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apresentação

Luciano Coutinho
Presidente do BNDES

José Antônio Pereira de Souza
Assessor da Presidência do BNDES

Este oportuno livro faz parte das comemorações do centenário de nas-
cimento de Ignácio de Mourão Rangel, economista e pensador brasilei-
ro, independente e original. Ignácio Rangel é hoje reconhecido como um 
grande mestre de pendor crítico, um heterodoxo ímpar, que participou ati-
vamente de alguns dos períodos mais importantes de nossa história econô-
mica. Sua visão singular, bem como sua atuação como intelectual público e 
sua identidade com o BNDES, desde sua fundação, justificam plenamente 
esta homenagem. O livro também permite uma maior aproximação do  
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grande público, bem como da geração atual de economistas e técnicos do 
setor público, com uma das personagens mais criativas do pensamento 
econômico brasileiro.

Ignácio Rangel nunca foi um acadêmico. Suas mensagens de início in-
fluenciavam principalmente o aparelho de planejamento estatal; e somente 
depois alcançavam um público mais amplo. perspicaz e provocador, Ran-
gel sempre apontava um aspecto novo ou uma visão diferenciada para os 
problemas que abordava. Assim foi especialmente com sua teoria da dua-
lidade brasileira, na qual apresentou um modelo histórico para a formação 
social do país, de forma dinâmica, em que classes e setores se expressavam 
numa curiosa unidade de contrários, regida tanto por leis internas quanto 
externas.

Da mesma forma, sua abordagem da inflação inovou em relação às 
principais teses defendidas em meados do século passado, pois – sem se 
filiar integralmente, seja ao monetarismo, ao keynesianismo ou ao estrutu-
ralismo – Ignácio procurou contemplar todas essas teorias em alguma me-
dida. Registre-se ainda sua insistência quanto à importância do fenômeno 
dos ciclos no capitalismo, e especialmente dos ciclos longos de kondratieff 
– teoria que absorveu da leitura do Business Cycles de Schumpeter. Essa 
contribuição de Rangel não pode, hoje, ser menosprezada como algo ex-
temporâneo, notadamente após a crise financeira iniciada em 2008. Regis-
tre-se, por fim, sua defesa do planejamento como contraponto necessário à 
evolução do capitalismo, devido exatamente à ciclicidade deste – tema que 
está novamente na pauta de discussões mundiais.

O presente livro apresenta de forma cronológica os principais marcos 
na evolução do pensamento e da vida de Rangel, permitindo observar a 
formação dessa obra singular que se estendeu desde os anos 1950 até sua 
morte em meados dos anos 1990. Refazer rapidamente o trajeto percorri-
do no livro é útil para entendermos melhor tanto o homem como a per-
manência da obra.

De início, é fundamental vislumbrar a influência de sua formação no 
Maranhão, orientada pelo pai magistrado, e seu precoce envolvimento nas 
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lutas políticas e sociais, bem como a maneira pela qual a busca pela justiça 
social o levou, afinal, ao marxismo e, deste, ao partido Comunista. Apri-
sionado pela ditadura Vargas nos anos 1930, Rangel utilizou o tempo no 
cárcere para ler mais e estabelecer as bases de uma reflexão que amadurece-
rá completamente dali a 20 anos. O marxismo que Rangel incorpora desde 
então é utilizado como instigador do pensamento, e não como dogma 
acabado. Apropria-se criativamente da dialética de Marx para analisar as 
circunstâncias particulares do Brasil, escapando de ortodoxias e propon-
do sempre interpretações inovadoras. O jurista que, de tanto bisbilhotar 
causas, transformou-se em economista, desde cedo manifestou certo em-
pirismo indutivo, procurando aproximar teoria e prática. Se existe alguma 
subordinação, é a teoria que se dobra no fim das contas. Digna de nota 
é a descrição contida no livro, quando empregado no Maranhão, de sua 
passagem de trabalhador colarinho branco no escritório para o chão de 
fábrica. passagem contrária ao senso comum, mas que permitiu a Rangel 
satisfazer seu interesse em conhecer os aspectos técnicos da produção. O 
jovem pensador marxista pôde assim observar e refletir tanto sobre as re-
lações de produção quanto sobre a organização técnica e a funcionalidade 
dos circuitos do capital.

O pós-guerra já encontrou Rangel radicado no Rio de janeiro. Observa 
antes de tudo a diferença entre o capitalismo norte-americano triunfante e 
o capitalismo europeu debilitado, distinção notável para ele, pois os norte-
-americanos criavam em outros países um capitalismo industrial competi-
tivo que eventualmente tornar-se-ia concorrente com o seu próprio. Situar 
o Brasil nesse cenário global era essencial. É também nesse período que a 
independência crítica de Rangel em relação aos cânones do partido Co-
munista o leva ao rompimento: a busca das especificidades do desenvol-
vimento brasileiro não poderia se subordinar a dogmas, nem tampouco 
prescindir da utilização de diversas matrizes teóricas no trabalho prático. 
Foi essa independência intelectual que permitiu a Rangel integrar, à sua 
maneira, Smith, keynes, Marx e Schumpeter, sempre com proveito para a 
análise do que fundamentalmente o interessava: o Brasil.
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já no segundo governo Vargas, Rangel se incorpora ao núcleo pla-
nejador do governo, em companhia de jesus Soares e Rômulo Almeida, 
formando o seleto e coeso grupo de assessores do presidente. Sendo um 
homem capaz de ver qualidades naqueles a quem tinha aversão, arrega-
çou as mangas para trabalhar, ajudando o “conservadorismo renovador” 
de Getúlio. Rangel parecia ter compreendido com suas experiências a lição 
de Max Weber (A política como vocação) de que a atuação política exige 
tanto paixão quanto perspectiva. paixão não faltava a Rangel. E sua pers-
pectiva era sempre ampliada pela leitura voraz, e temperada pelo entendi-
mento de que o desenvolvimento se expressa como conflito, como choque 
de interesses e dualidades. Assim, na assessoria presidencial uniram-se o 
conhecimento do setor industrial de Rangel, a experiência de Soares e a 
energia e o entendimento de Almeida sobre o setor financeiro. A parceria 
entre o maranhense, o cearense e o baiano constituiu o núcleo duro do 
planejamento federal à época, fundamental para o período de formação do 
nacional-desenvolvimentismo.

O livro descreve bem as ricas experiências de Rangel durante os anos 
1950, seja na escola nacionalista do Iseb ou na escola estruturalista da Ce-
pal, onde permanece por alguns meses em 1954. Da Cepal, Rangel parece 
ter extraído principalmente o conceito de projeto, apurando a capacidade 
de elaborá-los, justificá-los e executá-los. projetos selecionados seriam, afi-
nal, reunidos num plano. Seu caminho era o das aproximações sucessivas, 
procurando alocar o capital de modo eficiente, visando a maximizar o uso 
da capacidade instalada. Naquele momento dos anos 1950, planejar sig-
nificava principalmente identificar e selecionar os setores industriais factí-
veis, capazes de mobilizar os recursos ociosos, sinalizando para onde deve-
riam se dirigir os investimentos. O desafio relevante, nota sempre Rangel, 
é desvendar onde está a oportunidade de inversão. A política econômica 
decorrente desse modo de planejamento prioriza projetos relativos à pro-
cura derivada, antecipando-se às decisões, garantindo mercado rentável ao 
produtor nacional (inclusive pela manipulação do câmbio) e priorizando 
também a produção para as exportações, garantindo divisas.
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O livro apresenta um Rangel que não foi isento de problemas de rela-
cionamento, que, por vezes, afastava-se de amigos e companheiros de via-
gem, fosse por defender posições além da compreensão convencional, fosse 
por características de sua própria personalidade. Exemplo disso aparece 
na descrição de sua participação na Cepal, na qual a passagem de Rangel 
não se fez livre de rusgas, inclusive com Celso Furtado. Rangel criticará o 
planejamento tal como proposto pela Cepal que, em seu entendimento, 
enfatizava demasiadamente a formação de capital e exigia da sociedade 
compressão do consumo, minando o apoio popular ao desenvolvimento. 
Na crítica à Cepal nota-se certa aproximação com a teoria do desenvol-
vimento desequilibrado de outro grande excêntrico da economia, Albert 
Hirschman. E a aproximação não termina ali: como Hirschman, Rangel 
procurava dar a devida importância a fatores políticos e a refutar argumen-
tos puramente retóricos e formais.

tais experiências são relevantes por si mesmas, mas é importante des-
tacar a grande inflexão, tanto para a obra quanto para a vida de Rangel, 
que representou sua aprovação em concurso no BNDE em 1955. Foi no 
BNDE, onde exerceu o cargo de chefe do Departamento Econômico, que 
Rangel pôde lutar de forma consistente por suas ideias, batalhando pela 
adoção de técnicas orçamentárias e de avaliação de projetos objetivos. Foi o 
BNDE, ressalta o próprio Rangel, que permitiu concretizar um tratamen-
to eficaz ao desafio da intervenção estatal na economia, pois foi a partir dali 
que o governo induziu de forma consistente os investimentos, permitindo 
forte expansão da oferta no período jk. Essa atuação notável do Banco de 
Desenvolvimento possibilitou criar novas instituições para conjuntamente 
buscar dinheiro novo e estimular os empresários a entrar em programas de 
interesse público. O banco cumpria ali a função de demiurgo da indústria. 
Os resultados nas áreas naval, automobilística e siderúrgica ficaram indele-
velmente gravados na história econômica nacional.

para Rangel, o projetamento era, simultaneamente, “macro e microeco-
nomia; é teoria e é prática; é abstração do particular no geral, do concreto 
no abstrato, e verificação do abstrato no concreto”. tudo isso sem excluir 
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a decisão política em sentido amplo – seja do empresário ou do Estado. 
Além disso, no entendimento de Rangel, os órgãos de planejamento na-
cionais surgiram como serviços laterais do BNDE. Sua filiação ao banco 
também permitiu o espraiamento da mensagem desenvolvimentista para 
públicos mais amplos – sem esquecer os determinantes externos e os con-
dicionantes políticos, num exercício diário de adequação. O importante, 
ressaltava Rangel, era reduzir a escolha política entre diversas alternativas 
formuladas e testadas no nível técnico, de modo a evitar a improvisação. A 
técnica deveria ser eclética e multidisciplinar para o tratamento de desafios 
novos e singulares, bem como para os problemas específicos enfrentados 
pelo BNDE. Sua solução para tais desafios consistiu na criação de órgãos 
colegiados, equipes constituídas por diversas especialidades (economistas, 
engenheiros, contadores, juristas), prática desde então instituída no modo 
de trabalho do BNDE, com resultados reconhecidamente apreciados.

No início dos anos 1960, Rangel publica A inflação brasileira, em que 
aborda a inflação como recurso heterodoxo do setor empresarial para 
manter o nível da taxa de investimentos quando há tendência ao declí-
nio. Rejeita assim a leitura convencional de que a gênese do fenômeno 
inflacionário está tanto na demanda excessiva quanto na oferta inelásti-
ca. Segundo ele, a percepção inexata da natureza das crises de realização 
terminava levando a conclusões equivocadas, focando na insuficiência 
de poupança interna como causa original da crise quando o nexo cau-
sal seria exatamente o contrário. Rangel também criticava a tese de que 
a inflação era gerada fundamentalmente pelo descontrole do orçamento 
do governo. Vale ressaltar nesse ponto duas das prescrições de Rangel à 
época, completamente atuais: a primeira, a necessidade de estruturação 
do capital financeiro voltada ao investimento produtivo – especialmente 
para o investimento em setores básicos de utilidade pública; a segunda, a 
necessidade de elevação dos salários reais como fator de dinamização do 
mercado doméstico.

A crise que antecedeu o Golpe de 64 encontrou Rangel aconselhando 
tanto o presidente Goulart, a quem recusou participar do governo, quan-
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to o ex-presidente jk, para quem tentou explicar as razões da inflexão 
do ciclo econômico na virada dos 1960. O livro reproduz alguns desses 
curiosos encontros de “aconselhamento” de alto nível, bem como episódios 
nos quais Rangel interage intelectualmente com seus colegas da época, por 
vezes de forma oblíqua e tortuosa, mas sempre instigante.

Após o golpe, a vida de Rangel mudou significativamente. Enfartado 
logo após, retorna só gradativamente ao BNDE, trabalhando meio expe-
diente, fazendo aquilo que mais o interessava, “compulsoriamente desace-
lerado em suas atividades formais”, mas sempre fermentando ideias. Sua 
nova aparição pública se dá em pleno milagre (1972), só que dessa vez 
para anunciar a reversão próxima do ciclo, fenômeno que ninguém jul-
gava provável naquele momento, mas que se verificaria logo em seguida. 
Coisa de quem levava muito a sério o estudo dos ciclos, prestando uma 
atenção enorme à determinação dos jugglars e dos kondratieffs. É sob 
essa ótica dos ciclos que defende, pragmaticamente, um estado gerencial, 
planejador, capaz de intervir anticiclicamente, fazendo política econômi-
ca e assumindo o papel de empreendedor, sem a necessidade de optar pela 
disjuntiva ou Estado ou setor privado, que ainda separa corações e mentes 
no século XXI.

Aposentado do BNDE em 1976, Rangel continua publicando artigos 
de jornais e participando dos debates. Esse período produtivo, mas pou-
co conhecido, é bem abordado aqui. publicando artigos intensamente, 
Rangel critica o saber convencional em economia, como quando traduz 
a diretiva “É proibido gastar”, lançada nos primeiros anos da Nova Repú-
blica como o caminho mais curto para a recessão e para a exacerbação da 
inflação. também apoia um cruzeiro monetariamente corrigido de modo 
a proporcionar sentido ao gasto público em condições de inflação muito 
alta. E, de forma pioneira, defende a privatização da prestação de serviços 
públicos, abrindo os setores de utilidade pública aos investimentos priva-
dos. Adianta a discussão de temas que somente serão incorporados à agen-
da pública na década de 1990. Vê que a economia está em crise, “porque o 
Estado, atual responsável pelas atividades a expandir (...), não se encontra 
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em condições de mobilizar os excedentes que o setor privado é capaz de 
produzir”,1 e defende a concessão do serviço público a empresas privadas. 
Mais uma vez, rompe com a ortodoxia. Mas não rompe com o Estado, pois 
não conseguia ver desenvolvimento sem um Estado forte. procurava rein-
ventar as condições de inserção do Estado na produção, privatizando o que 
já estivesse maduro para dar condições de investir nos projetos estratégicos 
a serem desenvolvidos.

Além dos inúmeros artigos na imprensa, ainda não coletados em livro, 
Rangel lança duas obras na década de 1980, sempre procurando estabele-
cer o lugar do Brasil dentro do arcabouço mais amplo dos grandes ciclos 
internacionais do capitalismo. O livro dá exemplos preciosos dessa partici-
pação pública, que não impede o declínio de sua influência. Conferencista 
apenas, sem se ligar formalmente a universidades, era respeitado por inú-
meras, mas requisitado por poucas. A Unicamp, cumpre ressaltar, sempre 
continuou a prestigiá-lo. Rangel morre em 1994, criticando a política eco-
nômica do governo Collor. Fim de uma jornada intelectual única e início 
de uma herança a ser reconhecida.

por fim, este livro permite também apresentar um Rangel mais huma-
no, uma personalidade mais complexa, matizada e por vezes contraditó-
ria. Vemos um pensador que continuava a admirar a União Soviética até 
o fim, sem deixar de ser crítico; contemplamos o intelectual que por vezes 
não admitia contestação, que se expunha ao debate público nos jornais, 
mas que repudiava críticas no âmbito de discussões privadas. transparece 
o cidadão que procurava ser útil ao país, mesmo já aposentado, que não 
construiu escola, que escrevia de forma oblíqua e que sempre enxergava 
mais longe. permite ver também, pelo depoimento de familiares, amigos 
e especialmente dos sobrinhos e da filha, a faceta pessoal, a vida cotidiana, 
que incluía o carpinteiro tosco das horas vagas, o homem que assistia a 
novelas de tV para relaxar, o cantor amador de óperas, o pai conservador 
que controlava o namoro da filha, o abstêmio embriagado de saber, que 

1. “O papel dos serviços de utilidade pública”, Obras reunidas, vol. II, p. 718.
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já colocara em sua pauta, ao fim da vida, o entendimento da questão 
ecológica. É a filha, afinal, que destaca a preocupação do pai em sempre 
extrair uma “lição de coisas”, capaz de estimular o pensamento e o espírito 
críticos.

Após uma vida pública excepcional e profícuo trabalho intelectual, seu 
exemplo sublinha a fundamental importância de homens intelectualmente 
independentes e com coragem política – dedicados à busca criativa do 
conhecimento e dispostos a atuar com paixão e compromisso em prol do 
Brasil. 
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ignácio de  
Mourão Rangel 
À guisa de prefácio

Mirador é uma cidade que se constituiu às margens do rio Itapecuru, 
no interior do Maranhão, derivante da povoação, em tempos imperiais, de 
Arraial do príncipe Regente, assim designada em homenagem a D. pedro I.  
O topônimo, provavelmente, guarda relação com a existência de pontos 
elevados na região e convertidos, pelos colonizadores portugueses, em pos-
tos de observação: os miradouros.

Nessas terras sertanejas, mais precisamente no sítio Flor de Lima, nasce-
rá, a 20 de fevereiro de 1914, Ignácio de Mourão Rangel, um filho que se 
tornará pródigo em mirar longe, bem longe, a complexidade do horizonte 
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econômico; a ponto de, não raro, cérebros contemporâneos igualmente 
brilhantes custarem a captar a engenhosidade de seu pensamento.

Baixinho, 1,63 metro, franzino, avesso ao culto à personalidade e a 
eventos sociais e badalações em bares da esquerda do Rio de janeiro, ci-
dade onde fixaria residência até falecer, em 1994, o professor Rangel – as-
sim gostava de ser chamado – levou uma vida afundado em estudos. para 
maior eficiência da incansável prática cotidiana, construiu em seu aparta-
mento, na rua Cardoso junior, no bairro de Laranjeiras, um rígido sistema 
de catalogação de livros e documentos.

A impecável organização valia também para o arquivamento de objetos 
pessoais, como a de postais e cartas que enviava aos filhos – Liudmila, josé 
Lucas e Alberto (em homenagem a Santos Dumont), os dois últimos fale-
cidos – quando em suas constantes viagens pelo mundo. Em casa, sempre 
num entra e sai de gente – aí, sim, a festa era permanentemente bem-vinda, 
até com direito a um sino à porta de entrada para anunciar a chegada dos 
visitantes –, o animado anfitrião virava dublê de fotógrafo oficial da turma. 

Fora do abrigo das paredes domiciliares, contudo, o perfil discreto, 
alinhado com formulações independentes e anticonservadoras e o não 
pertencimento ao universo acadêmico profissional, talvez explique uma 
sentida solidão intelectual (“conspiração do silêncio”, definia), ao preço da 
rarefeita difusão de sua obra e de seu gradativo afastamento das páginas da 
literatura econômica.

Ignácio Rangel produziu como poucos intelectuais do seu tempo. Mes-
mo quando tolhido de ação mais vigorosa por questões de saúde não dei-
xou de obrar para a formação do pensamento econômico brasileiro. Seu 
evangelho é a construção inusitada. Suas características natas são o não 
convencional, o corte heterodoxo e as ideias sem par.

Na tecnocracia do Estado, assessorou governos, em diversos grupos exe-
cutivos, cabendo-lhe, em grande parte das vezes, a arbitragem dos deba-
tes, a palavra final. Sua identidade está associada às quatro letras de uma 
monumental instituição, o BNDE. O “S” de Social, que posteriormente 
passaria a integrar o nome BNDES da agência de fomento, sempre esteve 
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impregnado no economista. Apologista da dualidade, verdadeiro pilar da 
sua reflexão, para ele somente a justiça social era una e monolítica.

Deixaria sua marca também no Instituto Superior de Estudos Brasi-
leiros (Iseb), centro de pensamento nacionalista-desenvolvimentista, onde 
amadureceu uma reflexão insubmissa e iluminadora. Como dizia o sau-
doso professor e ex-presidente do BNDES, Antônio Barros de Castro, as 
ideias do Rangel eram que nem o voo de uma andorinha, livres, comple-
tamente livres.

Em 2014, ele completaria 100 anos. A julgar pelo rascunho de sua vida, 
seriam celebrados discretamente, quiçá com o mutismo dos engalanados 
doutores e a inobservância da mídia.

O caminho percorrido pelo jovem nordestino até a personificação – em 
sua própria dualidade de comunista roxo e precursor da tese da privatiza-
ção dos serviços públicos – não de hoje merecia ser contado, separando-
-se os fatos das lendas que, invariavelmente, perseguem personagens dessa 
estatura.

A obra que se descortina nas páginas seguintes é uma radical recusa à 
visão tristonha e descolorida de um cavaleiro andante na contramão do 
pensamento dominante, tão somente merecedor de prudente atenção.

Não esperem uma biografia, no sentido convencional das narrativas de 
uma vida. Costuramos fragmentos da trajetória do nosso homenageado, 
colhidos em experiências pessoais dos próprios autores, testemunhos de 
familiares, amigos e discípulos, artigos e entrevistas concedidos a jornais e 
revistas e depoimentos prestados a livros e instituições de pesquisa, assim 
como teses de doutorado e artigos acadêmicos.

Ao término do livro, optamos por publicar alguns textos assinados pelo 
professor, que tão bem expressam o seu pensamento. A decisão partiu de 
uma constatação até singela: apesar do seu estilo “arabesco literário”, nin-
guém explica tão bem a originalidade conceitual de Rangel como o pró-
prio Rangel.

O saldo final rescende a um caldeirão de ingredientes fumegantes, con-
dimentados por um mix de especiarias raras, tudo dosado por um chef 
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sertanejo que se arrojou na elaboração de receitas diferentes na fornalha 
dos grandes embates intelectuais.

Sem meias palavras, este livro pretende comemorar com admiração, 
entusiasmo e afetividade o centenário de Ignácio Rangel, o mais criativo e 
ousado pensador do desenvolvimento do país.

Queremos registrar a importância do empresário Ronaldo Bolognesi e 
do executivo paulo Cesar Rutzen, do Grupo Bolognesi, fundamentais na 
equação financeira para a edição do livro; Luciano Coutinho e josé Antô-
nio pereira de Souza, que prestimosamente escreveram a duas mãos a apre-
sentação; Mônica Magnavita, a sempre solícita assessora de Comunicação 
do BNDES; Silvia Siquara, pelas pesquisas realizadas; e paula Barrenne, 
criadora da arquitetura visual da obra. 

Destacamos, também, a imprescindível e valorosa colaboração dos ilus-
tres depoentes Armen Mamigonian, Cândido Mendes de Almeida, Gil-
berto paim, joão paulo de Almeida Magalhães, júlio Mourão, Luiz Carlos 
Bresser-pereira, Márcio Henrique Monteiro de Castro, Maria da Concei-
ção tavares, Mário Leal, Maurício David, Raimundo palhano, Ricardo 
Bielschowsky, Roberto Saturnino Braga, Luiz Roberto Cunha, Rossini 
Corrêa, Wanderley Guilherme dos Santos e do querido amigo Roberto 
Castello Branco, que prestou uma contribuição extraordinária à viabiliza-
ção da obra.

Nosso carinho para o clã Rangel, em especial à filha Liudmila, incansá-
vel, desde o início dos trabalhos, na disponibilização de informações pre-
ciosas e do rico arquivo de imagens. E, ainda, à afetuosa participação dos 
sobrinhos Ana Rangel e Marcelo Lopes de Souza e da neta Luciana.

A todos, nossos sinceros agradecimentos pela generosidade que nos 
possibilitou produzir esta homenagem ao grande professor Ignácio. 
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Batismo de fogo

por sua sistemática oposição ao governo, o juiz josé Lucas Mourão Ran-
gel acaba sempre nomeado para comarcas interioranas, paupérrimas, onde 
nem sempre há escolas para o filho Ignácio – e seus quatro irmãos (Sólon 
Sílvio, paulo de jesus, Evandro Lucas e josé Aldo). Nessa batida, desdobra-
-se nas funções de pai e preceptor. No avançar do calendário, produz um 
irrefreável espelhamento. Um pedaço de si próprio ia assumindo a sua for-
ma, jeito e maneira, sendo sem ser.

Leitor compulsivo, o herdeiro primogênito cedo captura a admiração 
do magistrado – não sem acender, num certo período, uma série de desen-
tendimentos com o progenitor, que troveja: “passei a minha vida alimen-
tando zebras, e quando encontro um homem realmente inteligente, briga 
comigo”. A indignação paterna consta de Um fio de prosa autobiográfica 
com Ignácio Rangel, resultado da entrevista concedida pelo já consagrado 
mestre, em 1991, ao conterrâneo, advogado Rossini Corrêa, em compa-
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nhia da socióloga Maureli Costa, do economista Raimundo palhano e do 
ficcionista pedro Braga.

Descreve a rara publicação: “Nas vésperas da Revolução de 30, o ado-
lescente nascido com a Guerra de 1914, inflamável, presenciou uma con-
versa de Lucas Rangel com um colega seu de ginásio, na qual os dois, com 
semelhante ardor, a despeito da distância geracional, criticavam o pacto 
de poder das oligarquias, defendido e personificado por Arthur Bernardes, 
presidente da República. No arremate da prosa política ali tecida, seu pai, 
como se lhe passasse uma mensagem cifrada, desabafou: Que pena... É 
lamentável... A Revolução vai chegar, e eu não vou poder participar. Estou 
com a minha saúde estragada, e os meus filhos são muito novos. É uma pena!”

A Revolução, de fato, chegou, com o movimento liderado por Getúlio 
Vargas para derrubar o governo de Washington Luís. Ignácio demonstra a 
força da genética e, também, não ter feito ouvidos de mercador às indiretas 
do pai: aos verdes 16 anos, empunha um fuzil na invasão ao 24º Batalhão 
de Caçadores (quartel militar de São Luís, situado no antigo Campo de 
Ourique, hoje sede da Biblioteca pública Benedito Leite). É o batismo de 
fogo para a sua liderança no meio juvenil mais politizado do Maranhão.

“Os relatos de meu pai sobre as proezas da Coluna prestes deixavam-
-me impaciente por crescer, para poder segui-la, como tantos maranhenses 
o fizeram. Em 1930, já no tiro de Guerra, julguei chegado o momento da 
desforra e entrei na luta política, não pelo caminho usual, mas pelo portão 
das Armas do 24º BC, quando este sublevou-se, com muitos outros alunos 
do Liceu Maranhense.”

* * *

A tomada do 24º Batalhão de Caçadores povoará a memória venturosa 
do caboclo o resto da vida. Não é para menos, como rememora o próprio 
Rangel em depoimento ao CpDOC: “Houve o seguinte: havia o batalhão 
federal, de 350 homens, e uma porção de sargentos já meio caquéticos, 
meio velhos e tal, e havia a política, que tinha talvez uns 500 homens e que 
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tinha sido engrossada para mil e tantos homens com a capangada chegada 
do interior. Mas quando nós tomamos o batalhão, atrás de nós vinham 
os voluntários: entraram correndo, pegaram as armas e voltaram para a 
rua. Quer dizer, dentro de duas horas nós éramos a maioria. Eu entrei na 
primeira onda, mas houve outros que vieram logo depois. Foi uma coisa 
popular. Alteramos rapidamente o balanço, inclusive o tiro de Guerra, ao 
qual eu pertencia, praticamente todo aderiu.”

A partir desse episódio, Rangel foi mudando de coloração por inteiro, 
pintando-se com a cor do seu coração, o vermelho escarlate. Segundo a 
professora Arissane Dâmasso, no ano seguinte ao levante no 24º BC, ele 
teria tomado conhecimento do Manifesto Comunista, sedimentando a ideia 
de que a história caminhava pautada por movimentos dialéticos. palavras 
do próprio: “O manifesto arrumou a minha cabeça, deu o estalo! E eu 
resolvi militar, não tinha mais dúvidas. E a militância naquela época, para 
um menino de 17 anos, era a juventude comunista. Eu entro nela e come-
ço a lutar e a participar de movimentos operários e estudantis, de greves 
e o diabo a quatro. Geralmente o 1º de maio eu passava na cadeia. já era 
uma rotina, porque na véspera eu saía para distribuir boletins, panfletos, e 
naturalmente eu era preso por aí. Depois a polícia nem esperava mais que 
eu saísse, ela me prendia de véspera.”

Os tempos são de militância integral no partido Comunista Brasileiro 
(pCB) que, por meio da Intentona, almeja depor Getúlio (pelo sim, pelo 
não, dada a efervescência das discussões políticas, o ainda adolescente passa 
a não mais sair de casa portando o punhal com o qual havia sido presen-
teado pelo velho josé Lucas). O caudilho havia posto a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), onde os vermelhos se incrustavam, na ilegalidade. Re-
sultado: degredo no Rio de janeiro, vendo o sol nascer quadrado durante 
dois anos na capital federal.

Valentia era a palavra de ordem, e a chapa fervia. Rangel testemunha ao 
CpDOC como coragem, um trabuco e muita adrenalina, além de convic-
ções políticas siderúrgicas, levaram uma tropa de paus de arara a provocar 
pânico no governo. “Eu tinha feito relações com um ex-tenente da Coluna 
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prestes (Euclides Neiva), maranhense, que me disse: Olha, eu vou para 
o sertão. Eu vou, quem quiser ir comigo, eu vou. Eu disse: Eu vou contigo. 
Aí, larguei a faculdade e fui para o interior tentar encontrar camponeses. 
Aqueles que estavam em luta contra os fazendeiros era fácil mobilizar. In-
clusive eu, pessoalmente – em 1935, tinha 21 anos, e o Euclides tinha ido 
ao Recife, me deixando, portanto, sozinho –, fui chamado a uma região 
que estava conflagrada. Então assumi o comando de 200 homens campo-
neses que estavam em luta desesperada. já que eu estava com 200 homens 
na mão, pedi autorização (ao comitê regional) para ocupar algumas cida-
des, para desarmar os fazendeiros. Eu precisava de armas. O comitê regio-
nal não me respondeu, e eu fui obrigado a descer para Mirador – minha 
cidade natal – para poder fazer contato. Nessa viagem fui preso.”

Aflita ante a ameaça da repressão fascista, sua mãe implora: “Meu filho, 
sai dessa confusão, pois tu não tens o direito de estragar teu futuro!” Ao 
que o marido de pronto revida, fazendo prevalecer a máxima de Euclides 
da Cunha de que o nordestino é antes de tudo um forte: “Absolutamente! 
Se me chegar em casa, tendo abandonado os amigos só para não correr ris-
cos, eu lhe fecho as portas na cara. Se você quer mudar de opinião, espere 
lhe ser devolvida a liberdade; enquanto não lhe for devolvida, você não 
pode mudar de opinião.”

* * *

Na cadeia carioca da Frei Caneca, Ignácio Rangel se investe de reitor 
de uma improvisada Universidade popular, destinada aos companheiros de 
infortúnio político, por intermédio de um rodízio de livros, para a aplica-
ção de 13 “cursos”, entre os quais sociologia, matemática, economia, in-
glês, francês e alemão. Ex-diretor do BNDES, Marcio Henrique Monteiro 
de Castro recorda o relato do economista acerca da sua temporada entre 
grades. “Ele falava: Foram dois anos fantásticos. Conheci gente da melhor 
qualidade. Li muito. Recebíamos um remédio que cortava o tesão, ficava todo 
mundo brocha. Não havia nada para fazer. Era estudar, estudar e estudar. Ao 
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ser libertado e retornar a São Luís, o pai o mandou para uma praia, a fim 
de se desintoxicar daqueles medicamentos. Uma semana depois, Rangel se 
encantou por uma morena e voltou à ativa sexual.”

* * *

De um observatório privilegiado, o saudoso economista Dionísio Dias 
Carneiro (falecido em 2010), na esteira de uma herdada amizade entre seu 
tio-avô, Severino Dias Carneiro, e josé Lucas Rangel – assim como a de 
seu pai, o advogado da União, Ladislau Godofredo Dias Carneiro, com o 
próprio Ignácio –, narrou com graça e colorido o episódio do ataque frus-
trado ao quartel do 24º Batalhão de Caçadores: “Rangel já era estudante 
de direito à época e um destemido comunista. Não bastasse o flagrante da 
ação revolucionária, foi preso com um livro que atestava sua culpa: um 
exemplar de Principes d’Économie Politique, de Charles Gide, perigoso eco-
nomista revolucionário francês, segundo entendeu a polícia política de Ge-
túlio (o que seria um tanto irônico não fosse crítico o momento, pois, até 
onde se sabe, Gide se destacou mais por teorias de economia social e defesa 
ferrenha do cooperativismo, não chegando, portanto, a encarnar nenhum 
Marx ou Engels). O livro continha uma dedicatória de meu tio-avô ao seu 
pai, e lhe valeu uma ficha policial de ‘economista’. tal dedicatória serviu 
de evidência para que se noticiasse, no Rio de janeiro, o envolvimento 
de dois juízes federais com o movimento comunista no Nordeste! Anos 
depois, já formado em direito, Rangel gostava de dizer com orgulho, aos 
que perguntavam se era economista, que havia sido diplomado pela polícia 
política de Getúlio, que não só o tinha fichado como tal, mas lhe oferecido 
a oportunidade de estudar Marx na prisão.”
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domicílio coacto

De volta à capital maranhense, Rangel segue participando ativamente 
de reuniões clandestinas e missões do partidão, consubstanciadas por um 
apetite pela leitura de voracidade ímpar. A resistência cívica leva a polícia 
política a, literalmente, ilhá-lo em São Luís, de onde fica proibido de ul-
trapassar as fronteiras por oito anos (tempo da duração do Estado Novo), 
sem documentos – preso coacto. Os períodos de clausura funcionarão, no 
futuro, ante a exposição de sua personalíssima produção intelectual, como, 
digamos, salvo-conduto no círculo de uma esquerda afogada em patrulha-
mento ideológico.

Ignácio rememorará: “Certa vez, durante os longos e angustiados anos 
de desemprego, no aludido período de domicílio coacto depois da prisão, 
ao chegar a casa senti que meus pais estavam conversando, num aposento 
vizinho, e que o assunto era eu. Minha mãe, falando alto, como do seu 
costume, exprobava-lhe a tolerância para com minha ‘malandragem’. Meus 
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irmãos mais moços já estavam trabalhando. Ao que ele, pacientemente, 
em voz baixa, explicava que minhas condições eram difíceis, mas que me 
observava e via que eu estudava firme. tendo ela retrucado, acusando-o de 
parcialidade, entre mim e os outros filhos, ele observou, simplesmente – 
Ignácio se parece tanto contigo...”

O velho josé Lucas era definitivamente diferente, avis rara naqueles 
tempos de conservadorismo oligárquico e autoritário. O ilustrado juiz, 
confirmando o seu norte progressista, assinou o primeiro alistamento fe-
minino no Maranhão. A intensa ligação com o pai se mostrará profunda, 
siderúrgica, inquebrantável: “Convencido de que a morte se aproximava 
inexoravelmente, chamou-me para uma conversa a sós. Queria que eu lhe 
perdoasse pelas brigas que havia tido comigo, a propósito de minha mi-
litância política, mas respondi que eu é que devia pedir perdão, porque 
havia ‘brigado’ com ele. Mas, acontece, filho, que tu estavas com a razão. 
Apenas, já estarias morto, se eu não te tivesse sofreado um pouco. Ele sabia, em 
família, como no foro, pôr um ponto final a todas as contendas, com seu 
parecer lacônico, preciso e, sobretudo, justo. Era um juiz em tudo, inclusi-
ve quando o réu era ele próprio.”

tempo que passa, tempo que voa. Seu pai morreu jovem, aos 59 anos, 
corajosamente, como vivera. “Católico militante, sentiu aproximar-se a 
morte sem vãos temores de outro mundo, nem ilusões. preocupado com a 
vida, simbolizada no futuro dos filhos e dos netos que haviam de vir e do 
único que conheceu e que tem o seu nome. Assim como me havia chama-
do, chamou a nora, para traçar planos para o futuro desse neto querido. 
Suas últimas palavras, em meus braços e nos de minha esposa, foram o 
chamado pelo neto: O menino, o menino...”

* * *

Ignácio vai trabalhar na firma de comércio e indústria Martins Irmãos 
& Cia., como um modesto funcionário. Namora Aliette, a quem propõe: 
“Estive pensando que é tempo de a gente pensar em se casar. Quero saber 
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se, com o meu salário, você pode viver.” A então professora da escola nor-
mal do estado inquire seriamente o pretendente acerca de seus proventos, o 
qual responde: “600 mil réis”. E ela: “600 mil réis? Ganho o triplo disso!”

Em Um fio de prosa, Rangel confessará: “Eu vivia inteiramente despre-
ocupado deste negócio de dinheiro. Quando resolvi me casar, a sobrevi-
vência passou a ter importância também. Voltei a tocar no assunto: Você 
vai se casar e passar a viver do meu trabalho, não vai mais trabalhar. Só para 
ver como eu era liberal... E completei: Quero você para educar meus filhos, 
de maneira que não vai mais educar ninguém. No dia seguinte, fui ao meu 
patrão: Seu João, estou aqui porque resolvi me casar, e meu salário é muito 
pequeno. Ele perguntou ao chefe do escritório: Seu Caio, Rangel ganha 600 
mil réis? E ouviu: Ganha. Ele nunca reclamou. E, com espanto, o patrão 
disse: Mas, não é possível, esta é uma casa que não tem nenhum segredo para 
ele... Era verdade, tudo passava pelas minhas mãos. telefone, correspon-
dência e tudo mais. Antes de falarem com seu joão, falavam comigo, para 
ver se valia a pena. Ele completou: Não pode ser assim, como funcionário 
que este homem tem sido até agora. No fim do ano, a gente resolve a situação. 
Por enquanto, a cada mês, você retira um vale igual ao que recebe. O meu 
salário dobrou em um salto e, depois, ganhei mais uma gratificação, o que 
equilibrou minhas finanças.”

Idos depois, viria a primavera, estação de eros, para os gregos, ou cupi-
do, para os romanos. Ignácio casa-se com Aliette Martins (que, de fato, só 
trabalhará mais seis meses) em 1942. Da união, nascem josé Lucas, Luidi-
mila e, bem mais tarde, o carioca Alberto. O mestre inventariará:

“Meu patrão passou um ano fora. Fui, discretamente, na ausência dele, 
discutindo os problemas de cada seção e reestruturando setor por setor. 
Quando voltou, depois de vários dias de conversa com o chefe de escritó-
rio, me perguntou o que houvera, e eu expliquei todas as reformas feitas. 
No momento em que a gente já estava terminando o expediente, ele dei-
xou que o pessoal fosse saindo, sentou-se na minha mesa e disse: É, está 
tudo muito mudado aqui.

Respondi: Seu Caio andou fazendo umas mudanças.
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E ele: Seu Caio está há 18 anos naquela cadeira, e nunca mudou nada, 
nem sequer a posição da cadeira dele.

Falei: Não, quem mudou não foi seu Caio.
Ele continuou: Tu acabaste com o teu emprego. Agora, posso colocar no teu 

lugar qualquer pessoa que saiba escrever, bater à máquina.
E eu: Não se preocupe com isso, não quero ficar aqui o resto da vida. Mas, 

antes de sair, ainda quero fazer uma experiência – trabalhar na fábrica.
Ele comentou: Todo mundo quer vir da fábrica para o escritório. Só tu 

queres, sendo do escritório, passar para a fábrica.
Lá, trabalhei por seis meses e, evidentemente, passei a conhecer o que 

é uma fábrica por dentro. Foi uma coisa que provocou uma enorme dife-
rença pela vida afora, quando meus colegas economistas davam pareceres, 
analisando projetos industriais, sem jamais terem sabido o que é uma fábri-
ca. Adquiri muito interesse pelos aspectos técnicos da produção.”

* * *

O economista maranhense Mário de Aguiar pires Leal – que na infân-
cia morou na mesma rua onde se situava a casa dos Mourão Rangel, vindo 
a estreitar relações com Ignácio, 20 anos mais velho, a partir da década 
de 1960 – explana: “Como indústria, a Martins se destacava na produção 
do melhor algodão hidrófilo de então, óleo de algodão e sabão de andiro-
ba. Distribuía gelo para os barcos de pesca e, em carros próprios puxados 
a burro, fornecia barras às residências antes do advento das geladeiras a 
querosene ou elétricas. Na área comercial, era a representante da Compa-
nhia Atlantic de petróleo, mantendo postos de abastecimento de gasolina 
e revenda de querosene e lubrificantes. No escritório da firma, Ignácio en-
controu campo fértil para refletir sobre todos os fatores de produção, desde 
as relações primárias na roça, as trocas no sistema de escambo, a venda a 
varejo e em partidas. talvez aí se explique a originalidade do pensamento 
do nosso mestre.”
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Travessia são luís-Rio

O curso de direito não está concluído, mas tudo indica que o gerente de 
fábrica trilhará os passos do pai juiz. O destino, contudo, decide conduzi-
-lo a outra esquina. Ocorre que, em abril de 1945, os jornais publicam o 
programa da 1ª Conferência Nacional das Classes produtoras (Conclap), a 
se realizar em teresópolis, Rio de janeiro. Com o cenário de incertezas dei-
xado pelo fim da Segunda Guerra, as lideranças empresariais começavam a 
se movimentar em âmbito nacional.

Rangel redige o seguinte petardo a Alfredo Benna, diretor do Departa-
mento técnico da Associação Comercial do Maranhão:

Meu caro Dr. Benna,
Saúde.
Li com atenção o discurso do Dr. João Daudt d’Oliveira pronunciado na 

Associação Comercial de S. Paulo e publicado pelo “O Imparcial” de ontem, 
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lançando as bases do próximo congresso das classes conservadoras, em Teresó-
polis.

Creio que só há motivos de louvor para essa iniciativa, que marca uma eta-
pa na evolução de nossa consciência econômica e política, lançando bases mais 
sólidas para nossa democracia, em vias de construção.

O traço mais característico, a meu ver, da nova orientação ora lançada, é 
a inversão do método de elaboração dos programas de governo, pois, ao invés 
de deixar ao arbítrio dos políticos a iniciativa de traçarem suas próprias pla-
taformas, as próprias classes interessadas definem seus interesses, e aos políticos 
caberá apenas buscar os meios de defender esses interesses, ganhando o agrado 
ou o desagrado das partes interessadas.

Outro aspecto não menos marcante é a audácia com que o comércio e a 
indústria – núcleos fundamentais do nosso nascente capitalismo – entram na 
arena política. Com efeito, até o 10 de novembro, a política era feita pelos 
grandes senhores de terra, os coronéis, ao passo que o comércio e a indústria ou 
ficaram indiferentes ou eram simplesmente atrelados ao carro deste ou daquele 
partido, cuja base se firmava não nas cidades, mas no campo retrógrado, onde 
uma população miserável constituía a base obediente do poderio econômico, 
político e militar dos barões todo-poderosos, senhores de baraço e cutelo, que por 
intermédio de uma maioria de deputados em todas as câmaras que constituíam 
os poderes legislativos da União e dos estados, sufocavam, por meio de taxações 
desequilibradas e outros meios, quaisquer tendências progressistas do comércio 
e da indústria.

Vimos como, quadriênio após quadriênio, a economia nacional era sangra-
da para evitar o colapso de uma agricultura retrógrada, que impedia o livre 
desenvolvimento do mercado interno, sem o qual a indústria nacional não se 
pode desenvolver.

Ao invés de fazermos policultura, capaz de elevar o nível de vida das po-
pulações camponesas, satisfazendo as variadas necessidades do mercado interno 
sob a direção de coronéis, só se plantavam dois ou três artigos de exportação, 
como mate, café ou algodão, sacrificando-se os setores saudáveis da indústria 
manufatureira ou pesada para evitar que um tal sistema entrasse em colapso.
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Quanto nos custou a célebre política de proteção ao café, ao açúcar, ao 
cacau, ao mate que queimava esses produtos, de que carecia o próprio povo bra-
sileiro, sob o pretexto de que eles é que constituíam os alicerces da nossa moeda 
nas bolsas de New York ou de Londres e que, assim, deveriam ser valorizados?

Creio que se o comércio e a indústria estivessem mobilizados, teriam rea-
gido contra tal estupidez e, no seu protesto, arrastado as massas populares que, 
convenientemente esclarecidas, teriam compreendido que o futuro do nosso país 
depende muito mais da expansão da indústria nacional e da diversificação 
das culturas camponesas, para satisfazer as necessidades do mercado interno, 
que no próprio curso desse processo, se iria ampliando, como vimos suceder nos 
Estados Unidos, na Europa e, mais modernamente, na Turquia, no México e 
na China, antes da invasão japonesa.

Saúdo, pois, a iniciativa dos capitalistas nacionais, com o acontecimento 
mais importante desta fase convulsa que atravessamos, e desejaria sugerir que 
fosse popularizada a ideia para que o nosso povo olhasse mais para as conclusões 
do Congresso de Teresópolis, do que para as declarações demagógicas de certos 
figurões que põem seus objetivos em uma sinecura na câmara ou em sinecuras 
rendosas.

O Congresso de Teresópolis precisa de uma ampla base popular em que se 
apoie e, assim, seria de toda a conveniência que as discussões das suas teses des-
cessem para a rua a disputar aos demagogos o apoio das massas populares, que 
veem no nosso capitalismo progressista o seu chefe natural, na etapa da nossa 
evolução que se abre.

Aqui, fica a sugestão, confiada a sua arguta apreciação e na expectativa 
de oportunidade para levar minha contribuição para dar vida e prestígio ao 
Congresso de Teresópolis, subscreve-se o amigo,

Ignácio Rangel

Bingo! A peça escrita irreprochavelmente atingiu o destinatário como 
um bólido de sensatez. Dr. Benna morde a isca, e a Conclap, por incita-
ção de Rangel, passa a interessar a Associação Comercial do Maranhão. 
A entidade o convida a chefiar a assessoria que representará o estado na 
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Conferência. Amigos com trânsito político asseguram os documentos ne-
cessários a que possa viajar. O chefe de polícia de São Luís suspende, afinal, 
o famigerado “domicílio coacto”.

Entretanto, em que pese o sucesso da operação, seu articulador não 
consegue chegar a tempo de integrar a Conclap. A verdade é que o avião 
pifa, e, quando Rangel finalmente aterrissa, todo o grupo de participantes 
já havia subido a serra para teresópolis. Como não sabe se orientar no Rio 
de janeiro, permanece sozinho na cidade. Estranhos desígnios do destino. 
tinha movido montanhas para participar da Conferência e via agora seu 
ímpeto freado pela prosaica, digamos assim, subida da serra fluminense.

É nesse período, de maior interação com o emergente associativis-
mo empresarial, que Rangel toma conhecimento das ideias do industrial 
conservador-modernizante Roberto Simonsen, que, de certa forma, viria 
a ser seu companheiro de viagem na defesa do planejamento econômico. 
Simonsen protagonizaria um prolongado e seminal duelo com o professor 
Eugênio Gudin, paladino do pensamento oposto, de um liberalismo extre-
mado. Gudin considerava as ideias do adversário uma racionalização dos 
interesses da classe burguesa industrial paulista, representada pela Federa-
ção das Indústrias de São paulo (Fiesp), pelo menos bem mais do que um 
projeto intelectual, dotado de vigor científico e voltado para atender à ne-
cessidade nacional. À época, Rangel cintilava de tão rubro. Essas incursões 
como observador do mundo empresarial nem sequer tisnaram a ferrenha 
disposição para empunhar uma arma e defender no campo de batalha sua 
convicção comunista.

* * *

Muitos anos depois, Rangel narrará para Memórias do desenvolvimento, 
publicação do Centro Internacional Celso Furtado de políticas para o De-
senvolvimento: “Creio que o empresariado começou a tomar interesse pela 
economia política propriamente, que não era diferente da problemática de 
sua firma, de seu grupo, ou de seu estado, em 1945, quando, pela primeira 
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vez, mediamos as associações, na época, basicamente, as comerciais (...). 
Nós estávamos reunidos na Conclat quando a Alemanha se rendeu (...). 
Não podemos nos esquecer de que, na época, os Estados Unidos repre-
sentavam bem mais da metade da produção industrial do mundo e eram 
os que tinham possibilidade de tirar do seu para dar aos outros. O japão 
estava com 30% da produção industrial do mundo, mas, de modo geral, o 
mundo todo estava esgotado, exceto os Estados Unidos. Eles carregavam a 
sua problemática do pré-Guerra, em que faltavam oportunidades de inves-
timento e havia desemprego.

“A preocupação dos norte-americanos era que, com o cessar do confli-
to, tudo aquilo voltasse, de maneira que procuravam alargar seus horizon-
tes. Não lhes agradava, em absoluto, a ideia de que os mercados se fechas-
sem de novo. Começaram, então, a tomar interesse pela reestruturação 
da Europa – e pela construção do japão e do Brasil. Os Estados Unidos 
representavam um capitalismo financeiro algo diferente do europeu, que 
não hesitava em criar em outros países um capitalismo industrial que fos-
se competitivo com o seu próprio. Nenhum capitalista europeu admitiria 
isso, o inglês muito menos. para os ingleses, o capitalismo financeiro era 
um instrumento do capitalismo industrial, e, portanto, não iriam criar fora 
da Inglaterra uma indústria competitiva com a sua. já os norte-americanos 
podiam fazer isso. Os Estados Unidos penetravam, assim, numa fase supe-
rior da evolução do capitalismo financeiro, e nós fomos beneficiados por 
esse fato. Graças a essa condição histórica, pudemos começar a discussão 
do problema do desenvolvimento, do planejamento – a que chamávamos, 
ainda discretamente, de programação, para não confundir com o planeja-
mento socialista.”
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Raízes da  
independência

Do Rio de janeiro, Ignácio escreve à querida Aliette, pedindo que deixe 
os filhos sob a guarda de sua mãe Gertrudes, a D. Gê, e venha tentar uma 
nova fase de vida na então capital federal. O casal vai morar no subúrbio 
de Vicente de Carvalho. Ele começa a pegar as tarefas que aparecem: tra-
duções de novelas policiais norte-americanas – de qualidade assaz duvidosa 
e que rendem uma miséria por página. Ela as datilografa.

josé Lucas, Liudmila e D. Gê vêm se juntar a eles no novo lar na Ci-
dade Maravilhosa. A avó materna, enquanto segue cuidando dos netos, 
costura para uma fábrica de calças. O patriarca atua como tradutor (de 
inglês, francês, italiano e espanhol), sucessivamente, nas agências Reuters, 
France Express, United press e Associated press – tudo em regime de meio 
expediente. A outra metade consome em pesquisas. Quando os números 
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da contabilidade de Aliette – a verdadeira ministra da Fazenda no seio 
familiar – indicam que o sustento doméstico mensal está devidamente as-
segurado, ela sinaliza ao marido que é possível dar um tempo nas traduções 
para se jogar, em período integral, nos ansiados estudos de economia.

Rangel integra os quadros do pCB, na célula theodore Dreiser, onde 
convive com eminências da intelectualidade, como o escritor de Vidas se-
cas, Graciliano Ramos. Dono de alentadas convicções pessoais, não de-
mora a discordar ostensivamente das orientações do partido, mormente 
ao rever a tese que aponta a reforma agrária como alicerce indispensável à 
industrialização efetiva do Brasil (uma vez que o país se expandia na rota 
da substituição de importações, prescindia, portanto, do mercado que se 
derivaria no campo).

Esse incontornável cisma vai afastá-lo das lides simbolizadas por foice 
e martelo, ao tempo em que procura compreender a razão de a economia 
brasileira não ter obedecido, à imagem do que prescreviam os postulados 
da ANL e do pCB, à dinâmica de uma industrialização antecedida por re-
forma no campo. Segundo ele, a interpretação que cabia à reforma agrária 
uma posição de centralidade no mapa do desenvolvimento nacional devia 
ter sido feita nos anos 1930. Com a perda do bonde da história, cons-
tituiria uma insanidade quebrar o latifúndio moderno. Rangel, naqueles 
tempos nada modernos, profetizava o discurso dos nossos dias, quando o 
governo petista, não obstante falatórios de sustentação política lançados à 
plateia, já jogou a toalha, reconhecendo a falência dos assentamentos.

* * *

O advogado Rossini Corrêa, que manteve uma convivência estreita 
com o mestre a partir da labuta no Instituto de pesquisa Econômicas e 
Sociais (Ipes) do Maranhão, também nos traz um Rangel cujo pensamento 
é politicamente pétreo, mas sempre flertando com o oblíquo inexoravel-
mente sintonizado com o dual: “As marcas deixadas por momentos como 
a luta armada no estado, a prisão no Rio de janeiro e o rompimento com 
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o partido Comunista foram indeléveis na existência de Ignácio. primeiro, 
porque, no percurso rangeliano, houve a constante busca da unificação 
entre teoria e prática, em um jogo de retroalimentação dialética. ter parti-
cipado da luta armada configurou uma experiência vital a quem, em certo 
sentido, abreviou o caminho e começou pelo fim, dentro do processo de 
revolução vigente no mundo. Creio que o episódio em questão o preparou 
no sentido de uma compreensão mais adequada de sua futura inserção no 
aparelho de planejamento do Estado, colaborando para a teoria e a prática 
de novos níveis de mudança em equilíbrio no Brasil.”

Rossini frisa que a prisão no Rio de janeiro conferiu ao jovem Rangel 
uma possibilidade de convívio com parte do que o Brasil tinha de mais 
inteligente, cívico e generoso. “O cárcere o instaurou no centro do debate 
em torno do país e do mundo, em um período divisor de águas como foi 
à década, a de 1930, esmagada entre as duas Guerras Mundiais, abalada 
pelo crack da Bolsa de Nova York e marcada por extrema polaridade ideo-
lógica. Além disso, o rompimento com o pC representou a possibilidade 
intelectual de existência de Ignácio Rangel, sem o que seria mais um mi-
litante, de brilho, mas sem autonomia, a reproduzir fórmulas e cartilhas 
de uma teoria forjada em Moscou, pelo politburo. Essa guinada permitiu 
que ele ganhasse autonomia intelectual em relação à elite stalinista, que 
enxergava ‘a revolução mundial’ a partir do ‘socialismo em um só país’, 
ditando caminhos e políticas, entre 1917 e 1952, como instância execu-
tiva superior do partido Comunista da União Soviética. Se ali permane-
cesse, ficaria restrito a realizar análises equivocadas da realidade, como 
aconteceu com a Aliança Nacional Libertadora (ANL), em 1935. Ouvi 
inúmeras vezes Rangel repetir que o maior anseio intelectual só poderia 
ser pensar com a própria cabeça. Ao romper com o partido, ele carimbou 
o passaporte nessa direção.”

Se havia alguma dúvida sobre qual a escolha entre as graças da sua san-
tíssima trindade – desenvolvimentismo, industrialismo e comunismo –,  
o próprio Rangel desfaria em suas entrevistas ao CpDOC: “Nós, aqui 
no Brasil, tínhamos que participar do movimento revolucionário, mas os 
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objetivos eram a industrialização do país. E se a industrialização tivesse 
que ser feita no regime capitalista, pois que fosse.” prossegue o indômito 
Ignácio: “Vim para o Rio de janeiro em 1945, já com mais experiência, 
militando... eu vim para participar de uma reunião do comitê, um con-
gresso, uma conferência nacional, em 1945, com o (Luiz Carlos) prestes 
em liberdade. Apresentei um texto sobre a questão agrária; dizia que nós 
tínhamos andado equivocados quando achávamos que não se poderia fazer 
a industrialização sem a reforma agrária, que se poderia sim. E discutia o 
porquê. E o prestes veio e disse: Rangel, você não volte sem conversar comigo. 
Tem muita coisa interessante naquele seu trabalho. Mas o pessoal do comitê 
nacional achava que aquilo era uma coisa imprudente, porque a ideia era 
sair para a revolução, sair para o pau, porque o caminho tinha que ser 
pela reforma, pela revolução agrária. De maneira que um dia houve uma 
reunião e o secretário-geral disse: Olha, você precisa se convencer do seguinte: 
para nossas necessidades teóricas o camarada Prestes nos basta. Eu levantei, 
rasguei minha carteira e fui embora.”

* * *

Sobrinho que se tornou muito próximo a Ignácio, o engenheiro Mar-
celo Lopes de Souza suplementa: “Quando postularam, no pCB, que de-
veria seguir a cartilha do camarada prestes, ele rasgou a carteira do partido, 
justamente por prezar a liberdade intelectual, o direito a pensar diferente. 
E não tratar como religião, à imagem da maioria, os ensinamentos das 
vertentes filosóficas, políticas e econômicas marxistas, leninistas, trotskis-
tas, stalinistas. Reforma agrária foi uma das questões de que discordou dos 
companheiros. A ideia, que ainda hoje se vê perseguida, de pulverizar uma 
extensa terra em dez mil microáreas e incentivar o camponês da pequena 
horta para o autossustento, se teve um papel no passado, com a moderna 
agricultura capitalista, extremamente mecanizada e fertilizada, se mostrava 
uma rematada asneira. O resultado desse modo de produção – um planta 
arroz, o outro, milho – é muito baixo, impossível de competir com uma 
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grande e única cultura automatizada nos mais diversos processos. Rangel 
estava absolutamente correto. Ou seja, os que defendiam, e os que na atua-
lidade ainda defendem, a pulverização da terra, estão amarrados a uma 
linha de pensamento de mais de cem anos, à maneira muito antiga de ver 
como a terra era dividida na Europa. Basta considerar que nos Estados 
Unidos 23% da população vivem no campo e produzem o alimento para 
todos os 100% e até para exportação – uma produtividade assombrosa. 
tio Ignácio tinha um frescor de pensamento, uma novidade, um desa-
pego a transformar ciência em religião, em credo absoluto. E um apego 
absolutamente total à independência, à capacidade de criar. Ele conseguia 
desagradar a direita e a esquerda. Assim, rasgou a carteira do partido, por 
razão de liberdade de pensamento, o que prezo também acima de tudo. 
Neste sentido, somos carne e unha”, expressa a voz embargada do sobrinho 
ao abordar o legado que herdou do mentor.

* * *

O geógrafo Armen Mamigonian, da Universidade de São paulo (USp) 
e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ressalva: “Na verda-
de, Rangel não rompeu com o pCB – foi, praticamente, posto para correr, 
em 1947, sobretudo pelo Diógenes de Arruda Câmara, quadro da direção 
do partido, um tipo muito ditatorial. Queriam que ele, radicado no Rio, 
voltasse para o Maranhão, para ser secretário sei lá do que. E mal saiu da 
célula de intelectuais do partido recebeu um convite para participar, como 
economista, do governo Dutra. Dizia: Claro, isso foi uma jogada do Arruda 
Câmara para me queimar. Não aceitei! Ouvi de Gilberto paim que Gracilia-
no Ramos, integrante da célula e de quem Rangel gostava muito, declarava 
que este tinha razão quanto à questão da reforma agrária. Como vamos 
fazer isso numa fazenda de gado, que é uma imensidão – não dá para criar 
dez, vinte cabeças? Ele continuou marxista, considerava Lenin um pensador 
extraordinário e lia com atenção os clássicos não marxistas, como keynes, 
Schumpeter e Adam Smith.”
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Entre os cérebros nativos, sobressaía em seu conceito jesus Soares pe-
reira. “Rangel me disse que, em 1964, fora convocado para dar um depoi-
mento sobre o colega, que ele respeitava muito e estava sendo persegui-
do. Contou: Os milicos afirmaram ter informações seguras de que o Jesus era 
comunista marxista. Respondi: Garanto que não é. E eles contra-atacaram: 
‘Como o senhor pode garantir?’ Porque eu sou marxista! O Jesus Soares Pereira 
é positivista. Qualquer pessoa bem informada sabe disso. Marxista ele não é. 
Eu sei quem é quem! No Iseb, além do sociólogo Guerreiro Ramos, Rangel 
gostava do Nelson Werneck Sodré, que, à imagem dele – cada um a seu 
modo –, considerava o feudalismo um sistema dominante no Brasil. O 
pessoal do partidão adora badalar algumas figuras, como o próprio Sodré, 
mas desconhece Rangel, e foi este que o influenciou rumo a uma interpre-
tação mais rigorosa do feudalismo.”

* * *

Ignácio, finalmente, bacharel em advocacia pela Faculdade Nacional de 
Direito (atendendo ao pedido de Aliette, que prometera ao sogro, no leito 
de morte, que o filho concluiria o curso jurídico), passa a escrever, apenas 
à guisa de sistematizar suas ideias, um número expressivo de textos acerca 
de assuntos econômicos. Num belo domingo de 1947, recebe a visita de 
um amigo, que se encarrega de tentar vender cinco deles para a Associação 
Comercial do Rio de janeiro (ACRj). Assim, arrecada o primeiro dinheiro 
como economista. Revelará depois: “Ganhei 500 cruzeiros por cada um, 
num momento em que o meu ordenado em agência, por seis horas de tra-
balho, era de 1,9 mil cruzeiros. Um artigo que eu escrevia em duas horas 
passava de 25% dele – uma desproporção.”

O amigo responsável pelo providencial megaempurrão foi Gilberto 
paim, que viria a ser uma referência de encontros e desencontros durante 
toda a vida. Em depoimento aos autores sobre Ignácio Rangel – compa-
nheiro com quem se alinhou em sua fase do partidão, quebrando lanças 
contra os camaradas que insistiam em ver a realidade sem matizes, e a 
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quem, posteriormente, tentou exorcizar de um esquerdismo entranhado 
até a medula –, paim, bastante adoentado, respondeu com emoção: “Era 
inteligente aquele danado.” A doença e a memória debilitada não lhe dei-
xaram avançar no mar profundo das suas recordações.
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antigetulista,  
ma non troppo

A partir da nova receita financeira, Rangel inicia, em 1947, uma intensa 
produção de artigos para publicação. Mais que intensa, será quase inacre-
ditável a extensão do labor ensaístico do rapaz. É material que não acaba 
nunca, num volume improvavelmente acompanhado por outros ilustres 
autores do ramo. E à época da fervilhante gestação do que se nomeará 
desenvolvimentismo, a fina escrita da grife Ignácio Rangel, temperada por 
condimentos eruditos, ganha a Academia – curiosa com a estranheza do 
pensamento – e grupos de interesse afins.

Se a arquitetura formal evoca o barroco, o conteúdo despeja um pen-
samento transverso, tortuoso, a avançar por caminhos insuspeitados, só 
passíveis de detecção pela alta fidelidade do radar rangeliano. pode-se atri-
buir às graças da cientificidade impressa nas inusitadas abordagens dos 
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problemas o contorno à rejeição, dado o aposto de comunista turrão entre 
as elites empresariais. Comunista que deslizará a uma, por assim dizer, 
coloração heterodoxa a partir de 1950, quando conhece seu Engels tropi-
cal – o advogado e economista baiano Rômulo de Almeida, então chefe 
da assessoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Este havia 
atuado, em 1946, como assessor da Comissão de Investigação Econômica 
e Social da Assembleia Nacional Constituinte. E, de 1948 a 1949, inte-
grado à Comissão Mista Brasil–Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Econômico, de cooperação entre os dois países no pós-guerra, conhecida 
como Missão Abbink (john Abbink a liderava pelo lado norte-americano 
e Otávio Gouveia de Bulhões, pelo lado brasileiro).

O engenheiro Mário da Silva pinto, que também pertenceu à Assessoria 
técnica de Gegê e atingiu a quintessência da dualidade como professor de 
planejamento da Cepal e fundador da Consultec – empresa de consultoria 
criada também por outros ilustres tecnocratas, tais como Roberto Campos 
e jorge Oscar de Mello Flores –, ressalta que Rômulo de Almeida era bem 
mais jeitoso que Ignácio. podia ser classificado como um baiano que exer-
cia, conjuntamente, a diplomacia e a economia, guardando um porrete 
escondido atrás das costas para caso fosse necessário. Em seu depoimento 
ao Centro de pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CpDOC) da Fundação Getulio Vargas, ele afirma que “da Asses-
soria, o homem realmente representativo era Rômulo de Almeida; dedica-
díssimo, não tinha interesses materiais, punha o serviço público acima de 
tudo, até da harmonia conjugal. Eu me lembro da senhora dele – que se 
chamava, se não me engano, D. Francisquinha – como uma mulher muito 
dedicada aos interesses do país. Agora, o Rangel também estava lá, mas 
não em tempo integral. Eu não o admirava, por considerá-lo um homem 
demasiado de esquerda.” De certa forma e devidamente contabilizado o 
viés ideológico, Mário da Silva pinto definiu a dupla. Digamos que tenha 
dito assim uma verdade e meia.

O próprio Ignácio restaura o encontro de mentes afinadas em Um fio 
de prosa: “trabalhava com Rômulo o meu primo Ewaldo Corrêa Lima, 
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que mais tarde seria, como eu, diretor do Departamento de Economia do 
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb). Eles receberam um ma-
terial das Nações Unidas e da Europa sobre a África e sugeriram que eu 
escrevesse um apanhado, indicando se havia pontos interessantes para o 
Brasil naquele continente. Foi outro dinheiro que comecei a ganhar como 
economista. Eu analisava aqueles papéis todos e redigia um relatório. por 
causa desses documentos, quando estávamos em 1952, Getúlio Vargas me 
chamou para a sua assessoria. Ele me disse: Olha aqui, confere. É uma cole-
ção de todos os artigos que você publicou. Falei: Se sabem disto, também devem 
saber que não sou getulista. De forma que não vejo muita razão, porque sinto 
que os senhores estão discutindo, hoje, o despacho do presidente da República 
amanhã. Eu compreendo o que significa uma pessoa saber o que o presidente 
vai despachar, de maneira que não fico em paz com a minha consciência em 
aceitar trabalhar aqui, nestas condições.”

Dois dias depois, vem o contraponto: “O presidente manda lhe dizer 
que você esteja à vontade, se sinta em casa; que ele sabe perfeitamente a 
quem está chamando; que não tem interesse em ter um yesman.” Rangel 
relata: “O chefe da Casa Militar da presidência da República jamais me 
deu cartão de identificação, mas eu entrava (em palácio) a qualquer hora 
do dia ou da noite. A medida da minha presença é que muita coisa do que 
escrevi de bom ter assinado embaixo – Getúlio Vargas.”

* * *

Na revisão crítica das principais teorias defendidas à direita e à esquer-
da, sem nunca deixar de se proclamar um socialista, Ignácio Rangel per-
segue a especificidade do desenvolvimento brasileiro, em recusa à mera 
transposição de modelos importados – muito em moda à época. O enten-
dimento da dinâmica histórica verde-amarela não viria, simplesmente, sob 
o automatismo da investigação de casos clássicos das nações centrais. Mas, 
sim, pelo esquadrinhamento das relações de produção destas – sempre 
adiantadas às vigentes no Brasil, realçando a característica de dependência 
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de seu crescimento – com as particularidades internas da nossa condição 
periférica gerada pelo capitalismo.

Mais que verificar traços na economia do país equivalentes a fases di-
versas do desenvolvimento mundial, cabia compreender que as relações 
de produção aqui “não se justapõem mecanicamente, ao contrário, agem 
umas sobre as outras, acham-se em conflito, a ver qual imporá sua dinâ-
mica específica ao sistema. Noutros termos, estão em unidade dialética, 
unidade de contrários”. Rangel acresce: “Embora seja mais fácil surpre-
ender o fato da dualidade no estudo de um instituto particular do que na 
economia nacional como um todo, é evidente que a sua origem se encontra 
nas relações externas. Desenvolvendo-se como economia complementar 
ou periférica, o Brasil deve ajustar-se a uma economia externa diferente 
da sua, de tal sorte que é, ele próprio, uma dualidade. Os termos dessa 
dualidade se alteram, e desde logo podemos assinalar que mudam muito 
mais rapidamente no interior do que no exterior, o que significa estarmos 
queimando etapas. Nos primeiros quatro séculos de nossa história, ven-
cemos um caminho correspondente a, pelo menos, quatro milênios da 
economia europeia. A rigor, nossa história acompanha pari passu a história 
do capitalismo mundial, fazendo eco a suas vicissitudes. O mercantilismo 
nos descobriu, o industrialismo nos deu a independência e o capitalismo 
financeiro, a república.”

Nessa perspectiva, a questão se remete a “examinar quais as relações 
dominantes dentro e fora de cada unidade da economia, ou seja, de pôr em 
evidência as duas economias dominantes – porque cada uma delas, em seu 
próprio campo, é dominante. A isso proponho que se chame dualidade bá-
sica da economia brasileira. A dualidade é a lei fundamental da economia 
brasileira. podemos formulá-la nos seguintes termos: a economia brasileira 
se rege basicamente por duas ordens de leis tendenciais que imperam res-
pectivamente no campo das relações internas de produção e no das relações 
externas de produção”.
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a irrefutabilidade 
cambiante

Rangel vai fundo na confecção de chaves para a equação de problemas 
à luz das características da formação da sociedade nacional, ultrapassando 
exegeses puramente acadêmicas, incapazes de responder consistentemente 
a temas complexos. Isso o posiciona no extremo oposto da decantada – 
e, no caso, empobrecedora – igreja da econometria. E na construção de 
um panorama analítico próprio, que se distingue de todas as correntes em 
voga, extraindo uma leitura bastante original dos universos de Adam Smi-
th, karl Marx, john Maynard keynes e joseph Schumpeter.

Um crucial ajuste de rota está em curso. O entusiasta de Marx e mirador 
de longa distância começa a enxergar o mercado com outros olhos, ainda 
enevoados, é verdade, porém, já sem tanta prevenção. E as lentes sempre 
a serviço da ciência passam a captar novos ângulos na obra do autor de 



51

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

O capital, de quem, diga-se de passagem, nunca fizera uma interpretação 
dogmática. Ao contrário, lia-o com suprema liberdade e abertura, encaran-
do a dureza do materialismo dialético, não pelo prisma de uma fórmula 
acabada, mas na condição de poderoso insumo para o pensamento (não 
se deixa seduzir, por exemplo, por uma postura ideológica romântica no 
tocante à burguesia). A metodologia destilada no mais puro Engel embute 
o conceito de que a realidade econômica decorre de um processo histórico, 
ficando sua análise, portanto, sujeita não só a especificidades como tam-
bém a constantes reavaliações, à medida que novas dinâmicas avancem e 
influenciem os rumos dos sistemas.

* * *

O advogado Rossini Corrêa interpreta: “Em uma formação social pe-
riférica e dependente como a do Brasil, a tentação residia em transplantar 
o modelo marxista para uma realidade estranha à sua paisagem europeia, 
típica da sociedade urbana e industrial do século 19. Ou, alternativamente, 
o provável era que se fizesse mais do mesmo, produzindo o divórcio da teo-
ria com a prática, desembarcando aqui ideias fora do lugar, para recuperar 
a imagem de Sérgio Buarque de Holanda. Esse foi o caminho do partido 
Comunista, com a transferência de toda uma teoria da revolução formula-
da pelo politburo, na União Soviética de Stalin. O tratamento que Ignácio 
Rangel conferiu a karl Marx correspondeu a uma apropriação criativa do 
seu instrumental metodológico e teórico, com a finalidade de, privilegian-
do a redução sociológica recomendada pelo paladino do Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros (Iseb), Guerreiro Ramos – personagem fundamental 
na vida de Rangel –, não deixar, em hipótese alguma, de conceder priori-
dade empírica às circunstâncias peculiares da formação social brasileira, em 
sua singular historicidade.”

Ele assenta: “Não há uma leitura dogmática das fórmulas que se tor-
naram regras de ferro do pCB. Rangel faz a releitura dos fundamentos do 
marxismo, despindo-o das crenças neles presentes ou derivadas. Quais? A 
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crise geral do capitalismo, o desaparecimento das classes médias, o impe-
rialismo como último estágio do capitalismo, a total incompreensão do 
agir histórico periférico, a exemplo da percepção de Simon Bolívar por 
Marx, tipicamente etnocêntrica ou eurocêntrica. E, ainda, sua visão quan-
to à destruição colonial dos modos de vida pré-capitalistas existentes nas 
Américas. Em síntese, Ignácio Rangel depurou e reconstruiu o seu karl 
Marx.”

* * *

Em pleno vigor intelectual, um Ignácio cuspindo teoria por todos os 
lados registrará em 1953: “Não se trata de abandonar a ciência econômica 
estrangeira – antiga ou contemporânea, ‘radical’ ou ‘conservadora’ – ou 
demoli-la, para, sobre seus escombros, erigir uma ciência autóctone, mas, 
ao contrário, de salientar um aspecto próprio de nossa economia, pela in-
vestigação sistemática de nossas ‘peculiaridades’... Não quer dizer que a 
economia que estudamos em livros estrangeiros e adotamos nas nossas es-
colas não seja científica. Significa que, afora a técnica de tratamento dos 
fenômenos econômicos – que é algo que progride sempre e constituiu um 
fundo comum –, tudo muda na ciência econômica ao mudar a realidade 
estudada.” E, quatro anos depois: “Devemos estar preparados para usar 
alternadamente o instrumental marxista, o keynesiano, o neoclássico, o 
clássico e até o fisiocrático, segundo as circunstâncias. podemos aperfeiçoar 
esses instrumentos, reformular os princípios, pelo emprego da moderna 
tecnologia, quando esta for aplicável, mas não podemos excluir in limine 
nenhum deles. todos nos serão úteis no trabalho prático.”

pelo viés dialético, Rangel percebe o desenvolvimento econômico como 
um percurso crivado por conflitos – de tendências/contratendências, cho-
que de interesses, movimentos cíclicos, dualidades. São contradições em 
alimentação permanente de sua própria síntese: a recuperação do desenvol-
vimento após uma crise cíclica, com o equacionamento da dualidade ante-
rior; a inflação como dispositivo (perverso) de defesa diante da disponibi-
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lidade de recursos ociosos, e não como resultante de um mero descontrole 
do gasto público; e a formação de uma nova classe social dominante. Ele 
pensa as conexões entre as variáveis para muito além da bitola reducionista 
causa-efeito, ao vislumbrar um trançado bem mais complexo e sofisticado 
nessa inter-relação, em que os efeitos não raro se transmutam em causas, 
dando um nó nos miolos do analista não inclinado a uma investigação 
multifacetada. pragmático ao extremo, repetia o mantra: “No Brasil, os 
bons homens de direita implementam os programas de esquerda.”

* * *

Em excessiva dose autorreferido, Rangel guardou lugar a pouquíssimos 
mentores. Retoma Rossini Corrêa: “No âmbito doméstico, teve a extra-
ordinária influência do pai, o juiz Mourão Rangel, formado no espírito 
iluminista da Revolução Francesa, na Faculdade de Direito do Recife. Fora 
do círculo familiar, sem dúvida, a ascendência maranhense foi de seu pro-
fessor Antônio Lopes, também advindo da Escola do Recife, que repre-
sentou uma referência intelectual com abertura sociológica. Na esfera das 
ideias gerais, bem como na específica dimensão econômica, três nomes se 
destacam na estrutura dinâmica do pensamento rangeliano: karl Marx, 
john Maynard keynes e Nikolai kondratiev.”

E adiciona: “A peculiaridade de Ignácio Rangel residiu na intertextua-
lidade com esses três, sem se reduzir a nenhum, interpretando-os, reelabo-
rando-os e construindo a si mesmo, na singularidade da sua perspectiva de 
teoria econômica. Constato, inclusive, que aquilo que parecia inexorável 
teimosia em Rangel, a exemplo da teoria dos ciclos – vi uma vez Maria 
da Conceição tavares dizer-lhe: É uma loucura! Nunca vi um velho mais 
teimoso –, ser agora objeto de reconsideração completa. No livro A soma e 
o resto, Fernando Henrique Cardoso não enuncia outra coisa, ao ponderar 
que ‘a crise econômica global de 2008 e 2009 deixou claro que o sistema 
capitalista é mais cíclico do que se pensava e que, portanto, a previsibili-
dade através do planejamento, da antecipação de medidas, é muito difícil’. 
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Finalmente, registro a singularidade intelectual de Ignácio Rangel, em vir-
tude da notável cultura geral, transitando da literatura à filosofia, da so-
ciologia ao direito, em poliedro difícil de encontrar entre os economistas.”

* * *

É a vez de Rangel se autorretratar: “A minha reflexão econômica partiu 
de uma vivência – eu tentei fazer uma revolução. Não decepcionei meu 
pai. participei de 1930, em São Luís, com um fuzil na mão. Nós tomamos 
o 24º BC de assalto. Minhas raízes não são acadêmicas. Em 1935, depois 
de devorar o que encontrei de Marx e Engels, abandonei a faculdade para 
fazer revolução agrária. No alto sertão maranhense, soube achar o caminho 
do coração dos camponeses espoliados, organizei-os para a resistência con-
tra a capangada do latifúndio, mas vim ter à Frei Caneca para um longo es-
tágio, porque alguma coisa não estava certa no meu sistema de pensamen-
to. parti de certos conceitos, e esses conceitos estavam errados. O que eu 
via estava na frente da realidade. E, porque eu sentia, eu agia errado. Quis 
saber onde estava o erro. Aprofundei a teoria catedrática e profana, estudei 
a experiência alheia e nacional, e tanto bisbilhotei as causas que, de jurista 
que deveria ter sido, virei economista. Comecei a fazer a crítica das minhas 
ideias, da minha geração. preocupado com as peculiaridades da história 
do Brasil, que fazem com que as coisas que estão certas alhures se tornem 
erradas aqui, resumi todas as meditações na teoria da dualidade básica. De 
posse desse instrumento, não apenas julgo ter explicado meus erros de ju-
ventude, como ter encontrado a chave para muitíssimos outros problemas. 
Eu estava profundamente identificado com as forças da mudança, porque, 
senão, não teria saído da minha casa para procurar organizar a guerrilha. 
tive que reconstruir toda a história do Brasil.”
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conexões bipolares

Rômulo de Almeida filia-se ao partido trabalhista Brasileiro (ptB) – 
por meio do qual se elegerá deputado federal pela Bahia em 1954 – e 
integra, no início do segundo reinado Vargas, o Gabinete Civil da presi-
dência da República, ao passo que também se torna membro do conselho 
consultivo da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

Encarregado de estruturar a Assessoria Econômica do governo, foi ele 
quem propôs o nome de Ignácio Rangel – a princípio, para a função de 
advogado – ao ditador são-borjense, que admite o militante no seleto gru-
po. Num looping arretado, Rangel escapou por um triz de ser pendurado 
no pau de arara, já que seu nome estava gravado em todas as listas dos 
inimigos figadais do regime. “Servi ao país, não servi ao Getúlio”, repetiria 
sempre Rangel.

A despeito de sua intensa dedicação ao trabalho sob os auspícios de 
Gegê, o self made economist manterá até morrer, afinado aos seus nortes 
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ideológicos, o espírito crítico em relação ao pai dos pobres. pelo Brasil, 
cumpre, disciplinadamente, a cartilha pecebista, que apregoa a adoção de 
manobras táticas ao lado do inimigo na condição de mal estratégico ne-
cessário à afirmação do processo revolucionário. A metodologia alcança o 
pico com o diagnóstico da “síndrome de prestes”, alusiva ao apoio do Ca-
valeiro da Esperança a Getúlio, que condenara sua mulher, Olga Benário, 
ao extermínio em um campo de concentração alemão. Nessa ambiência, 
“caudilho feudal” corresponde ao termo mais brando que Rangel conse-
guirá pronunciar para traduzir o ex-chefe. Em rodas reservadas, entretanto, 
o jornalista Luiz Cesar Faro chega a ouvir, digamos, menções desairosas.

O esforço monumental para deglutir o indigesto inquilino do palá-
cio do Catete encontrará valiosas enzimas no tal “conservadorismo re-
novador”. pondera o próprio ultrarracional Rangel, em justificativa às 
conexões bipolares: “É ainda incompreendido por nossos historiadores e 
intelectuais o papel desse nosso conservadorismo (quiçá reacionarismo) 
renovador (quiçá revolucionário) que fez o príncipe herdeiro da Coroa 
de portugal proclamar nossa independência; a princesa herdeira da Coroa 
imperial proclamar a República, que estava implícita na Lei Áurea; que 
fez do caudilho feudal Getúlio Vargas o patrono da indústria brasileira, 
ao adotar uma legislação trabalhista de inspiração sabidamente fascista, 
isto é, “mussoliniana” (Carta del Lavoro), e, consequentemente, fomentar 
as bases de uma expansão industrial poucas vezes conhecida no mundo 
capitalista.”

* * *

Existem centilhões de formas de traduzir o enigma Getúlio Vargas, não 
fosse ele mesmo, o caudilho, a própria esfinge. A título de tempero, incluí-
mos relato de Mário da Silva pinto, à época participante da Assessoria téc-
nica, em depoimento ao CpDOC: “Colaborei, durante o governo Getúlio, 
no mesmo período em que Rômulo de Almeida, jesus Soares e Ignácio 
Rangel estavam na Assessoria. Rômulo era muito meu camarada. Ele me 
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disse: Mário, você não foi chamado para a primeira diretoria da Petrobras 
porque conhecemos o seu horror ao monopólio estatal. Eu tinha ódio ao mo-
nopólio. Mas o curioso é que o presidente Getúlio era contra o monopólio 
estatal. A lei que ele mandou ao Congresso para a criação da petrobras não 
falava em monopólio estatal. Este foi criado por udenistas dementados, e 
eu posso falar isso porque era udenista. Então, houve um grupo de ude-
nistas – Gabriel passos, Carlos Lacerda, Ferro Costa e alguns outros – que 
introduziu no projeto da petrobras o monopólio estatal. E na intimidade – 
e isso sou eu que digo, apenas seis brasileiros conhecem esse fato – Getúlio 
se referia à Lei da petrobras com desprezo. Chamava-a ‘aquela leizinha da 
UDN’.” pano rápido!

* * *

O dilema que tortura o obstinado servidor da República será lembrado 
em crônica do imortal Carlos Gaspar, ao assumir a cadeira 26, ocupada 
por Rangel na Academia Maranhense de Letras: “Acerca do seu relacio-
namento com Getúlio Vargas, dois episódios exigem menção. O primeiro 
encontro, quando foi convidado para integrar a equipe do então presiden-
te, que desta maneira se manifestou: Dr. Rangel, eu conheço o seu currículo. 
Quero correr o risco de integrá-lo em minha equipe. Não careço de aduladores, 
mas de homens que, como o senhor, tenham a coragem de dizer-me que estou 
errado. O segundo traduz seu conceito sobre Vargas: Sinto-me na obrigação 
de dizer que durante muitos anos trabalhei para o presidente, mas era opositor. 
O meu neogetulismo começa hoje, porque eu fui getulista em 1930, quando 
ele foi comandante, mas isso faz muito tempo; depois estive contra, fui preso 
etc., e agora eu começo a perceber o getulismo, porque seu suicídio significa que 
levava a sério aquilo que me mandava fazer. Portanto, eu levo a sério, eu agora 
me declaro getulista, e podem ter certeza que milhões de brasileiros estão, neste 
momento, tomando a mesma decisão. O embate entre a foice e o martelo de 
Rangel com a oligarquia dominante atravessará anos a fio na escala divi-
dida em luta declarada, aliança circunstancial e, posteriormente, penosa 
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autocrítica pela adesão ao sistema da esfinge getulina. No fundo, no fundo, 
sempre achou que Gegê era uma boa bisca.”

* * *

Discorre Armen Mamigonian: “pragmático, Rangel viu que Vargas era 
muito o que o partido Comunista dizia: uma figura progressista. E que 
precisava de apoio, porque a revolução – ou uma meia revolução, como ele 
definia, com um pedaço do poder político, dos exportadores de café e da 
indústria inglesa, substituído pelo capitalismo bancário norte-americano e 
pela indústria nacional, sob a hegemonia do latifúndio interno – já havia 
acontecido em 1930. Isso a nata do pC não enxergava. E muita gente tem 
olhos vendados até hoje. Rangel vislumbrava que a contradição principal 
do Brasil se relacionava com os interesses nacionais. por isso, não nutria 
uma aversão medonha aos militares. Um exemplo mais recente: não mor-
ria de amores pelo general Ernesto Geisel, no entanto, reconhecia que era 
um nacionalista, enquanto muitos o viam apenas na pele de um ditador. 
Claro que o era, mas isso qualquer criancinha sabia. Ele chamava a atenção 
para o lado nacionalista, ao qual ninguém dava valor, do presidente. A 
contradição básica, que Rangel tirou de Lenin, se situava entre os interesses 
das nações do centro do sistema, imperialistas, e os das nações da periferia, 
proletárias, exploradas. O sertanejo sabia das coisas.”
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Pausa para o 
industrialismo

“Homens capazes de dizer que estou errado”
O presidente [Vargas] disse: “Eu sei” – porque a polícia política
tinha avisado – “tudo sobre o sr. Rangel, mas diga a ele que esteja à
vontade, que ele se sinta em casa, porque aduladores eu tenho; homens ca-
pazes de dizer que estou errado, isto é muito raro; e ele é um desses.”

A história da Assessoria técnica de Getúlio Vargas, semente do esta-
mento que viria a ser chamado de tecnoburocracia de Estado, se confunde 
com a história de Rômulo de Almeida (1914-1988), baiano, bacharel em 
direito, dedicado aos estudos de economia, e com o pensamento industria-
lista brasileiro – vertente do bom e tradicional nacionalismo desenvolvi-
mentista. Inteligente, bom de lábia, persuasor, Rômulo fez parte da equipe 
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do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB) que, dirigido por joão 
Carlos Vital, tinha como objetivo planejar a instituição da previdência so-
cial no Brasil.

Composta por Américo Barbosa Oliveira, tomás pompeu Accioly Bor-
ges e jesus Soares pereira, entre outros, essa equipe participou da Comissão 
de Investigação Econômica e Social da Assembleia Constituinte (1946), 
onde Rômulo assessorou Horácio Lafer, que era relator da subcomissão de 
finanças. De acordo com a pesquisadora do CpDOC Marly Mota, ele se 
“encontrava, desde 1945, à frente do Departamento Econômico da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), presidida por Euvaldo Lodi, quando 
então foi recrutado e encarregado de montar a equipe que daria origem à 
Assessoria Econômica de Vargas. Em virtude da variedade de atribuições – 
a mais urgente delas era a elaboração da Mensagem Anual do presidente, a 
ser divulgada em março de 1951 –, a composição do grupo acabou sendo 
heterogênea, apesar de a base ser oriunda da ‘turma do Vital’. Os requisi-
tos fundamentais desses assessores eram: a competência e o conhecimento 
técnicos, que os tornaria capazes de dizer que o presidente estava errado; 
a especialização em política energética e mineral, que acabou juntando 
os ‘comunistas’ jesus Soares pereira e Ignácio Rangel ao ‘direitista’ Mário 
da Silva pinto; a vivência internacional, caso de Cleantho paiva Leite; e, 
finalmente, a experiência com planejamento e política industrial – caso de 
Rômulo de Almeida”.

Rômulo deixa claro, em depoimento, que a utilização do capital estran-
geiro seria, objetivamente, da maior relevância, mas o núcleo principal da 
Assessoria técnica era majoritariamente nacionalista. Diz o bom baiano: 
“Houve até uma vez um debate meu com uma figura eminente que que-
ria obstaculizar o projeto da Reynolds Alumínio no Nordeste (...). Agora, 
concordo que não poderia prejudicar o empreendimento da Votorantim, 
que era um projeto nacional e que ainda não se tinha consolidado (...). As 
atividades básicas deveriam estar sob o comando nacional e o comando do 
Estado brasileiro (...). Aliás, a aliança entre Vargas, os quadros burocráticos 
que planejaram a política industrial e os industriais são os três vértices que 
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explicam as escolhas e a linha da política governamental da época, notada-
mente a industrialização ocorrida nessa fase.”

Os depoimentos dos assessores do presidente, especialmente o de Rô-
mulo de Almeida, não deixam dúvidas sobre a intensa participação do 
“grupo industrialista” nos debates sobre o “desenvolvimento” da econo-
mia brasileira. Segundo Marly Mota, “ao contar como havia se dado seu 
recrutamento para a Assessoria, Rômulo enfatizou o compromisso que ti-
nha com as ideias expostas no ‘parecer’ do Conselho Nacional de política 
Industrial e Comercial (CNpIC) e, obviamente, com seu autor, Roberto 
Simonsen. Ao mesmo tempo em que deixava claro de que lado estava na 
famosa ‘controvérsia sobre o planejamento econômico’, que envolveu o 
CNpIC, de um lado, e o Conselho de planejamento Econômico (CpE) de 
Eugênio Gudin, de outro, Rômulo acenava com a possibilidade de uma 
aliança entre o ‘público e o privado’ com o objetivo de ‘organizar o setor 
industrial brasileiro’:

Agora, eu fui convidado como economista – testemunha. Como homem 
com compromissos com aquelas ideias que foram apresentadas no parecer do 
CNPIC. E encontrei no Roberto Simonsen, e inclusive no Euvaldo Lodi tam-
bém, muita abertura. Quer dizer, muito desejo de conciliar o público com o 
privado, dentro dessa ideia de desenvolver a economia brasileira e industriali-
zar o país, substituir as importações (...). E eu achava que era muito importan-
te a gente organizar o setor industrial brasileiro – afirma o próprio Rômulo”.

A pesquisadora Marly Mota acrescenta que até mesmo razões de ordem 
prática ligavam a Assessoria às entidades industriais. por falta de recursos 
do governo para remunerar os assessores, Rômulo continuou recebendo 
salário pela CNI. Isso não significava que houvesse uma sintonia fina na 
conciliação “entre o público e o privado” no que diz respeito, por exemplo, 
à presença e à participação do Estado na montagem do sistema elétrico, 
vale dizer, na criação da Eletrobrás. “O grupo industrialista – tomando 
como expressão desse grupo Roberto Simonsen – propôs um planejamen-
to da economia brasileira que incluía, obviamente, os setores da infraestru-
tura básica. Mas ele não propunha nada de estatização (...). A preocupação 
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deles era mais que houvesse suprimento de energia elétrica. Mas não que se 
fizesse isso através do Estado. pelo contrário. Sempre houve uma tendência 
a desconfiar do Estado.”

Se o governo tendia a se alinhar com a posição dos sábios da Assessoria 
de Vargas, o certo é que o enigma Getúlio sempre poderia voltar atrás, 
afinal, ninguém sabia quais eram as convicções de Gegê. No epicentro do 
comando, era evidente a tensão entre a Assessoria e o “grupo” dos minis-
tros Horácio Lafer (Fazenda) e joão Neves da Fontoura (Relações Exterio-
res) – “a Assessoria obedecia a uma política e a Comissão Mista, à outra”.

Marly Mota acrescenta que era ainda maior o desconforto entre o mi-
nistro da Fazenda e o presidente do Banco do Brasil, Ricardo jafet. Ambos 
industriais paulistas – jafet, do setor de siderurgia/metalurgia, e Lafer, do 
ramo de papel –, haviam recebido o aval do governador paulista Adhemar 
de Barros, grande eleitor de Vargas em 1950. “Além disso, jafet fora um 
dos principais financiadores da campanha presidencial vitoriosa. Estudos 
apontam que suas divergências se relacionariam, sobretudo, à disputa entre 
diferentes grupos econômicos pela manutenção da hegemonia dos interes-
ses industriais paulistas dentro da economia brasileira.”

Alçados à condição de “braços imediatos” do presidente, os membros 
da Assessoria sentiam-se imprensados – como um “sanduíche”, na interes-
sante expressão de Rômulo de Almeida – entre essas duas forças antagô-
nicas, com quem eram obrigados a despachar cotidianamente: “Evidente-
mente, eu (e Rangel também) estava em sanduíche, porque despachava os 
processos dos dois (...). Agora, o jafet não nos criava nenhum problema. O 
jafet era um homem da indústria paulista, era um homem do presidente, 
era um homem inspirado na ideia nacionalista do presidente, enquanto 
que o Lafer era um homem ligado a setores menos ortodoxos no particular, 
que queriam proteção para suas indústrias, mas não em caráter nitidamen-
te nacionalista, um homem muito persuadido de que o Brasil era inviável 
sem uma aliança com o capitalismo americano (...). Além disso, havia o 
problema de ordem pessoal, questão de rivalidade, de certa maneira a pre-
sença do jafet era uma diminuição da autoridade do Lafer (...).” Outros 
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depoimentos atestam que o julgamento de Rômulo sobre Lafer não era tão 
elegante quando o relato publicado acima.

A impressão que se tem a partir do mosaico político daquele período é 
que a escolha da Assessoria Econômica revela muito a atitude dele (Vargas) 
em relação à vida política do Brasil. palavras de Rômulo de Almeida. “Ele 
(Vargas) não tinha, digamos, confiança total nos ministros que foi obri-
gado a escolher por esses critérios; então, ele se apoiava em um pequeno 
grupo de assessores, escolhidos talvez na base do que achava uma grande 
lealdade, inclusive ideológica, em relação a seus propósitos. Essa negocia-
ção constante com os ministros, que implicou, muitas vezes, o abandono 
de ‘teses nacionalistas’”, levou Ignácio Rangel a concluir que, embora Var-
gas ‘fosse nacionalista, eu não sei se teria um projeto nacional homogêneo 
com aquele ministério dividido que ele foi obrigado a constituir’.”

A verdade é que não faltou liberdade à turma da Assessoria para meter 
a mão na massa, produzir alucinadamente e cometer eventuais travessuras. 
O economista Cleantho de paiva Leite, também ele membro da equipe, 
diz que o grupo era visto pelos ministros com mixed feelings. Segundo 
ele, “os ministros despachavam uma vez por semana, durante uma hora, 
com o presidente; ao passo que os assessores despachavam três vezes por 
semana, por duas horas, em um ambiente de muito mais intimidade com 
o presidente. Em segundo lugar, o presidente, quando despachava com 
os ministros, não assinava as exposições de motivos, a não ser em casos 
excepcionais (...). 60 ou 70% dos papéis ele enviava para seus assessores. 
Quando os assessores levavam esses papéis e trocavam ideias, aí é que ele 
tocava em frente. Ele despachava os papéis na frente dos assessores, mas 
não na frente dos ministros”.



64

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

 
 
 
 
 

dupla sertaneja

O encontro de almas gêmeas Ignácio-Rômulo (na classificação de Luiz 
Carlos Bresser-pereira e josé Márcio Rêgo), agasalhadas na entidade patro-
nal, pavimenta a ponte que as ligará ao setor. Naquela fase, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) – fundada pelos empresários Euvaldo Lodi 
(que a presidiu até 1954), Horácio Lafer e Vicente Galiez –, após ter se 
concentrado na superação dos problemas suscitados pela Segunda Guerra, 
realizando estudos sobre planejamento da produção, formação de mão de 
obra e reequipamento do parque manufatureiro, procurava se sintonizar 
ao dial desenvolvimentista. Lodi, que atuava nas áreas de construção de es-
tradas, exploração de minas de ferro e de carvão e instalação de fornos me-
talúrgicos, vislumbrava na aproximação entre as empresas e os “centros de 
pensamento” o caminho para um modelo de negócios inovador na indús-
tria brasileira. Ele havia presidido a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal) e fundou as redes Senai e Sesi.
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Criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Uni-
das, a Cepal objetivava assessorar as políticas voltadas à promoção do de-
senvolvimento da região e colaborar para o fortalecimento das relações tan-
to entre os Estados-membros quanto destes com o resto do mundo. Nesse 
grupo, grandes pensadores desenvolvimentistas latino-americanos propug-
navam que o caminho para a resolução dos problemas do continente pas-
sava pela industrialização. Um de seus principais integrantes, o economista 
brasileiro Celso Furtado (falecido em 2004), coordenou o Grupo Misto 
Cepal-BNDE de intercâmbio técnico, que elaborou o “Esboço de um pro-
grama de desenvolvimento para o Brasil no período de 1955 a 1960”, 
verdadeiro embrião do plano de Metas do governo juscelino kubitscheck.

* * *

No paper “A trajetória institucional de um tecnocrata – Ignácio Rangel 
na assessoria econômica do governo Vargas”, a historiadora Arissane Dâ-
maso Fernandes, da Universidade Federal de Goiás, dispõe que a consti-
tuição da equipe, com os maiores técnicos da área de planejamento, fitava 
a estruturação das matérias ao redor das quais se arregimentariam as ações 
intervencionistas do Estado. “Conhecimento técnico era a palavra-chave 
do período, e Ignácio Rangel, juntamente com Rômulo Almeida e jesus 
Soares pereira, destacando-se nos conhecimentos em planejamento e eco-
nomia do pós-guerra, formaram o núcleo da assessoria. Uma das caracte-
rísticas evidentes nesse grupo foi seu autodidatismo. Essa era, aliás, uma 
situação muito comum na época, uma vez que a temática econômica era 
ministrada nos cursos de direito e engenharia, dada a inexistência de facul-
dades específicas de economia. Naquelas condições, os Conselhos técnicos 
e outros órgãos governamentais se constituíam em locais de extrema im-
portância para o início da formação dos primeiros quadros de tecnocratas 
brasileiros.”

Dentro de uma diretriz predefinida, o alvo era a consolidação da in-
fraestrutura indispensável ao crescimento nacional, ante a necessidade de 
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expansão do setor siderúrgico, a emergência da exploração de petróleo no 
país e o foco na produção de energia elétrica. Sob essa perspectiva, ao gru-
po se confiou o papel fundamental de defender e acompanhar o trâmite 
dos projetos primordiais – implementação da petrobras, da Eletrobras e do 
BNDE. Arissane Fernandes contextualiza: “Evidenciou-se que a palavra-
-chave naquele período era ‘planejamento’, o qual deveria, conforme a de-
terminação prévia do grupo, mediante aprovação do próprio presidente da 
República, permear diversas questões. Entre elas, as que mais se destaca-
vam eram a economia agrária, a inflação e a consolidação da indústria de 
base. Dentro dessas discussões, a economia nordestina era um tema recor-
rente nas abordagens de Rômulo Almeida. Ele afirmava que diferentemen-
te do que os governantes praticavam, as medidas voltadas àquela região não 
deveriam se restringir ao chamado polígono das secas, mas, ao contrário, 
abarcar todo o Nordeste. Nesse aspecto, Ignácio Rangel concordava com 
Almeida ao afirmar que a crise agrária brasileira tinha suas origens justa-
mente na região nordestina.”

* * *

Ao ver de Rangel, no complexo da crise agrária brasileira, expressando-
-se pela articulação concomitante de superprodução e superpopulação, o 
Nordeste vinha representando, prioritariamente, “o lugar onde se acumula 
a superpopulação rural, a qual tende a fluir para as cidades, afogando-as 
com um monstruoso excedente de mão de obra que, mais do qualquer 
outra coisa, inibe a industrialização e deprime a taxa de inversão”. A his-
toriadora anota: “Desse modo, Ignácio Rangel, assim como Rômulo Al-
meida, enxergava o Nordeste como polo de atraso do país, empecilho à 
industrialização. Isso porque, dada a falta de infraestrutura básica, a região 
vendia seus produtos a um preço baixo e tinha que comprar a um preço 
bem mais alto no Sul do país. Foi justamente com o intuito de regularizar 
essa situação que se criou a Comissão de planejamento Econômico (CpE), 
da qual Almeida viria a ser presidente em 1957. Era consenso entre os três 
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(Rangel, Soares e Almeida) que o problema agrário consistia a grande difi-
culdade das economias subdesenvolvidas. Conforme Rangel argumentou, 
o Brasil é um país subdesenvolvido. Isso quer dizer que grande percentagem 
de sua população está na agricultura. O problema central da industrialização 
pode ser pensado como o do rompimento do ‘complexo rural’.”

A historiadora encadeia: “A afirmação de que a industrialização solu-
cionaria boa parte dos problemas nos países subdesenvolvidos era cons-
tante no grupo. Ela estava imbuída de uma ideologia, dotada de certo 
‘humanismo’, que promulgava a igualdade e o bem-estar coletivo. A partir 
dos argumentos contidos nas obras dos integrantes da Assessoria, fica ní-
tida a ideia de que o desenvolvimento, a partir da consolidação da indús-
tria, resultaria em melhores oportunidades aos cidadãos brasileiros, numa 
perspectiva que associava crescimento econômico a autonomia nacional. 
Rômulo Almeida, por exemplo, demonstrou possuir uma interpretação 
semelhante à de Ignácio Rangel e jesus Soares, ao destacar que o grande 
problema da economia brasileira nos anos 1950 era o subemprego, o qual 
havia se tornado crônico e, a partir daí, constituía ameaça constante ao país 
de resultar numa hiperinflação. O grupo da Assessoria, mais nitidamente 
Ignácio Rangel e jesus Soares, defendia a ideia de que as mudanças que o 
setor econômico requeria eram atravancadas pela estrutura política do país. 
Nota-se que era comum aos dois a ideia de que havia uma dinâmica inter-
na à economia brasileira, mas menos relevante se comparada à intensidade 
que as mudanças externas adquiriam aqui. Este era, nos argumentos de 
Rangel, o movimento que a dualidade inerente à economia e à sociedade 
brasileiras impingia à realidade nacional.”
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Boêmios cívicos

O fato é que, conflitos interiores à parte, Ignácio Rangel trabalhou ati-
vamente ao lado de Rômulo de Almeida – na chefia – e do cientista políti-
co cearense jesus Soares pereira na Assessoria Econômica da presidência da 
República de Getúlio Vargas.

O comandante estancieiro, partícipe da oligarquia (pecuaristas, sobre-
tudo, do Rio Grande do Sul e latifundiários do Norte-Nordeste) substitui-
dora de importações, ao aderir à ideologia desenvolvimentista, promoveu a 
reestruturação administrativa do Estado. E criou um órgão de planejamen-
to estratégico, concentrando técnicos e intelectuais para pensar as questões 
nacionais que fundamentariam o novo modelo.

Numa época em que não existiam cursos regulares de economia  
no Brasil, o trio autodidata de notório saber comporia os primeiros  
quadros dos chamados tecnocratas no serviço público. Ignácio, poste-
riormente, contará: “Getúlio nos chamava de boêmios cívicos, por-
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que abria a janela a qualquer hora da madrugada, e nós estávamos lá,  
trabalhando.”

Em depoimento ao CpDOC (1991), Rangel dá maiores detalhes da 
sua boêmia laboral e fala como era a relação da Assessoria com o ministério 
Vargas:

“O ministro, geralmente, quando entrava em contato com um (mem-
bro da Assessoria), o fazia através do chefe da Assessoria. Havia os cami-
nhos normais. Se o caminho normal não funcionava, então a coisa subia 
para a presidência: o presidente sentava à cabeceira da mesa, punha o mi-
nistro numa cadeira e o chefe da Assessoria na outra. Você pode imaginar 
a dificuldade que era um funcionário modesto como o jesus Soares pereira 
ter de enfrentar um ministro como o Oswaldo Aranha. Mas o presidente 
tinha habilidade e dizia: Oswaldo, deixe o rapaz falar. Ele dava força ao as-
sessor. Ou então mandava um bilhete: “por que você não recebeu os meus 
boêmios cívicos?” Se algum ministro de Estado não nos recebia – e não ha-
via meio de se ter acesso à informação porque não dávamos – o presidente 
se dirigia ao Lourival Fontes, chefe da Casa Civil: ‘pergunte a ele por que 
ele não está recebendo os meus boêmios cívicos’. Aí o ministro não tinha 
outra alternativa, não é?”

Dentro de uma diretriz predefinida, eles, exímios conhecedores das res-
pectivas áreas, atuavam em núcleos específicos. jesus (que, à imagem de 
Rangel, viria a se tornar economista autodidata e, posteriormente, che-
fe da Assessoria), no setor energético; Rômulo, no financeiro; e Ignácio, 
no industrial – apoiado por instituições como a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São paulo 
(Fiesp), então liderada por Roberto Simonsen, que pregava o intervencio-
nismo estatal via planejamento e rígidas medidas protecionistas (os indus-
triais paulistas defendiam sua área, e não a agrícola, como a propulsora do 
ciclo de crescimento, mas com base técnico-produtiva ancorada em capital 
nacional).

Os três mosqueteiros tinham também a função de defender com ga-
lhardia a bandeira do desenvolvimento na arena política, convencendo 
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ministros e deputados a acolherem os projetos de sua equipe, em torno 
da consolidação de uma infraestrutura indispensável à produção industrial 
iniciada no pós-1930. primordialmente, expansão do segmento siderúrgi-
co, exploração de petróleo e geração de energia elétrica. Nesse contexto, 
inseria-se a implantação da petrobras, da Eletrobras e do BNDE.

* * *

Rômulo de Almeida, que fora convidado por Vargas para montar a As-
sessoria Econômica, declarou à publicação Memórias do Desenvolvimento, 
do Centro Internacional Celso Furtado: “Era estritamente um órgão de 
bastidor, de gabinete, um staff para orientar a condução de uma políti-
ca nacionalista... Nós estávamos materializando a filosofia de estruturação 
do Estado para intervenção direta. Esse foi o partido tomado pela Asses-
soria. tomamos algumas ações básicas, sobretudo, no âmago da questão 
energética brasileira (...). Estávamos estudando a Eletrobras, fazendo o seu 
projeto, de uma nova política de tarifas, e criando em primeiro lugar o 
Fundo Federal de Eletrificação.” Acrescentou: “Era um órgão que tinha 
um grande papel político, falava em nome do presidente, reunia em seu 
nome as pessoas, mas que procurava ser anônimo e trabalhar, sobretudo, 
por intermédio dos ministros, mesmo dos que não eram muito favoráveis 
à nossa posição, porque temiam a revisão que fazíamos das suas propostas 
(...). pelo anonimato em que ficávamos, pela falta de status aparente, pouca 
gente se dava conta de que a Assessoria estava fazendo qualquer coisa que 
pudesse ser importante na política do governo Vargas, de maneira que isso 
nos facilitou muito.”

O baiano de sotaque carregado, à semelhança de um autêntico mineiro, 
gostava de trabalhar quietíssimo. E como suava a camisa! Só para ficarmos 
na década de ouro, tornou-se, em 1953, consultor econômico da Supe-
rintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), autoridade monetária an-
tecessora do Banco Central, e primeiro presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil – maior executor de políticas públicas da América do Sul para 
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o crescimento regional. No ano seguinte, afastou-se da Câmara Federal 
para assumir a Secretaria de Fazenda da Bahia. Em 1957, criou e dirigiu 
o Fundo de Desenvolvimento Agroindustrial da Bahia, foi nomeado vice-
-presidente da Rede Ferroviária Federal (RFF) e retomou o mandato par-
lamentar, até dezembro. No período 1957-1959, reorganizou o Instituto 
de Economia e Finanças da Bahia e comandou a Secretaria para Assuntos 
do Nordeste. Representou, ainda, seu estado na Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene). Mais tarde secretário de Economia, 
elaborou o projeto da Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba).

* * *

Companheiro de Rômulo no sotaque e na jornada triangular com Igná-
cio, o cearense positivista jesus Soares pereira também não fazia por menos 
no arregaçar de mangas. Ao mudar-se para o Rio de janeiro, em 1931, 
iniciou a carreira no serviço público pela porta de um modesto cargo na 
diretoria-geral de Contabilidade do Ministério da Agricultura, onde logo 
estava responsável pela parte de pesquisa geológica. Após a implantação do 
Estado Novo, em 1937, integrou a equipe técnica do Conselho Federal de 
Comércio Exterior (CFCE), cujas reuniões eram frequentemente, encabe-
çadas por Getúlio Vargas. teve participação ativa nos projetos ligados ao 
aproveitamento do carvão e em todo o trabalho legislativo que culminou 
na criação, no ano posterior, do Conselho Nacional do petróleo (CNp). 
Em 1947, já graduado em ciências sociais, foi nomeado diretor da Divisão 
de Estudos de Economia Florestal, ligada ao Instituto Nacional do pinho 
(INp), no qual executou um importante estudo em torno dos recursos 
florestais brasileiros. Ao ser chamado para a Assessoria Econômica da presi-
dência da República, em 1951, deixou seu trabalhos na Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

jesus foi personagem decisivo na definição da política do governo para 
o petróleo, em especial, na preparação do projeto nº 1.516, que abriu pas-
sagem à criação da petrobras, vinculando, pela primeira vez, o imposto 
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único sobre combustíveis e lubrificantes ao programa do petróleo. Após 
substituir Rômulo de Almeida na chefia da assessoria econômica de Getú-
lio, articulou o I plano Nacional de Eletrificação e os projetos de lei para 
regulamentar o imposto único sobre energia elétrica e criar a Eletrobras. 
No início da era jk, em 1956, coordenou a assessoria técnica do Ministé-
rio da Viação e Obras públicas, passando, posteriormente, a representar o 
órgão no Conselho Nacional do petróleo (CNp), até 1959.

* * *

Ao trio central agregava-se, ainda, “uma das cabeças mais organizadas 
que vi na minha vida”, na tradução do ultraexigente Rangel. Baiano de 
Santo Amaro da purificação, Alberto Guerreiro Ramos diplomou-se, no 
início da década de 1940, em ciências sociais e em direito no Rio de janei-
ro. Em 1956, o sociólogo russo pitirim Sorokin, que havia emigrado para 
os Estados Unidos, onde fundou o Departamento de Sociologia da Uni-
versidade de Harvard, entronizaria um dos raros cérebros eleitos por Igná-
cio à condição de autores eminentes que contribuíram para o progresso da 
disciplina. O bravo Guerreiro defendia o intervencionismo econômico, o 
monopólio estatal do petróleo e a nacionalização da indústria farmacêutica 
e dos depósitos bancários. E, também, a reforma constitucional, como for-
ma de, via o pagamento das desapropriações em títulos da dívida pública, 
viabilizar a reforma agrária. No BNDE, foi secretário do Grupo Executivo 
de Amparo às pequena e Média Indústrias, tendo atuado ainda como dele-
gado do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Em uma entrevista concedida ao CpDOC, em 1991, Rangel revela ter 
um débito de gratidão com Guerreiro Ramos. O termo “dualidade” – e 
mesmo “duplicidade” – que norteia um dos edifícios teóricos do mestre, 
somente foi aventado em função de uma conversa com o sociólogo. Segun-
do Ignácio Rangel, “Guerreiro Ramos, que era uma cabeça excepcional, 
lhe apresentou um dos seus trabalhos, uma adaptação de uma teoria alemã 
para a realidade brasileira, a chamada ‘pseudomorfose’, e pediu a minha 
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opinião a respeito dessa adaptação. Acho que não é isso – falei. Não é pseu-
domorfose, que é uma forma falsa. O que você tem é uma dualidade ou 
duplicidade”. Eureca! Esse seria o marco fundamental da teoria rangeliana.

* * *

Sintetizará Rangel: “Era um pequeno número de homens que contava 
com a confiança absoluta entre si. A gente chegava, o outro tinha saído, 
pegava o trabalho que estava fazendo na mesa dele e continuava o serviço 
de onde havia deixado. O trabalho era tremendo, de, às vezes, sairmos de 
casa pela manhã de segunda-feira e voltarmos no final do sábado. Neste 
momento, eu já começava a ter destaque como economista.”

Em Economia: milagre e antimilagre (1985), ele relembra um momento 
de hesitação vivido na Assessoria – já sob a direção de jesus Soares, em su-
cessão a Rômulo –, enquanto atuava como relator do conjunto de medidas 
que desaguariam na Eletrobras e no plano Nacional de Eletrificação. “Mes-
tre Soares, tenho a impressão de que estamos criando um monstro. Veja 
bem, estamos propondo que se organize, como empresa pública, o serviço 
de eletricidade que, como se sabe, é um serviço público. A capitalização 
desse serviço vai, afinal, depender do apelo ao mercado de capitais, mas, 
até porque a empresa será pública, majoritariamente, por exigência legal, a 
venda de ações ordinárias não pode render muito. por outro lado, a emis-
são de debêntures exigiria o oferecimento de uma garantia hipotecária, que 
a empresa pública, concessionária de serviço público, não poderá oferecer, 
porque, afinal, ela é do Estado e somente o Estado poderia receber tal 
hipoteca...”

Rangel pondera no livro: “talvez com menos clareza do que agora pos-
so ter, fui explicitando minhas dúvidas. Afinal, a fonte decisiva dos recur-
sos para a empresa que queríamos criar, e que ficaria como modelo de ou-
tros serviços públicos estruturados como concessões a empresas públicas, 
seriam recursos fiscais, de pleno direito ou de fato, como adicionais à tarifa 
além do curso do serviço, que são impostos de fato. Isto não nos poderia 
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levar longe... Fiquei com a impressão de ter forçado uma porta aberta. Eu 
não podia negar que, com os recursos fiscais e parafiscais que estávamos em 
processo de mobilizar, e com recursos de terceiros que mobilizaríamos com 
a antecipação dos ditos recursos fiscais e parafiscais, muita coisa se poderia 
fazer durante... algum tempo. A questão era saber por quanto tempo e, 
nem eu, nem Soares – nem mestre Rômulo de Almeida, o chefe reconhe-
cido da Assessoria, embora temporariamente ausente, como presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil –, ninguém podia descortinar esse futuro.”

Ele conjectura: “Se tivéssemos sido forçados a arriscar um prognóstico, 
os mais otimistas teríamos chegado talvez a dez anos... Depois... Bem, cada 
coisa a seu tempo. Nenhum de nós teria previsto que o esquema funcio-
naria por 30 anos, nem que, nesse lapso de tempo, teríamos multiplicado 
por 13,6 vezes nossa produção nacional de eletricidade, contra 7,5 vezes 
do mundo, 9,2 vezes da União Soviética e 4,4 vezes dos Estados Unidos. 
Nem que teríamos levado a efeito coisas como Itaipu e tucuruí. Nem... Se 
estivesse aqui... Ah! se jesus Soares vivesse, estaria comigo, lutando contra 
o vento e maré, para demonstrar que a crise que eu antevira em 1954 – e 
que não era novidade para ele – chegou, afinal e, para ela, não há saída que 
passe pela desestatização de muitos dos nossos serviços de utilidade pú-
blica.” Rangel refletiria sobre esse mesmo tema de uma maneira diferente 
alguns anos à frente. Coisas da dualidade.
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no tempo do  
projetamento

O BNDE nasce a de 20 de junho de 1952, sob o comando do engenhei-
ro Ary Frederico torres, como fruto de debates na Comissão Mista Brasil-
-Estados Unidos (CMBEU), formada no ano anterior, com técnicos dos 
dois países, para analisar pontos de estrangulamento e focos de crescimento 
(industrial e agrícola – o sentido social, presente no Iseb e na Cepal, só apa-
recerá mais tarde) da economia brasileira. O objetivo é organizar o programa 
de Reaparelhamento Econômico, no intuito de recuperar a área de infraes-
trutura, sucateada pela Guerra. E, desse modo, adequá-la ao desenvolvimen-
to, via projetos a serem financiados, essencialmente, pelo Banco Mundial e 
pelo Export-Import Bank of the United States (Eximbank), agência oficial 
de crédito norte-americana. Foram aprovados 41 projetos, no montante de 
US$ 392 milhões, sobretudo nas áreas de transportes e energia elétrica.
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para um Brasil rudimentar na instrumentalização de planos de inves-
timentos e estudos de viabilidade/rentabilidade, a Comissão Mista (ex-
tinta em 1953) traz o pioneirismo da metodologia de projetamento e, 
assim, maior eficácia na avaliação de oportunidade e de custo-benefício. 
É, então, desenhado um órgão (vinculado ao Ministério da Fazenda) de 
financiamento estatal de longo prazo para a contrapartida a empréstimos 
estrangeiros. A fim de capitalizá-lo, promulga-se a Lei de Obrigações do 
Reaparelhamento Econômico, que inventa uma mordida compulsória: o 
Adicional do Imposto de Renda (15%), cujo montante projetável teve o 
auxílio luxuoso de cálculos da jovem estatística do BNDE, Maria da Con-
ceição tavares.

Numa época em que não se cogitava a participação de capitais de risco 
internacionais (nem sequer se conhecia o termo cashflow), e os hoje viró-
ticos escritórios de consultoria nem em sonho apareciam, o BNDE adota 
técnicas orçamentárias mais objetivas, incluindo revisão de expectativas de 
receitas e despesas durante a execução dos projetos. Uma revolução patro-
cinada pela CMBEU e que se volta ao reequipamento dos sistemas por-
tuário e ferroviário e à ampliação dos setores elétrico (enfrentando crises de 
racionamento) e petrolífero – os quais nem governo nem iniciativa privada 
nacional estavam então capacitados a encampar. O banco passa a criar 
instituições para, ao seu lado, buscar dinheiro novo e a estimular os empre-
sários a entrar em programas de utilidade pública – de que vão constituir 
exemplos as indústrias naval, automobilística e siderúrgica.

* * *

“O BNDE”, relatará Rangel décadas depois em Memórias do Desen-
volvimento, “foi, na prática, um órgão que deu um novo tratamento ao 
problema da intervenção do Estado na economia. Antes, o Estado inter-
vinha basicamente por intermédio dos subsídios orçamentários. Uma vez 
cortados os subsídios, o Estado perdia o controle sobre eles. Inversamente, 
o BNDE deu a esses subsídios a forma de um mútuo, de um empréstimo. 
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portanto, o beneficiário do subsídio continuava a ficar preso ao Estado, 
por meio de um órgão especialmente criado para isso. Esse órgão tinha 
um Departamento de Controle, que continuava a policiar a captação de 
recursos, coisa que não havia antes. Mas o que deu aos financiamentos do 
BNDE o caráter de subsídio foi o fato de que a inflação não apenas con-
tinuou como se ampliou. Enquanto esse subsídio não se tornava eficaz, o 
mutuário ficava sob o controle do mutuante, e isso representa, a meu ver, 
uma das atividades mais fundamentais do BNDE. O Estado passou a exer-
cer um papel de polícia para as aplicações que antes não tinha. Eu creio que 
ao mesmo tempo em que foi criado esse órgão aqui no Brasil por iniciativa 
americana foram criados órgãos semelhantes, com nomes parecidos, em 
numerosos países. A intenção era simplesmente mobilizar a contrapartida 
nacional dos investimentos a serem financiados pelo capital americano. Es-
ses investimentos externos não vieram, ou vieram em quantidade diferente 
da prevista, mas o BNDE cumpriu a sua parte e, evidentemente, acabou 
sendo instrumento de uma política que está nos fatos. Está no fato de que 
a nossa evolução se faz pelo escalonamento de setores, e de que começamos 
por montar uma indústria leve, passamos à indústria de bens intermediá-
rios, bens duráveis de consumo, indústria pesada e, agora, infraestrutura. 
São etapas. Cada uma das quais correspondendo a um determinado ciclo 
de nosso crescimento.”

* * *

A palavra de ordem no grupo era planejamento, que deveria perpassar 
as diversas questões, como a agrária, a inflação e o fortalecimento da indús-
tria de base. Nos debates, o Nordeste constituía pauta recorrente nas in-
cursões de Rômulo Almeida, para quem, ao contrário do que se praticava, 
as iniciativas governamentais relacionadas à região precisariam extrapolar 
o polígono das Secas, abrangendo o território como um todo. Rangel con-
cordava, segundo ressaltou: “No complexo da crise agrária brasileira, que 
se exprime pela formação simultânea de superprodução e superpopulação, 
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o Nordeste tem sido essencialmente o lugar onde se acumula a superpo-
pulação rural, a qual tende a fluir para as cidades, afogando-as com um 
monstruoso excedente de mão de obra que, mais do qualquer outra coisa, 
inibe a industrialização e deprime a taxa de inversão.”

No objetivo de corrigir a situação, será instalada, já no governo jus-
celino kubitscheck, em 1957, a Comissão de planejamento Econômico 
(CpE), dirigida por Rômulo, ao redor do ponto consensual de que o 
problema agrário representava o entrave maior às economias atrasadas. 
Se o Brasil era subdesenvolvido, com grande parcela de sua população 
na agricultura, o aspecto central da industrialização, absorvendo altos 
contingentes de migrantes do campo, poderia ser pensado como o do 
rompimento do complexo rural. Os resquícios feudais – vetores da depen-
dência econômica brasileira – mantinham uma estrutura arcaica, bancada 
por toda a sociedade, e, portanto, deveriam ser desmantelados, propunha 
Rangel.

Ao que jesus Soares complementava: “É, entretanto, nos países subde-
senvolvidos que o problema da interferência do poder público na atividade 
econômica se apresenta em termos de desafio, aos estudiosos e aos gover-
nantes. O desenvolvimento espontâneo levou-os historicamente à situação 
em que se encontram – de atraso em relação aos povos já enriquecidos.” 
A potência da industrialização – carreando melhores oportunidades ao ci-
dadão com o binômio crescimento econômico-autonomia nacional – para 
equacionar uma parte significativa dos gargalos nos países subdesenvolvi-
dos dominava as cabeças desde os tempos da Assessoria.

* * *

Imperava, também, o entendimento de que o problema fundamental da 
economia brasileira na década residia no subemprego, que havia se tornado 
crônico, incorrendo em sérios riscos de propulsionar uma hiperinflação. 
Esta deveria ser debelada via aumento da oferta, e não redução da deman-
da, conforme as políticas calcadas em modelos estrangeiros estabeleciam (a 
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necessidade de estudos específicos para que se conhecessem as característi-
cas particulares da realidade nacional, e assim assegurar uma intervenção 
eficiente nas diversas regiões, era considerada prioritária pelo grupo).
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um homem  
chamado BndE

Raros laços se mostraram tão indestrutíveis como os que uniram Igná-
cio Rangel e o BNDE. O professor Carlos Lessa, ex-presidente do órgão, 
brinca que a sigla deveria até ganhar um “R” em homenagem a Rangel e 
desagravo pelo tímido reconhecimento da sua gigantesca obra (ressalve-
-se, a bem da verdade, no banco que, posteriormente, recebeu um “S”, 
ainda paira o espírito do velho mestre, tornado símbolo do compromisso 
desenvolvimentista que inspirou a criação da agência de fomento estatal). 
Foi lá, como chefe do Departamento Econômico, que Ignácio acionou 
projetos fundamentais à industrialização nacional e, num ambiente me-
gaelástico, falou para gregos e troianos, cérebros de todas as colorações 
ideológicas, com catecismo de rigidez teórica – mas total liberdade de 
pensamento –, formação de esquerda e absoluto arrebatamento em seu 
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périplo pela conversão inclusive dos mais empedernidos descrentes à car-
tilha do desenvolvimento.

O apaixonante convívio entre extremos começa em 1955 – no ano se-
guinte, nascerá o filho temporão Alberto –, assim que o maranhense é 
aprovado em concurso para o BNDE (sua tese tratava o crescimento como 
consequência da ruptura com atividades que se constituem em pontos de 
estrangulamento). À direita, o então superintendente do órgão, Roberto 
Campos, recebeu do Dops a ficha do concorrente, qualificando-o de co-
munista e inimigo da ordem social. Campos, em seu despacho, rebateu 
que “não se deve usar contra candidatos inteligentes os critérios policiais de 
julgamento ideológico de pessoas”. pronto – ringue montado para o duelo 
de titãs. Chegou a dizer Campos a respeito do adversário, a quem salvaria 
da degola no BNDES como ministro de Castello Branco em 64: “Era um 
sujeitinho danado. tinha aquelas manias dele, os tais ciclos, mas sempre 
vinha com umas ideias diferentes. Muito criativo. Apesar do esquerdismo 
fanático, não tinha nada a ver com juvenal Osório, Saturnino ou, mesmo 
depois, a Maria da Conceição tavares, que eu acho que foi ele que levou 
para o banco. Ele era diferente.”

“Rangel passou anos depois a defender a privatização de empresas es-
tatais de infraestrutura – o que na época constituía uma heresia para as 
esquerdas –, com um argumento interessante: o único meio de se obterem 
financiamentos privados, desonerando o governo, seria que as empresas de 
serviço público dessem garantias reais, hipotecando seu patrimônio físico. 
Enquanto essas empresas ficassem sob gestão e propriedade governamental, 
seu patrimônio físico seria impenhorável. De modo que o único jeito de 
viabilizar garantias satisfatórias para a comunidade financeira internacio-
nal seria privatizá-las, tese que hoje faz parte de quase todos os programas 
de modernização. Obviamente, outras justificativas existem para o movi-
mento de privatização: escassez de recursos governamentais, a necessidade 
de maior eficiência, a necessidade de o governo se concentrar nas funções 
clássicas e insubstituíveis do Estado. Mas a tese do Rangel continua válida” 
– afirmou Roberto Campos.
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Em depoimento ao livro Conversas com economistas brasileiros, de Ciro 
Biderman, Luiz Felipe Cozac e josé Marcio Rego, Campos esclarece uma 
provocação da professora Maria da Conceição tavares, em Da substituição 
de importações ao capitalismo financeiro (1972): “Não é verdade que tenha-
mos aplicado algumas das receitas heterodoxas recomendas por Rangel em 
seu livro A inflação brasileira, em relação a financiamento público, merca-
do de capitais e até mesmo a questão da indexação. Não houve influência 
intelectual maior do Rangel, que eu me lembre. O programa foi concebido 
por (Octávio Gouvêa) Bulhões e (Mario Henrique) Simonsen, que era 
assessor, e por mim, e se procurássemos inspiração, o inspirador seria o 
Eugênio Gudin, e não Ignácio Rangel.” persiste a controvérsia. E Campos 
jamais diria que a inspiração veio da outra margem do rio.

A relação entre Campos e Rangel era de mútua admiração, não obs-
tante o abismo ideológico que os separava. Mas inesquecível mesmo foi 
o encontro entre as partes. Roberto Campos relata: “Ele foi admitido no 
BNDE no meu tempo de superintendente. Eu promovi um concurso em 
1956. Enfrentei dificuldades, pois quatro dos técnicos aprovados eram mi-
litantes de esquerda e não tinham o ‘certificado de ideologia’ do Conselho 
Nacional de Segurança. Eram o Ignácio Rangel, o juvenal Osório, o joão 
Lira e o Saturnino Braga. Mas eu resolvi nomeá-los. Como já disse, a no-
meação daqueles quatro técnicos sofreu impugnações. Na fase ditatorial 
de Vargas, havia sido criado o “certificado de ideologia”, para evitar a infil-
tração comunista na burocracia. Graças à inércia burocrática, essa exigên-
cia nunca fora formalmente abolida. Foi por isso que recebi da Secretaria  
do Conselho de Segurança Nacional uma notificação sobre a “suspeição” 
ideológica dos quatro. Eu tomei a posição de que nenhuma restrição dessa 
espécie havia constado do edital de convocação. Eles haviam sido aprova-
dos de acordo com as condições explicitadas no edital das provas, adqui-
rindo assim direito legítimo à nomeação.”

* * *
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Roberto Saturnino Braga, que fora aprovado junto com Rangel no tal 
primeiro concurso do BNDE, dá a sua versão dos acontecimentos en-
volvendo Roberto Campos: “Obtive notas que me habilitavam nas duas 
provas – matemática financeira e análise de projetos. Mas, me espantei ao 
tomar conhecimento de que levara bomba num terceiro ‘teste’, previsto 
no edital, na modalidade ‘investigação social’. Era, nada mais, nada me-
nos, do que a verificação do Departamento de Ordem política e Social 
(Dops). Em pleno governo democrático de juscelino kubitscheck, um 
funcionário público concursado precisava ter uma ficha aprovada pelo 
órgão repressor. E a minha não passou, nem as de Rangel e juvenal Osó-
rio. Acontece que Roberto Campos, na condição de superintendente do 
banco, foi ao ministro da justiça, Armando Falcão, e disse: Olha, esses 
três rapazes demonstraram conhecimento. Se tiveram ligações com comunistas, 
ficaram no passado. Quero nomeá-los e peço a sua concordância. Assumo a 
responsabilidade por qualquer consequência. Conheci o Rangel ali, como 
companheiro de rejeição da ficha do Dops no concurso do BNDE. toma-
mos posse dois meses depois.”

A versão de Rangel sobre o episódio, em depoimento ao CpDOC 
(1991), é de todas a mais saborosa: “Naquela época não havia concurso 
para o banco. Entrei antes do concurso, mas me comprometi a fazer o con-
curso. Quando veio o concurso, fiz e passei. E aí veio a notícia de que eu 
tinha perdido o concurso, porque não tinha atestado de ideologia. Apesar 
das relações que eu tinha lá dentro – todo mundo ficou mobilizado – o 
Dops não me dava o atestado. Eu perdi o atestado no governo Café Filho. 
Aí, o Roberto Campos me chama: ‘Você parece que vai perder o concurso, 
porque não tem atestado de ideologia.’ Eu disse: ‘já sei Roberto, não se 
preocupa’. Ele então falou: “Se você me fizer um requerimento, eu man-
do dispensar essa exigência.’ ‘Mas eu não faço’, retruquei. “por que não 
faz?”, Roberto perguntou. ‘porque eu assinei um requerimento pedindo a 
minha inscrição no concurso justamente por debaixo dessa cláusula, que 
eu conhecia. De modo que não posso falsear a minha própria assinatura 
(...).’ No dia seguinte ele tinha obtido do presidente da República um ato 
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tornando sem efeito aquela cláusula, não apenas para mim, mas para todo 
mundo. Compreende-se. Eu criei uma exceção (...). Queria justamente um 
ato como esse. Que viesse um ato do presidente tornando sem efeito, sim-
plesmente. Então todos, uma dúzia dos que tinham perdido o concurso, 
foram chamados. E é uma coisa que eu devo ao Roberto.”

O ex-prefeito do Rio de janeiro restaura: “O banco funcionava à rua 
Sete de Setembro, esquina de Quitanda, em seis andares alugados. Então, 
todos os funcionários mais ou menos se conheciam. Havia uma cantina no 
último pavimento, onde íamos tomar café e bater papo. Lá, a identificação 
de ideias nos uniu. Rangel costumava almoçar num restaurante chamado 
Chave de Ouro, que eu também frequentava, assim como o jesus Soa-
res pereira, embora este não pertencesse aos quadros do BNDE. Enfim, 
nossa convivência nos anos 50, transformada em amizade extremamente 
fraternal, foi bem próxima, porém, num período pequeno. Meu ingresso 
na política me afastou do BNDE. Lamento muito, porque gostava dele 
enormemente, cultivávamos o hábito de conversar após o expediente sobre 
os destinos do país.”

Acrescenta: “Eu, engenheiro, ele, economista, partilhávamos a cons-
ciência da importância daquele instrumento novo de alavanca do pro-
cesso de crescimento econômico do Brasil. Isso nos conferia um gosto, 
um entusiasmo, uma sensação ao mesmo tempo de responsabilidade, pra-
zer e honra de estar ali, naquela engrenagem criada visando um grande 
fim. pela primeira vez no Brasil, adotou-se a análise econômica de pro-
jetos de financiamentos, dos quais não se exigiam antes que passassem 
por uma banca examinadora multidisciplinar, sob a perspectiva de sua  
prioridade para o desenvolvimento. Roberto Campos, que ainda não ti-
nha as posições radicalmente liberais que veio a apresentar depois – a 
ponto de até pretender privatizar o banco –, acreditava no desenvolvi-
mento como um projeto de nação a ser gerenciado por um instrumento 
estatal. Claro, não por um viés de esquerda, como nós, mas ele respeitava 
a todos, especialmente, Ignácio Rangel, que era mais velho e gozava de 
mais notoriedade.”
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E finaliza: “Rangel exibia a particularidade das mentes de estrutura 
genial, as que enxergam coisas que outras não conseguem, porque estão 
ocultas. Muitas vezes, a visão dele não era correta – mas sempre apontava 
uma sutileza, uma singularidade. Sua grande obra sobre a dualidade vem 
daí, do pioneirismo em perceber que a economia brasileira continha um 
enclave moderno dentro de uma estrutura arcaica. Rangel via os efeitos da 
introdução do motor elétrico no processo de industrialização. Invariavel-
mente, vinha com um acento inovador e inesperado no panorama global 
do país. Embora esquerdista radical, era um dissidente em relação à polí-
tica geral. E, mesmo bastante respeitado por todos, nunca recebeu uma 
posição de chefia oficial dentro do banco, exatamente porque recaía o véu 
da desconfiança pelo seu passado de militância comunista, uma expressão 
condenatória.”

* * *

O fato é que, quando o interesse nacional estava em jogo, Ignácio Ran-
gel – que tinha nos economistas juvenal Osório e josé Ribeiro de Lira (o 
primeiro diretor financeiro da Eletrobras) importantes interlocutores no 
BNDE – sempre deixava em segundo plano as abismais distâncias ideo-
lógicas entre inteligências superiores. Seu apelo de conciliação aos eco-
nomistas, personificados nos inconciliáveis Roberto Campos e Maria da 
Conceição tavares, publicada na Folha de S. Paulo, em março de 1985, 
virou peça antológica:

Carta aberta aos economistas
Dirijo-me à nação. Mas, na espécie, faço-a representar pela categoria dos 

economistas. E a esta, faço-o representar pelos chefes indiscutíveis de nossa di-
reita e de nossa esquerda: Roberto Campos e Conceição Tavares.

Acontece que se aproxima para nossa pátria um momento sole, quando será 
mister passar à ofensiva, que deverá superar a crise na qual estamos imersos 
ainda, mas que amadureceu para solução. Um novo “milagre”, maior, pro-



86

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

vavelmente do que qualquer outro do passado, a julgar pelo potencial ocioso 
acumulado, está na ordem natural das coisas, isto é, entrou no rol das coisas 
possíveis e de alta plausibilidade.

Falta que me qualifique, como signatário desta carta aberta: tenho-me 
como um homem de esquerda, mas, neste momento, procuro erguer-me acima 
dessa condição. Afinal, a nação está carecida de ambas as suas mãos e, talvez, 
não haja muitas outras pessoas capazes de tentar fazer-nos ouvir, por igual, 
pela direita e pela esquerda.

Qui ci convien lasciare ogni sospetto
Ogni vil ta convien che sai morta
Temos um novo governo – um governo de homens predominantemente de 

direita, como convém aos grandes momentos de transição de nossa história. 
Uma direita que se me afigura a altura da nossa excelente direita histórica, 
que fez a Independência, a Abolição-República e o 3 de Outubro de 1930. E 
essa direita, como aconteceu por ocasião de todos esses fastos, viu-se erguida à 
posição suprema, sobre os ombros da esquerda.

Quando esta crise enfim houver terminado, muita coisa terá mudado no 
país. Terá passado pelo trabalho de nossas mãos – de ambas as nossas mãos –, 
mas será difícil dizer que revolução terá sido esta, que pensamento terá encar-
nado. E somente o bom senso nos fará lembrar que temos estado trabalhando 
com ambas as mãos: a direita e a esquerda.

Senador Roberto Campos: é mister que Vosmicê prepare nossas classes con-
servadoras – também chamadas classes produtoras – para um passo decisivo. 
Refiro-me, também, às empresas multinacionais, que para cá vieram, como 
todos os grupos de flibusteiros e outros aventureiros, desde Cabral, com a inten-
ção de enriquecer e tornar a suas origens, mas que aqui ficaram; enterraram 
o umbigo aqui. Com esse passo, sua integração à realidade nacional brasileira 
ter-se-á tornado irreversível.

Aludo à complicada operação que consistirá, em última instância, na con-
versão de muitas das nossas atuais concessões de serviços públicos a empresas 
públicas, em concessão de serviços públicos a empresas privadas. As multina-
cionais inclusive, insistamos. Quando nosso atual aparelho de intermediação 
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financeira entrar a operar com papéis de créditos sérios, hipotecariamente ga-
rantidos, esse aparelho entrará a mudar, a converter-se em algo de qualitati-
vamente diferente do que é, e essa mudança se refletirá inclusive sobre a taxa 
real de juros. Em última instância, é do nascimento do capitalismo financeiro 
brasileiro que se trata, para criar condições propícias ao pleno uso do potencial 
produtivo já criado pelo capitalismo industrial.

Por essa operação, o Estado, como primeiro passo, resgatará sua dívida in-
terna, em medida a determinar, preparando-se para fazer face ao problema 
da dívida externa. Como segundo passo, os novos concessionários poderão re-
correr ao mercado, oferecendo títulos hipotecariamente garantidos. Não mais 
a hipoteca fictícia que nós – eu, Vosmicê, inclusive – recebíamos no BNDES, 
fraudulentamente, pois sabíamos serem inexecutáveis, mas hipoteca para valer 
oferecida ao Estado, em troca do seu aval. Não um aval sem lastro, mas um 
aval hipotecariamente lastreado.

O Estado, único tomador possível dessa hipoteca, colocar-se á na eminente 
posição de poder concedente e credor hipotecário. No caso de inadimplência, 
poderá tomar os bens e a concessão, passando-os a quem mais der. O resto virá 
por seu próprio peso.

Conceição Tavares: eu sei, querida amiga, que, com o monstruoso esquema 
de distribuição de renda que temos, as crises como a nossa estão na ordem natu-
ral das coisas. É o preço que pagamos por termos empreendido a industrialização 
sem prévia reforma agrária – um preço afinal justificado, porque nosso desempe-
nho, visto em perspectiva histórica, tem sido simplesmente brilhante. Não deve 
estar longe o dia em que será mister mudar esse modelo, como agora dizemos.

Entrementes, não devemos esquecer que a reforma agrária não é o único 
meio de mudar, pelo menos transitoriamente, a distribuição de renda. Com 
efeito, o ato de investir implica a conversão de uma grande renda em miríades 
de pequenas rendas. É claro que, no início da industrialização, quando o De-
partamento I do sistema era ainda pré-industrial, o multiplicador de emprego 
do investimento – vale dizer, sobre a transitória redistribuição da renda – era 
muito maior. Lembras-te daquela conferência de Afonso Celso Pastore, na ABI, 
na qual me obrigaste a intervir, para discutir esse assunto?
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Não obstante, esse efeito dista muito de ser nulo. Apenas, para o mesmo efei-
to final sobre a distribuição de renda, será mister intervir mais do que antes, 
e isso deverá resultar do surgimento do capitalismo financeiro brasileiro, como 
disse antes ao senador Roberto Campos.

É claro que temos que trabalhar para tirar da cabeça do nosso novo 
presidente da República os preconceitos contra as obras faraônicas. Afinal, o 
limite do capital é o próprio capital sob vários pontos de vista. Ora, temos mão 
de obra sobrante e muita capacidade ociosa, tanto no próprio Departamento 
I, como em outras atividades ad hoc integráveis neste. Nenhum investimento 
será excessivo se for compatível com esse potencial.

Embora o nosso velho presidente seja um velho teimoso, teremos que fazê-
-lo mudar de ideia. Ainda que seja provando-lhe que, sem o pleno emprego do 
potencial produtivo já criado, a inflação se torna fatal.

P.S.: Sr. presidente, o país carece de trabalhar com ambas as suas mãos que, 
para os fins que aqui nos ocupam, devem ser as mãos de V. Ex.ª. Comi um só 
homem, como também se diz. A maturidade de que a nação fez prova no inci-
dente da investidura do governo de V. Ex.ª deve ser posta em evidência, uma e 
muitas vezes. E ambas as mãos serão necessárias.

* * *

Como podemos ver, não que fosse um algodão envolvendo cristais: era 
um rochedo na cobrança o filho do juiz josé Lucas. Mas achava que devia 
ter um limite a picuinha entre esquerda e direita. para que não restasse 
dúvida de que ele estava fora dessa discussão menor, proclamou: “Os pro-
blemas do Brasil são a desfaçatez da direita, a imbecilidade da esquerda e o 
balanço de pagamentos.” pano rapidíssimo.
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Templo do 
desenvolvimento

Ao longo de mais de 60 anos, o BNDES vem se destacando como o 
principal órgão de financiamento de longo prazo da infraestrutura nacio-
nal. Desde a sua fundação, em 1952, o Brasil passou de importador a fabri-
cante e exportador de produtos, configurando a sétima economia mundial. 
Esse salto quantitativo e qualitativo se alavancou por meio de investimen-
tos em todas as áreas – hoje balizados por dimensões sociais, regionais e 
ambientais –, notadamente, indústria, comércio e serviços e agricultura.

Além de apoio a aquisição de equipamentos e exportação de bens e 
serviços, o órgão atua para consubstanciar a estrutura de capital das com-
panhias privadas e concede financiamentos não reembolsáveis a projetos 
que incentivem o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. E vem 
oferecendo linhas de créditos para educação e saúde, agricultura familiar, 
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saneamento básico e transporte urbano, com condições especiais a micro, 
pequenas e médias empresas.

Em reafirmação ao compromisso histórico com o crescimento de toda 
a sociedade brasileira, aliado à necessidade de responder aos desafios im-
postos pela dinâmica globalizada, o banco, no planejamento corporativo 
2009-2014, apontou a inovação e o desenvolvimento regional e socioam-
biental como diretrizes para os empreendimentos que fomenta. A gestão 
contemporânea reflete a solidez e os avanços de uma engrenagem dese-
nhada lá atrás, por Ignácio Rangel & cia., para criar, dentro da Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos, uma contrapartida nacional aos investimen-
tos norte-americanos aqui. Financiamentos que, afinal, não chegaram – 
ou, se tanto, vieram em volume bem inferior ao previsto. Em que pesem 
os desvios de rota, o BNDE cumpriu a sua parte, consolidando-se como 
um poderoso instrumento propulsor da economia. Houve a compreensão 
de que o processo evolutivo do país se faria por uma política de escalo-
namento de setores, começando pela montagem de uma indústria leve, 
passando à indústria de bens intermediários, bens duráveis de consumo 
e indústria pesada até a fase de infraestrutura. Em síntese, o conceito de 
projetamento.

* * *

Em Memórias do Desenvolvimento, do Centro Internacional Celso Fur-
tado, Rangel refaz a arquitetura de sua outra moradia – aqui, uma teme-
ridade supor que correspondesse a um segundo lar, tal o cordão umbilical 
que o atava à sede do BNDE. “temos de partir do fato de que, antes de 
pensarmos em desenvolver este país, ele se estava desenvolvendo. Isso tem 
uma lógica, não acontece por acidente. Embora a percepção dessa lógica 
não fosse a mesma em todas as cabeças, nós tínhamos a ideia de que o país 
estava crescendo e que esse crescimento encontrava pontos de estrangula-
mento. E o ponto de estrangulamento, no caso brasileiro, ficava em grande 
parte classificado já na pauta de importações do país, o que é um benefício, 
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porque outros têm de pesquisar seus pontos de estrangulamento muito 
mais trabalhosamente. Então, a ideia da substituição das importações con-
feria ao projetamento uma dimensão macroeconômica. E a nossa filosofia 
no banco foi essa! Cada economista, durante a sua vida, arma na sua cabe-
ça um modelo de desenvolvimento da economia de seu país, e não pode 
pensar um minuto sem isso. Esse modelo não é necessariamente explícito, 
ou não é explícito, e não é igual para todos. Mas todos nós temos o nosso 
modelo, e de um modo geral fomos avançando e chegamos a um acordo 
quando definimos que determinada atividade constitui-se objetivamente 
em ponto de estrangulamento, e que é preciso rompê-lo. Ao rompê-lo, 
liberamos forças que colocarão em evidência outros pontos de estrangula-
mento. O crescimento tem sido consequência disso. Isso, pelo menos no 
Departamento Econômico do BNDE, onde eu trabalhava, era uma ideia 
já muito arraigada em meados dos anos 1950. A minha tese de concurso 
para o BNDE é sobre esse assunto.”

Ele segue em sua privilegiada perspectiva de bastidor: “Houve uma mu-
dança muito grande. O que havia no Brasil de órgãos de planejamento era, 
a rigor, um serviço lateral do BNDE. Surgiram e cresceram outros órgãos 
imensos e poderosos, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Habi-
tação. Aqui se pensou muita coisa que não morreu, que eventualmente 
cresceu e tornou-se independente de nós. Cerca de dez anos atrás (década 
de 1980), o BNDE empreendeu um debate, quando a Booz Allen o estava 
organizando, sobre qual seria a nova missão do banco no quadro atual 
do país. Evidentemente, podia-se admitir como fundamentalmente válido 
que nós havíamos cumprido uma missão. Mas agora o país havia crescido 
mais do que nós e tínhamos de designar para este órgão uma nova inserção, 
quais novas funções ele deveria ter, que foi uma pergunta explicitamente 
formulada pela Booz Allen: Os senhores querem que nós reestruturemos um 
organismo para uma finalidade específica. Conforme seja essa finalidade, da-
remos a ela a feição consequente. Era exatamente o que eu já havia dito na 
primeira vez em que fui chamado para discutir o assunto. Se soubéssemos 
exatamente para que o queríamos, possivelmente não precisaríamos deles, 
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resolveríamos nós mesmos o problema. Acontece que tínhamos de pensar 
no caso, porque não poderíamos resolvê-lo sem ter algumas referências 
para isso. Vários técnicos foram chamados – eu, inclusive – para dar uma 
resposta à pergunta específica da Booz Allen. A minha resposta foi a se-
guinte: O BNDE deverá ser, basicamente, o órgão da logística do sistema 
financeiro nacional. E nós vamos encontrar certos problemas, com os bancos 
da linha de frente, a Petrobras e a Eletrobras explorando determinado tipo de 
aplicação. Atrás deles, porém, resolvendo uma problemática que lhes é comum, 
deveremos estar nós.”

Rangel previa à época: “Uma de nossas missões fundamentais será esta: 
a resolução desses problemas. E resolver também um problema que é pe-
culiar ao nosso desenvolvimento: toda vez que na economia brasileira o go-
verno levanta um programa novo – que ainda não se sabe se vai dar origem 
a um projeto singular, único – o que surge é um problema novo que vem 
cair em nossas mãos. pois se, ao contrário, for apenas o primeiro de uma 
série de projetos, com o tempo, teríamos outro órgão especializado para 
dele ocupar-se. Então, o BNDE deverá ter uma técnica bastante eclética 
para o tratamento desses problemas singulares, novos, e para resolver aque-
les problemas específicos de segunda linha. Vamos ter de dar prioridade ao 
desenvolvimento dos serviços de utilidade pública. O serviço de utilidade 
pública não pode funcionar como uma indústria qualquer, vai exigir um 
tratamento especial no que concerne ao problema da garantia. Ele pode 
oferecer o seu imobilizado por garantia, mas acontece que o imobilizado 
no serviço de utilidade pública é inalienável; portanto, é preciso que haja 
alguém que receba esse imobilizado em nome do Estado, que é o único 
que pode recebê-lo, e ofereça em troca outra garantia aceitável pelo bem 
público. É o problema que está aí, que está surgindo agora sob a forma de 
proliferação de debêntures, que são apenas um instrumento no encami-
nhamento desta questão.” Bem atual o debate, não?

* * *
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Um dos principais pensadores do banco, Ignácio Rangel revelou a Me-
mórias do Desenvolvimento que ele e seus companheiros de equipe procu-
raram uma representação específica para o órgão dentro do imenso arca-
bouço do setor público brasileiro. “Em determinada época e em certos 
programas, o BNDE foi o centro – ele hoje não exerce mais a função da 
centralidade, mas tem papel importante a desempenhar. Outros colegas 
nossos achavam que o BNDE deveria constituir-se como uma espécie de 
banco especial da indústria pesada, o que me parecia uma proposição ina-
dequada. Eventualmente, podem surgir organismos específicos para isso 
que, não obstante, só poderão operar se certos problemas de logística pu-
derem ser formulados adequadamente. portanto, vê-se que, na realidade, 
não há um problema específico do banco: o país cresceu. A alguns parecia 
que o banco devesse ser especializado, por exemplo, em indústria pesada; 
outros – é o meu caso – achavam que não, que eventualmente poderá tra-
tar dos assuntos específicos da indústria pesada, ou de qualquer assunto de 
setores ainda não amadurecidos, para ter um planejamento mais sistemá-
tico. Mas que, afinal de contas, deve buscar uma função específica, que é 
justamente ficar por trás desse sistema criado para a abordagem direta dos 
problemas.”

prossegue Rangel em suas reflexões sobre o banco: “Quando o BNDE 
foi criado, não havia no Brasil nada parecido com o chamado Sistema 
Nacional de Habitação, um órgão financeiro de poder extraordinário, que 
se desenvolveu ao lado do banco, representando um salto. Enquanto o 
BNDE era o órgão que aplicava recursos fiscais havia um sistema que cap-
tava seus próprios recursos, representando, portanto, um alcance muito 
grande. Embora fosse público na sua origem, esse órgão tinha recursos 
privados. O presidente do banco chamou-me certa vez, quando se estava 
construindo o BNDE, perguntou a minha opinião, se eu não achava que 
estava havendo um desvio de recursos de atividades prioritárias para outras 
não prioritárias. A prioridade ainda é a vida, que exige a construção de 
casas em nosso país; nós estávamos criando megalópoles e, evidentemente, 
tínhamos de fazer frente a isso. Havia alguma coisa errada no fato de que 
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nós, que éramos a entidade que tinha maior experiência no campo de in-
vestimentos, não estivéssemos participando da elaboração daquele órgão. 
O fato de estarmos fora é que estava errado! A prioridade em si não, por-
que, afinal de contas, nossas cidades estavam crescendo galopantemente e 
precisavam de pessoas que a elas se dedicassem. por exemplo, o nosso plano 
siderúrgico fundamental foi construir a Usina de Volta Redonda e a cidade 
de Volta Redonda. Afinal de contas, não era possível fazer a usina sem a 
cidade. Se já tivéssemos uma cidade pronta, poderíamos colocar a usina 
onde está a cidade, mas se esta ainda não existe é preciso criar as duas. Nós, 
de fato, ficamos à margem desses processos – que resultaram na criação 
do sistema, que é o quarto do mundo atualmente e que se desenvolveu à 
margem – por ficarmos aqui repousando nos recursos estatais, enquanto o 
Estado intervinha na criação de um organismo em que entrava a captação 
de poupança privada e que determinou, por si e pelos órgãos paralelos, a 
resolução do problema, que estava em suspenso.”

E complementa: “Nós tínhamos criado, com o programa de Metas do 
governo juscelino kubitschek, uma indústria de bens duráveis, tanto de 
produção como de consumo, e não tínhamos uma indústria que finan-
ciasse a sua venda. Com a criação desse aparelho o país deu um salto à 
frente. Grande parte do chamado “milagre” do Delfim está ligado a esse 
fato, ao qual o banco não é inteiramente estranho. Quando se estabeleceu 
a mudança institucional fundamental que permitiria a criação desse me-
canismo, ou seja, a correção monetária, era ministro do planejamento o 
antigo diretor-superintendente do BNDE, o professor Roberto Campos. 
De certo modo, isso passou um pouco como uma projeção do nosso traba-
lho aqui dentro, porque esse assunto não era absolutamente novidade para 
nós; nós discutíamos a correção monetária já havia tempos. Foi também 
no BNDE que se tomaram medidas como, por exemplo, a introdução da 
correção cambial na tarifa, das diferenças cambiais nos investimentos es-
trangeiros. Era uma forma de correção monetária limitada aos investimen-
tos estrangeiros numa determinada área, mas já era correção monetária. 
Dez anos depois, nós viemos a estender a medida a uma área maior, mas 
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na realidade já estávamos trabalhando nisso. Assim, também aqui, agora, 
podemos pensar algumas das medidas que estão maduras para serem toma-
das e espero que isso produza seus frutos.”

Correção monetária, BNH, estatização etc. Se Ignácio Rangel continu-
asse entre nós, estaria, certamente, fazendo a autocrítica, a crítica e uma 
nova síntese. Suas últimas contribuições em relação à mudança do pen-
samento dominante, entre as quais o primeiro ensaio sobre o necessário 
compartilhamento dos investimentos com o setor privado – sim, aquilo 
que tucanos chamam de privatização e petistas, de “concessões” –, deixa-
ram a marca do inovador incansável. O mestre estava disposto a discutir 
acerca de tudo e com todos, arrebatado pela fúria de um debatedor sempre 
jovial. Somente em um ponto, contudo, não transigia: o papel do BNDE 
como agente fundamental do processo de desenvolvimento. Imaginem as 
trauletadas que Rangel estaria dando hoje à esquerda e à direita quando se 
discutem duvidosos destinos para o banco.

O mestre encerra o depoimento com a fundamental importância do 
capital humano para que o BNDE execute sua missão e possa pavimentar 
o futuro. “Representamos uma geração que foi confrontada com tarefas 
que sentíamos, talvez sem razão, acima de nossas forças; não estavam tão 
acima de nossas forças porque, afinal de contas, respondemos ao desafio. 
Mas nós tínhamos razões para supor que não conseguiríamos, porque o 
Brasil não formava economistas, o número de engenheiros formados era 
pequeno e os engenheiros que tínhamos eram apenas engenheiros civis. 
Agora não. Vocês são um quadro muito mais integrado, muito mais com-
pleto. Conheço vocês, tenho a maior admiração e sei que podem fazer 
muita coisa, se não tiverem medo da tarefa. Hoje o nosso enfoque geral é 
diferente, nós pensamos uma economia em desenvolvimento, temos uma 
ideia do que seja esse desenvolvimento, a ideia do modelo operante já é 
uma coisa mais ou menos comum. Há muita coisa em comum entre o meu 
modelo e o de vocês, o que no meu tempo não havia, cada um tinha o seu 
modelo... Consequentemente, vocês podem estudar problemas. Apesar de 
estar aposentado há seis anos, eu acompanho o trabalho de vocês e acho 
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que vocês são os filhos herdeiros do nosso trabalho.” prova que o bom e 
velho pensador, mesmo depois de decretada sua ida definitiva para casa, 
nunca deixou de habitar a outra moradia – o cultuado templo onde entoou 
incansavelmente o mantra do desenvolvimento.
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a constelação  
do iseb

Os anos jk movem-se sob a égide de um nacionalismo exacerbado. Os 
efeitos multiplicadores do programa de Metas na economia brasileira fo-
ram retumbantes, no trilho de fatores como atuação do BNDE, encomen-
das da petrobras à área naval e ao setor de bens de capital, desempenhos da 
siderurgia, mineração e metalurgia, desdobramentos regionais dos projetos 
da Vale do Rio Doce e construção de estradas, determinantes na propulsão 
da indústria. As ações da Superintendência de Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), sob o comando de Celso Furtado, também prenunciam 
novos tempos.

Ignácio Rangel chefia, em 1953, o Departamento Econômico do Insti-
tuto Brasileiro de Economia, Sociologia e política (Ibesp), órgão vinculado 
ao Ministério de Educação e Cultura, irradiador do desenvolvimentismo 
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e avalista das ações do Estado, além de presidir o Conselho Regional de 
Economia do Rio de janeiro (Corecon-Rj). Dois anos depois, o Ibesp se 
transforma no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb). Com auto-
nomia administrativa e liberdade de opinião, destina-se ao estudo, ensino 
e propagação das ciências sociais, dentro do foco prioritário de afiançar os 
projetos governamentais.

Uma pausa para tratar do Iseb, uma espécie de think tank, marcado 
pela construção da ideologia nacional-desenvolvimentista, que teve como 
precursor o Grupo de Itatiaia e perpassa toda a política do desenvolvimen-
to brasileiro nos anos 1950. O cientista Edson Resende de Souza, autor 
de notável artigo sobre a intelligentsia isebiana, ressalta que essa forma de 
compreender o Brasil só foi possível devido à heterogeneidade das corren-
tes de pensamento dentro desse instituto. “Heterogeneidade esta que foi 
perdida após a crise do nacional-desenvolvimentismo dentro do Iseb, em 
finais de 1958 e início de 1959, devido a uma cisão provocada por uma 
disputa de ‘vaidades’ e de orientação ideológica de dois membros funda-
dores do instituto (Guerreiro Ramos e Hélio jaguaribe), que redundou no 
desligamento de ambos. Com isso, a ala mais esquerdista do Iseb assume o 
comando das ações, o que posteriormente, com a vitória do golpe militar 
e a deposição do presidente joão Goulart, fez o instituto ser considerado 
um grupo de esquerda subversiva. Daí a sua extinção no dia 13 de abril de 
1964.”

Dizia-se à época que o Iseb era uma “fábrica de nacionalismos”. O insti-
tuto nasceu e morreu em circunstâncias curiosas e em momentos confusos, 
por meio de decretos assinados por “figuras inexpressivas da República” 
(expressão de editorial da Revista Espaço Acadêmico), exercendo provisoria-
mente o poder. Foi criado em 1955 por um decreto do governo interino 
de Café Filho e extinto por um outro, de Ranieri Mazzili (presidente pro-
visório), na aurora do regime militar.

Nessa Casa do Saber, Ignácio Rangel se une ao maior agrupamento 
de encéfalos crepitantes do país. No início, aglutinava personalidades das 
mais variadas matizes ideológicas: Anísio teixeira, Augusto Frederico Sch-
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midt, Roberto Campos, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Mi-
guel Reale, Horácio Lafer, pedro Calmon, Sergio Milliet, paulo Duarte, 
Fernando de Azevedo e San tiago Dantas. tinha como diretor Roland 
Corbisier e como responsáveis pelos departamentos Álvaro Vieira pinto 
(Filosofia), Cândido Mendes (História), Ewaldo Correia Lima (Econo-
mia), Hélio jaguaribe (Ciência política) e Alberto Guerreiro Ramos (So-
ciologia) – estes, juntamente com Nelson Werneck Sodré, remanescentes 
do Ibesp, tomaram os seus rumos.

Rangel, que adentra o instituto posteriormente para comandar o De-
partamento de Economia, recordará: “Não concordei com o que achei 
ao chegar e comecei a me chocar com a orientação de Hélio jaguaribe. 
Guerreiro Ramos dizia que as posições dele eram antinacionalistas, priva-
tizantes e autoritárias (ver Iseb – fábrica de ideologias, Navarro toledo). Eu 
estava no polo oposto. Então rachamos! Disse o mestre: O que vejo nesse 
grupo, o que é relevante nele, é que, pela primeira vez, desde muitos anos, os 
dois segmentos mais ativos da juventude brasileira da década de 30 reatam o 
ideal. Tivemos duas alternativas no Brasil – a integralista e a comunista. E 
nós dois, ao longo deste período, nos caluniamos e nos ignoramos mutuamente. 
Agora, finalmente, retomamos o debate. Rômulo Almeida, Roland Corbisier, 
Guerreiro Ramos – e muita gente mais – eram integralistas. Eu tinha ra-
zão, historicamente.”

O tempo o validaria, como reporta Cândido Mendes. “À época fun-
dadora do Iseb, vivíamos a busca de uma consciência crítica da mudan-
ça brasileira, ligada às premissas mesmas do desenvolvimento, a arrancar 
no juscelinismo. E, simultaneamente, a definir esta exigência de geração 
de um país ‘para si’, no quadro do nosso nacionalismo emergente. Gru-
po múltiplo, vindo a uma mesma exigência de contemporaneidade e das 
muitas fontes desse prévio refletir brasileiro. Rangel, talvez como nenhum 
outro, trazia-nos não só a tradição marxista, na sua maior exigência, mas 
a própria e destemida militância, a participar dos levantes comunistas e 
sofrer, diretamente, a sua repressão. Difícil encontrar-se melhor exemplo 
de uma intelligentsia que, advinda da mais rigorosa reflexão teórica, vai 
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trazê-la à programática econômica e a todos os imperativos de uma política 
pública para a América Latina, através da Cepal.” Na realidade, a Cepal 
foi mais uma “companheira de viagem” do que locus do pensamento ran-
geliano, caminhando ambos, algumas vezes, como linhas paralelas que se 
encontram no desenvolvimento.

Acrescenta o laureado intelectual, membro do Conselho das Nações 
Unidas para a Aliança das Civilizações, da Academia Brasileira de Letras 
(ABL) e da Comissão Brasileira de justiça e paz (CBjp): “Há a falar de seu 
papel decisivo nas grandes estruturas organizacionais do nosso desenvolvi-
mento, desde o período Vargas, com o delineio da petrobras, do BNDES 
e a presença na coordenação do plano de Metas de juscelino. Contra toda 
visão ingênua da mudança, vimo-lo, no Iseb, no alerta contra os facili-
tários da reforma agrária ou das fatalizações do planejamento que então 
despontava. tinha sempre o prisma da globalidade da mudança e do des-
cortínio da estrutura social total de que se despegaria o desenvolvimento. 
Ele contribuiu como poucos para o perene desmascarar das ilusões de seu 
arranque e o tempero da sua verdadeira e exigente ideologia. Fica a sua 
palavra definitiva, num período de transição, justamente, em reconhecer 
a dualidade irreconciliável do Brasil do velho progressismo e do empuxe, 
sem volta, do desenvolvimento. Nem por outra razão deu-nos temas crí-
ticos, nas suas sempre lembradas aulas inaugurais do Iseb, quando estes 
conceitos-chave de dualidade, ou de recursos ociosos, permitiu-lhe a pa-
lavra definitiva sobre a mais complexa das esfinges da mudança, ou seja, a 
do trato-limite da inflação. Conceitos-matrizes, dos que fazem arquitetura 
de uma época de pensamento, qual a desse Iseb, do debate da contempo-
raneidade, de Hélio jaguaribe, ou da dialética entre a consciência ingênua, 
ou a consciência crítica, de Vieira pinto, ou da fenomenologia da inércia 
do Brasil pré-50, da denúncia de Roland Corbusier.”

É bom que se registre: data desse período a publicação dos livros inau-
gurais de Ignácio Rangel. O primeiro da fila é O desenvolvimento econô-
mico do Brasil, publicado em 1954, com o título original de El desarollo 
económico en Brasil. O espanhol não representou um diletantismo, mas 
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uma exigência, pois o texto foi escrito ao fim do curso de capacitação que 
Rangel frequentou na Comissão Econômica para América Latina e Caribe 
(Cepal).

A questão, segundo ele, era saber “os motivos pelos quais o Brasil con-
tinuava se desenvolvendo”, mesmo não tendo feito a reforma agrária, que 
criaria as condições necessárias para alteração das relações de produção, 
que, finalmente, levaria ao processo de industrialização. “A tarefa é saber 
por que e como o país se desenvolve.” tema, aliás, atualíssimo em nossos 
tempos.

O professor Wanderley Guilherme dos Santos, um dos fundadores do 
Instituto Universitário de pesquisas do Rio de janeiro (Iuperj), ingressou 
no Iseb nos idos dos anos 1960. Em depoimento ao Centro de pesquisa 
e Documentação Histórica Contemporânea (CpDOC) da Fundação Ge-
tulio Vargas, rememora o ambiente “isebiano” como algo um tanto sufo-
cante: “O clima no Iseb era bastante turbulento. Em 1958, houve uma 
primeira grande crise com a publicação do Nacionalismo na atualidade 
brasileira, por Hélio jaguaribe – isso provocou uma divisão enorme. Guer-
reiro Ramos saiu, e vários deixaram o instituto. Dois anos depois, Roland 
Corbisier, que era um emblema do Iseb, também saiu, para ser candidato 
a deputado (elegeu-se). jaguaribe afastou-se, igualmente, porque Álvaro 
Vieira pinto, então chefe do departamento de Filosofia do Instituto, foi 
eleito diretor-geral, e já havia uma forte cisão interna. Ignácio Rangel e 
Domar Campos pontificavam na área de economia. E Nelson Werneck 
Sodré tinha ido para lá substituir Cândido Mendes, que foi assessorar jâ-
nio Quadros. Havia, ainda, Osvaldo Gusmão na área de sociologia. Em 
suma, um senhor time, a despeito das brigas domésticas. Mas o ambiente 
não era bom, era muito tenso. Conversar com Ignácio Rangel – brilhan-
tíssimo, fora do tempo –, sim, era prazeroso.” Wanderley diria depois que 
“Rangel sempre esteve por ser descoberto, e um reconhecimento a sua 
altura ainda é devido”.

De certa forma, Rangel e o Iseb foram feitos um para o outro. Não por-
que o conceito de institucionalizar a discussão sobre o desenvolvimento do 
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país fora da academia, uma das premissas da criação da entidade, lhe fosse 
tão caro assim. Rangel tinha outras ideias de como a luta para a transfor-
mação do Brasil seguiria seu curso, até de maneira mais contundente. Mas 
o espaço de intenso debate intelectual, às vias da beligerância, parecia-lhe 
uma concha acústica talhada à perfeição para que sua música ecoasse. O 
caboclo adorava um enfrentamento. Naquele clima de turra permanente, 
Rangel amadureceu seu pensamento teórico. Afirmaria anos depois que “a 
confusão do Iseb era um estímulo à produção intelectual”.
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o marco da  
dualidade

O Iseb é o palco onde o desenvolvimentismo recebe uma bem-acabada 
planta arquitetônica teórico-conceitual, sobre cujo terreno irão se erguer 
as fundações de um dos mais inovadores métodos de interpretação da re-
alidade econômica e que muitos consideram uma vértebra sustentadora 
do projeto nacional de industrialização. De lá, Rangel lança uma de suas 
fundamentais obras acadêmicas, principiada ainda na assessoria de Vargas: 
Dualidade básica da economia brasileira.

proeminente sociólogo do Iseb, Guerreiro Ramos deixa registrada, no 
prefácio, a singularidade do ensaio: “Do ponto de vista metodológico, 
este livro é um marco na história das ideias do nosso país. Dá o exemplo 
de como se pode assimilar, de maneira crítica, a ciência social importada. 
Adotando o método histórico, o autor conserva, no entanto, uma posição 
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de severo objetivismo, isto é, ele não sucumbe à tentação de invectivar os 
fatos. E porque domina o emprego desse método, não se submete a con-
clusões pré-fabricadas e procura pensar o processo brasileiro, diretamente, 
induzindo, dos fatos que examina em primeira mão, as observações que 
formula. Isso quer dizer que as semelhanças que certamente existem entre 
a formação do nosso capitalismo e a do europeu não ofuscam a sua ca-
pacidade de percepção. tais semelhanças são reconhecidas e descritas nas 
distorções que lhe impuseram as particularidades históricas que condicio-
nam a sociedade brasileira. tocamos aqui no segundo aspecto deste livro. 
Referimo-nos à originalidade de interpretação nele exposta. O autor des-
cobriu a lei básica da formação econômica do Brasil.”

E mais: “Com efeito, o Brasil, como sociedade inserida no campo da 
civilização ocidental, é necessariamente dual, ou seja, é um, visto do inte-
rior; outro, visto do exterior. O que é novo, nesta observação, é a afirma-
ção do caráter necessário, inevitável, da dualidade. Com o nome de trans-
plantação, diversos estudiosos tinham assinalado o fato. Mas o explicaram  
erroneamente. Consideravam a transplantação fenômeno ilustrativo de 
um traço patológico em nossa psicologia coletiva. Viram a dualidade, a 
transplantação, como resultante de um vício, da prática insensata da imi-
tação. A lei da dualidade, porém, explica a incongruência entre o aspecto 
interno e o externo do Brasil, como fenômeno historicamente normal, 
como fato ‘necessário’, decorrente da dinâmica real do seu processo. A dua-
lidade é uma imposição da maneira pela qual nos integramos na história 
universal. É ela que explica a nossa psicologia coletiva, e não o contrário. 
A dualidade não é apenas uma lei de nossa economia, mas da sociedade 
brasileira em geral.”

* * *

No parecer de Arthur Candal – economista, falecido em 2011, autor 
do mais importante diagnóstico da indústria brasileira, quando da sua 
passagem pelo Instituto de Economia e pesquisa Aplicada (Ipea), e figu-
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ra seminal na implantação do polo petroquímico de Camaçari) –, que o 
conhecerá no início dos 60, “a teoria da dualidade antecipou ‘Os Dois 
Brasis’, um livro menor do sociólogo francês jacques Lambert, que fez um 
enorme sucesso na época. Só que o livro do Rangel era pioneiro e muito, 
mas muito mais profundo”.

A dualidade, na concepção do autor da teoria – ele próprio um dual, 
a buscar sempre a interseção possível entre o denodado comunista e a sua 
porção de arquipragmático homem público –, se evidenciava em dois po-
los: um interno, onde estavam as relações de produção centrais e a cor-
respondente classe dominante, a que chamou de “sócio maior” (classe 
hegemônica dos barões-senhores de escravos, internamente escravista e 
externamente feudal); e o externo, em que se alinhavam as relações de 
produção emergentes e o correspondente “sócio menor” (classe dos co-
merciantes, principalmente exportadores-importadores, em íntima ligação 
com o capital industrial estrangeiro), que na dualidade seguinte ganharia 
uma promoção, passando à força dominante (a partir de 1930, a oligarquia 
substituidora de importações se converte em sócio maior, ao passo que a 
posição de sócio menor é assumida pela burguesia industrial, que migra ao 
patamar de sócio maior após a Segunda Guerra).

* * *

No prefácio de Ciclo, tecnologia e crescimento (1969), o próprio Ran-
gel anota que, não obstante ter escrito a tese sobre a dualidade básica em 
1957, já havia delineado sua arquitetura desde 1937, quando contabilizava 
apenas 23 anos. “Lembro-me de ter lido algures (em Schumpeter, prova-
velmente) que os economistas que deixaram sua marca na história de nossa 
ciência já tinham, aos 25 anos, concebido o vigamento-mestre do seu ideá-
rio, mas seriam necessários tantos anos quantos lhes tocasse ainda viver – e 
nem sempre com êxito – para precisar e dar forma inteligível para os outros 
a essas ideias. Sem pretender deixar a tal marca na história do pensamento 
econômico – coisa pouco provável para quem teve minhas condições para 
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trabalhar e língua portuguesa no qual escrever –, deixo consignado aqui 
que era mais que um adolescente quando, em 1935/37 coube-me o pri-
vilégio de conviver, em diversas prisões da ditadura de então, com alguns 
dos melhores homens que o Brasil havia produzido. As ideias que então 
germinaram em meu espírito teriam longa trajetória a desenvolver, mas são 
as mesmas ideias, essas que agora estou tentando passar... Outros homens, 
como Guerreiro Ramos, j. Soares pereira, os colegas do Iseb e do BNDE 
deixaram sua contribuição, mas as ideias são as mesmas, nascidas no isola-
mento ou nas discussões intermináveis nas prisões da ditadura.”

Apesar de não constar entre os agraciados com agradecimentos por sua 
colaboração no constructo da teoria da dualidade, existe sim uma contri-
buição do sociólogo isebiano Hélio jaguaribe, pelo menos nos debates que 
antecederam a sistematização do pensamento. jaguaribe deu outro sentido 
ao que os cepalinos entendiam como um período de “transição de fase” – 
no caso, o pós-Segunda Guerra. Cada transição representaria uma crise da 
estrutura prevalecente e o ingresso em outra cultura, sistema ou modelo. 
O sociólogo derivou para a necessidade de o Estado, nessa circunstância, 
controlar o que seria um “ajustamento faseológico”. Rangel parece não ter 
dado muita bola para a “faseologia” de jaguaribe, não obstante existirem 
pontos de proximidade com a sua própria teoria da dualidade. O mais 
provável é que a pouca empatia entre ambos os tenha separado quando 
mais se aproximavam.

* * *

A contrapartida política da dinâmica da dualidade foi pensada em 1962: 
“O poder político não é nunca exercido por uma só classe dirigente, mas 
por uma frente unida de duas classes dirigentes, solidárias, mas ao mesmo 
tempo em conflito. Noutros países, coligações desse tipo surgem em certos 
momentos críticos, para se dissolverem tão prontamente quanto cessa a 
emergência. Não no Brasil, onde a exclusão do proscênio político de uma 
das classes representativas da dualidade não tem lugar senão para suscitar o 
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aparecimento de outra coligação, representativa da nova dualidade Nessas 
condições, a transição de um regime para outro não envolve – ou envolveu 
até nossos dias – a conquista do poder por classes não componentes da 
coalizão dominante, com a consequente derrubada desta. A transição se 
faz por cooptação, isto é, pela exclusão, pelo próprio grupo dirigente, dos 
elementos mais arcaicos, e sua substituição por outros, representativo das 
novas forças sociais em ascensão.”

A tese da dualidade é alinhavada e costurada no fim do prefácio do li-
vro: “A classificação das ciências de Comte-De Greef, dialetizada por meu 
professor de Introdução à Ciência do Direito, mostrou-me a conexão entre 
o Direito e a Economia. Descobrir o fundo econômico de nossas leis pas-
sou a ser o meu objetivo central. As dificuldades iniciais só serviram para 
acirrar-me o interesse, e a dualidade básica da economia brasileira estava 
no desfecho lógico dessa cogitação. O leitor vai encontrar aqui uma apli-
cação concreta de teoria da dualidade. Sem esta, não podermos entender o 
Brasil: seu direito, sua economia e sua política. O Brasil é uma dualidade 
e se não o estudarmos assim, há de parecer-nos uma construção caótica, 
sem nexos internos estabelecidos e, sobretudo, sem história.” Vemos, as-
sim, uma dinâmica que transcende o perímetro econômico para abraçar 
outros cortes da realidade social, num cenário de totalidade histórico-
-estrutural.

Determinismo puro? pondera Márcio Henrique de Castro: “É muito 
menos determinista do que parece. Aqueles esquemas constituem mais um 
algoritmo do que outra coisa. Cada composição daquela é diferente. Não 
se trata de reprodução mecânica no conteúdo. É apenas uma armação, a 
moldura analítica que ele força para repetir – polo externo, lado inter-
no, polo interno, lado externo. Só que o conteúdo ali vai mudando.” Em 
suma, o ponto é que a lógica de encadeamento de fatos disposta por Rangel 
acabava por funcionar a contento para a análise dos processos econômicos.

* * *
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Em seu Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvi-
mentismo, de 1995, Ricardo Bielschowsky, do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de janeiro (IE/UFRj), cria o selo “pensa-
mento Independente” para qualificar o bloco (do eu sozinho) da produção 
rangeliana. O autor explica que a teoria da dualidade corresponde para 
Rangel à lei fundamental da economia brasileira – e pela qual a história 
do país a partir do século 19 é representada por três etapas. A primeira, 
de 1815 a 1870, exibe como polo principal o escravismo; a segunda, até 
1920, o feudalismo; e a terceira, chegando a 1973, o capitalismo mer-
cantil, tendo como lado externo o capitalismo industrial. Rangel aponta 
um fim para a dualidade brasileira, numa última trajetória a que chama 
de “paralela conversão do capitalismo privado em capitalismo de Estado”, 
como exigência do desenvolvimento econômico. E, afinal, uma transição 
para o socialismo.

para Bielschowsky, a adaptação rangeliana da visão marxista da história 
universal ao caso brasileiro concede ao conceito de dualidade um signifi-
cado singular, inteiramente distinto das definições mais comuns atribuídas 
ao termo. A novidade analítica reside na subdivisão do conceito marxista 
de relações de produção em relações internas e relações externas. Ele expli-
ca: “A dinâmica brasileira distingue-se dos casos clássicos porque os pro-
cessos sociais, econômicos e políticos não decorrem apenas da interação do 
desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção internas 
ao país, mas também da evolução das relações que o país mantém com as 
economias centrais. As ‘relações externas’ são determinantes do desenvol-
vimento das forças produtivas internas e, consequentemente, também das 
relações de produção internas. Essa dupla determinação, causada pela evo-
lução das relações internas e das relações externas, teria como consequência 
fundamental não só a dualidade de todas as instituições econômicas brasi-
leiras – o latifúndio, as empresas industriais e comerciais –, mas também a 
dualidade da economia brasileira como um todo.”

* * *
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Ricardo Bielschowsky, entre os economistas brasileiros, talvez seja um 
dos tradutores mais cristalinos do pensamento rangeliano e, em especial, 
da teoria da dualidade. Ele descreve de forma sucinta como o mestre pen-
sava esse princípio refundador da interpretação econômica:

“A primeira dualidade haveria começado no primeiro quartel do século 
19, quando a crise da colonização portuguesa resultou na Abertura dos 
portos (1808) e na Independência (1822). Essa crise teria tido a função 
histórica de livrar o sistema econômico da intermediação parasitária da 
metrópole portuguesa, desobstruindo o caminho para a atuação do capital 
mercantil internacional e para a formação de capital, que seriam alavan-
cas do desenvolvimento das forças produtivas naquele século. A primeira 
dualidade era composta pelo escravismo no ‘polo interno’ da economia 
(fazenda escrava) e pelo capitalismo mercantil no ‘polo externo’.

já a segunda dualidade iniciara-se, conforme Rangel, com a abolição 
do comércio de escravos, na segunda metade do século 19, que teria deter-
minado a crise nas relações de produção da fazenda escravagista e forçado 
sua passagem ao ‘latifúndio feudal’, sob a pressão do desenvolvimento das 
forças produtivas no ciclo expansivo do café. Na nova etapa, a dualidade 
teria a seguinte composição: no ‘polo externo’, o capital mercantil preexis-
tente mantinha-se como formação dominante (e nele apareceria, de forma 
embrionária, o futuro capital industrial); no ‘polo interno’, a formação 
dominante passava a ser o latifúndio ‘internamente feudal’ (mas funcional-
mente voltado a atividades de produção para exportação), formado após a 
desagregação da fazenda escravocrata.

por sua vez, a terceira dualidade haveria surgido da crise nas relações 
externas de produção, resultante, essencialmente, da crise de 1929 e da 
subsequente depressão dos anos 1930. Nesse momento, o desenvolvimen-
to das forças produtivas nacionais estava obstruído pela retração do mer-
cado internacional, determinando novas e profundas transformações na 
economia brasileira. A crise no comércio externo induziria ao declínio do 
capital mercantil e sua substituição, no polo externo, pela nova ‘formação’, 
o capitalismo industrial. A indústria passaria a implantar-se, a partir daí, ao 
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lado da formação preexistente, dominante no ‘polo interno’, isto é, o lati-
fúndio ‘feudal’. Este não seria afetado em sua essência pela crise externa, e 
sim o capital mercantil, cujas funções básicas estariam sendo gradualmente 
assumidas pelo Estado na esfera do comércio internacional – passando-se 
do liberalismo econômico ao controle estatal do comércio externo.”
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Ranhuras  
na cepal

Até elaborar a tese da dualidade básica, a formação acadêmica de Ran-
gel se restringia ao diploma de direito. já no ano seguinte, em 1958, fez 
durante dez meses, no Chile, um curso de pós-graduação na Comissão 
Econômica para a América Latina (Cepal), defendendo a tese “El Desa-
rollo Brasileño”. A entidade havia constituído um Grupo Misto de estu-
dos com o BNDE, presidido por Celso Furtado, cujo trabalho resultante, 
“Esboço de um programa de Desenvolvimento para o Brasil”, sustentou o 
plano de Metas de jk. Esse ambicioso programa do governo kubitscheck, 
a partir de estimativas de demandas futuras da economia nacional feitas 
pelo Grupo Misto Cepal-BNDE, estabelecia um conjunto de projetos de 
modernização para o país, com metas para as esferas pública e privada. Em 
continuidade ao processo de substituição de importações registrado nas 
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duas décadas anteriores, o plano trabalhava a perspectiva de uma acelerada 
superação do subdesenvolvimento brasileiro, resumida no slogan “50 anos 
em 5”. Os investimentos contemplavam os setores rodoviário, hidrelétrico, 
siderúrgico e de marinha mercante, num total de 30 metas divididas por 
energia, transportes, indústria de base, educação e alimentação.

A título de ilustração, não é demais relembrar que a política de indus-
trialização nacional-desenvolvimentista de juscelino postulava uma espécie 
de ruptura com o modelo agroexportador e a oligarquia latifundiária, em 
prol de um Estado democrático-burguês. Os financiamentos diretos do 
capital externo receberam apoio dos liberais e crítica das esquerdas. A IV 
Exposição sobre o programa de Reaparelhamento Econômico do BNDE 
apresentou projeções do montante de investimentos na faixa de 7,6% do 
pIB em 1957, caindo a 4,1% em 1961. Sob a ótica de que a média da 
aplicação total da área pública, na Era jk, correspondeu a 14,5% do pIB, 
pode-se dimensionar a amplitude de alcance do plano de Metas. Ainda que 
não constasse de suas diretrizes iniciais, a construção de Brasília acabou a 
reboque do plano.

* * *

Celso Furtado revelou uma recepção um tanto fria ao aluno brasilei-
ro em Santiago. palavras do autor de Formação econômica do Brasil: “No 
começo estavam contra, pela idade que já tinha. Mas eu disse: ‘esse é um 
camarada excepcional, é preciso investir nele’. Ele foi avançando e saiu 
deixando algumas contribuições maiores. Confesso que é difícil dizer hoje 
em dia o que ele pensava na época. Depois, escreveu-se muito sobre isso. 
O que é original não se sabe logo, não. Demora um tempo para se com-
preender.” E mais não disse, para sempre, ao que consta.

Registre-se que Furtado nunca reconheceu a importância de Rangel em 
seus livros, nem sequer o mencionou en passant. Verdade que não era mui-
to de cometer essa lisonja, mesmo com seus discípulos mais próximos. O 
advogado Rossini Corrêa afirma: “Acredito tratar-se de uma questão de vi-
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gência intelectual a carga que, pela mudez ou pela palavra, Furtado, Delfim 
Neto e Nelson Werneck Sodré, entre muitos outros, fizeram em desfavor 
do mestre dos mestres. Confidenciou-me Ignácio Rangel que, quanto mais 
conhecia Raúl prebisch, mais tomava consciência do tamanho da dívida de 
Furtado para com o pensador argentino. Rangel, pela autonomia criativa 
de pensamento, sem dúvida, era uma ameaça à pretensão de formulador 
teórico deste ou daquele.”

E ilustra: “O mestre dos mestres estava a meu lado quando exibiu ao 
próprio Furtado uma obra do economista paraibano – A economia brasi-
leira (contribuição à análise do seu desenvolvimento), por sinal, dedicada 
a prebisch –, cujo exemplar ostentava uma dedicatória do autor para o 
pensador maranhense, datada de 1954. A típica letra miúda expressava 
manifestação bem mais calorosa do que o compreensível silêncio posterior, 
pois a eclosão rangeliana em livros clássicos, como Dualidade básica da 
economia brasileira e A inflação brasileira, ainda não começara. Furtado 
leu a dedicatória, devolvendo a edição no mais espectral silêncio, enquan-
to Ignácio, voltando-se para mim, comentou tratar-se do melhor livro de 
quantos escrevera o autor.”

* * *

O professor Armen Mamigonian engrossa o coro: “No meu livro  
O pensamento de Ignácio Rangel (UFSC-1998), escrevi que Celso Furtado, 
na sua gigantesca autobiografia em três volumes, anota em uma passagem: 
Eu fui o responsável pela ida do Rangel para a Cepal. Mentira, mentira! Na 
verdade, foi Getúlio, que queria sustentar a Comissão. Rangel defendeu 
a duras penas a tese dele, que não casava com o pensamento cepalino. 
Argumentou: Se vocês não aceitam minhas ideias, não vou apresentar coisa 
nenhuma. A turma amoleceu, e ele a apresentou do jeito que queria. Na 
ocasião, tinha acontecido o suicídio do Getúlio. Um professor da Cepal, 
norte-americano, comemorou a morte do presidente. Rangel, então, deu 
uma bronca pública no sujeito: Olha, até agora, não me considerava getulis-
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ta. A partir deste momento, me considero. Na minha opinião, tanto Furtado 
quanto Roberto Campos tinham inveja, ciumeira do Rangel. O Mário 
Henrique Simonsen, sim, o elogiou, apesar de divergirem em relação à 
teoria inflacionária.”

O apreço do prestigiado ex-ministro da Fazenda por Ignácio é corrobo-
rado por Maria da Conceição tavares: “Simonsen achava bastante original 
a tese de que a taxa de juros necessitava ser negativa para diminuir a infla-
ção. Convenhamos que inferir isso equivale ao contrário da ortodoxia! Em 
geral, as ideias de Rangel não eram complexas, mas originais, por causa de 
um olhar sobre a realidade com grande distanciamento, diferentemente 
dos acadêmicos, das pessoas de senso comum. precisamos ler a teoria – 
porque redigia de maneira extremamente fechada – várias vezes. No co-
meço, parece que o velho está maluco. Depois, mesmo não aderindo, se 
percebe que não! Nada há de tão criativo como o que escreveu. Ele não 
pertencia a nenhum campo. Sempre foi um outsider, defendendo ideias 
muito heterodoxas. Era completamente individualista, marginal, um ho-
mem intelectualmente solitário.”

Rangel, por sua vez, tinha um especial encantamento por Maria da 
Conceição tavares, a quem considerava uma das “mais luminosas, e tam-
bém explosivas, inteligências do cenário econômico nacional”. Mas nem 
de longe tinha apreço especial por Mario Henrique Simonsen, que pola-
rizava com a “portuguesa” o debate sobre a economia no meio acadêmi-
co. Rangel achava que Simonsen “era um bom matemático”. E estamos 
conversados. O falecido professor Dionísio Dias Carneiro, aluno e pupilo 
de Simonsen, em depoimento ao Centro de pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CpDOC), da Fundação Getúlio Var-
gas, relata uma divertida passagem envolvendo os personagens: “Um dia, 
estava em casa e chegou o Rangel, que foi logo contando: “Hoje, conheci 
um sujeito muito interessante, o Mario Henrique Simonsen, sobrinho do 
Eugênio Gudin. O mais curioso é que o rapaz tem 26 anos e parece avô do 
Gudin, pois é ainda mais conservador que ele.”
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* * *

Embora cordial, a convivência de Ignácio com o argentino Raúl prebis-
ch, figura de proa da Cepal, não correspondeu, ao contrário da maioria dos 
economistas nacionalistas brasileiros – à frente Celso Furtado –, à rendição 
incondicional ao então hegemônico pensamento da esquerda latino-ame-
ricana. De acordo com Antônio Barros de Castro, a linha estruturalista do 
pensamento cepalino só capturou Rangel pelo viés de um novo instrumen-
tal para suas análises: a ideia de projeto. “Ele fica fascinado com essa nova 
perspectiva, e passa de um marxismo não lapidado para uma visão pragmá-
tica, que produz uma verdadeira guinada em sua contribuição intelectual.”

A Cepal se tornaria, portanto, a fomentadora transversa do seminal 
artigo “Desenvolvimento e projeto” (1956), primeiro andar de um edi-
fício portentoso: o livro Elementos de economia do projetamento (1959), 
para alguns a obra mais importante de Rangel, em que introduz: “A tarefa 
de elaborar, justificar e executar projetos, no Brasil, incumbia tradicional-
mente aos engenheiros. para esse efeito, eles estudavam e estudam em suas 
faculdades algumas noções de economia, que lhes chegam moldadas em 
termos adequados aos seus tipos de formação intelectual. Esse tratamen-
to da matéria resolve numerosos problemas, e muitos engenheiros ilustres 
não descobriram ainda o que tem que fazer o economista na preparação, 
justificação e execução dos projetos. Nada impede, com efeito, que o en-
genheiro vá além das simples noções de economia e, consequentemente, 
reúna numa só pessoa duas especialidades, embora seja raro que essa com-
binação se possa fazer com completo êxito. O engenheiro tem problemas 
seus que o podem e devem ocupar pela vida inteira; o economista também. 
Mais ainda, a metodologia da economia é muito diferente da que convém 
às ciências que lastreiam a cultura do engenheiro, de modo que quase sem-
pre que se tenta essa simbiose, um dos elementos é sacrificado, isto é, qual-
quer que seja o diploma que use o profissional, a personalidade do físico da 
natureza predominará sobre a do físico da sociedade, ou vice-versa. Sempre 
que esse problema se apresente, a solução ordinária é aquela que consiste 
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em transferir o trabalho que exija especializações e atitudes mentais dife-
rentes e, não raro, de difícil compatibilidade, dos ombros de uma só pessoa 
para os de uma equipe. É isso que se vem fazendo.”

* * *

A interpretação prebischiana de que a Grande Depressão dos anos 1930 
inaugura uma nova era da divisão internacional do trabalho e um irrever-
sível processo de industrialização por substituição de importações também 
é compartilhada por Rangel. Assim como a visão de que a variável estra-
tégica da economia brasileira passava pelo comércio exterior. prebisch será 
o inspirador do arcabouço teórico que, na volta ao Brasil, o mestre mara-
nhense começa a rascunhar. E que, segundo Arthur Candal, na ausência 
de uma definição melhor, Maria da Conceição tavares depois denominará 
de “modelo de substituição de importações”.

Rangel explana: “A substituição de importações não somente aumenta 
a procura indiscriminada de todos os bens e serviços, seja de produção, seja 
de consumo. Modifica, também, a especificação desses bens e serviços. Ou, 
quando a procura de determinado bem supera o consumo, em um país 
como o nosso, o primeiro movimento é para obter suplemento pela via 
de importação. Em decorrência, a substituição de importações, teleologi-
camente orientada para reduzir a pressão sobre o balanço de pagamentos, 
traz consigo, imanente, a possibilidade de intensificação dessa pressão. Essa 
possibilidade se faz realidade quando a substituição tem lugar em condi-
ções capitalistas.”

E bifurca: “Muitos dos nossos economistas estão despertando para este 
fato de capital importância – alguns para lamentá-lo, porque o mecanismo 
básico do nosso desenvolvimento parece negar-se a si mesmo, no sentido 
de que resulta em frustração formal: visando resolver o problema dos dé-
ficits no nosso balanço de pagamentos, agrava esses déficits; outros, para 
saudá-lo entusiasticamente, porque revela extraordinárias possibilidades de 
ulterior desenvolvimento.”
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Muito intricado? Arthur Candal chegou a confessar que Rangel deu 
um nó em seus neurônios: “Eu estava chegando ao Rio. Éramos cinco 
gaúchos. Além de mim, pratini de Moraes, pilotto, Guilherme Vilella e o 
Gordo Campos, de quem não recordo o nome, mas todo o mundo o cha-
mava assim. Ficamos logo amigos, Rangel e eu. primeiro, porque ele tinha 
uma enorme paciência e disposição para debater com nossa fúria juvenil, 
e, segundo, porque nossos pais eram desembargadores, cargo de status no-
biliárquico. O Rangel era uma coisa diferente, um marxista nordestino, e 
essa combinação deve ter influenciado no seu metabolismo, pois ninguém 
pensou como ele. tenho uma certa nostalgia, talvez um certo remorso de 
não haver entendido melhor suas ideias à época.”

* * *

Rangel também estava em linha com prebish na tese de que a agri-
cultura não teria capacidade de assimilar a mão de obra dos setores à 
margem da economia de mercado – bête noire do debate da época – dada 
a insuficiência de demanda internacional por produtos primários. Ambos 
concordavam que o desenvolvimento econômico pós-1930 coincidia com 
uma escalada da produtividade média do sistema, provocada pela migra-
ção daquela força de trabalho aos segmentos relacionados ao mercado 
interno – amplificado pela industrialização proveniente de substituição 
de importações.

“Mas Rangel teve uma forma muito especial de apresentar essa ideia”, 
expõe Ricardo Bielschowsky, em seu Pensamento econômico brasileiro: o ci-
clo ideológico do desenvolvimentismo. “Ele partiu da noção de que a es-
trutura do sistema econômico brasileiro é formada por três grandes setores, 
ou strata: a economia natural pré-capitalista (economia de subsistência); a 
economia de mercado capitalista (indústria, serviços de transporte, comér-
cio, governo etc. e agricultura comercial de exportação e de mercado inter-
no); e o comércio externo, ou setor resto do mundo, isto é, o aparelho que 
põe em contato a economia nacional com o resto do mundo (comércio 
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exterior propriamente dito e atividades especiais em que os fatores estran-
geiros intervêm como elemento dominante).”

Bielschowsky troca em miúdos: “Em outras palavras, desenvolvimento 
econômico corresponderia à elevação de produtividade, oriunda da trans-
ferência de recursos da economia natural – que continha, segundo suas 
estimativas, entre metade e dois terços da população brasileira – para a 
economia de mercado, transferência essa resultante, em última análise, de 
ocorrências que se passam no nível das relações comerciais externas no 
país. Um aspecto muito interessante, nessa conceituação, é que ela abre à 
noção de aumento de produtividade um sentido muito mais amplo do que 
aquele encontrado na maior parte dos textos conceituais da moderna eco-
nomia de desenvolvimento, inclusive nos de prebisch. Nesses textos, o au-
mento de produtividade é visto essencialmente como resultado da elevação 
da intensidade de capital por trabalhador e, em menor grau, como resultado 
da melhoria do nível educacional e de padrão de vida da população.”

* * *

O fato é que, nos idos de 1961, por ocasião da elaboração de um segun-
do plano de Metas de jk, pelo qual foi um dos responsáveis, Rangel já não 
escondia não serem ele e a Cepal duas faces da mesma moeda. Segundo 
Bielschowsky, “ele considerava que a Cepal estava, sem se dar conta, endos-
sando posições reacionárias, não obstante o sentido geral progressista e na-
cionalista de sua atuação. Chegou mesmo a afirmar que, retirado o suposto 
da plena capacidade, os postulados – palavras do próprio Rangel – perdem 
sua validade, revelando o caráter pouco científico, antiprogressista, antina-
cional e antipopular de tal construção”. Essencialmente, pensava Ignácio, 
“os primeiros ensaios da programação põem demasiada ênfase na forma-
ção do capital como meio de elevar a capacidade produtiva; dessa forma, 
acabam por exigir da nação, alternativa ou concomitantemente, duas coi-
sas: a compressão do consumo e/ou sacrifício de atributos de soberania, 
na intenção de obter por certo período uma entrada líquida de recursos”. 
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E isto corresponde “a matar o entusiasmo popular pelo desenvolvimento 
econômico do país, apresentando-o como contraditório com as coisas que 
mais queridas são ao povo”.

* * *

Em evidente alusão à Cepal, critica: “No Brasil e na América Latina, há 
uma ilustre escola de planejadores que pretende planificar – ou, para usar 
sua expressão favorita: programar – o desenvolvimento, sem o controle de 
tais alavancas. Ao invés de decidir quanto se vai inverter na indústria de ci-
mento, procura, pela construção de complicado edifício matemático, dizer 
quanto se deveria inverter, admitidos certos supostos demasiado numero-
sos por sinal.” Essa era a simplificada ciência rangeliana, com boa dose do 
humor sardônico do mestre.

Bielschowsky comenta a alfinetada: “Rangel não gostava do nível de 
abstração em que se posicionava a Cepal em matéria de planejamento. para 
ele, havia um claro mapa a explorar nesse sentido – os dados da evolução 
da balança comercial. planejar significava selecionar, entre os setores in-
dustriais deficitários, os que eram de mais fácil formação; identificar entre 
os candidatos potenciais a figurar como os próximos setores aqueles mais 
aptos a mobilizar os recursos ociosos existentes na economia. Isto daria a 
sinalização, por meio de preços relativos, dos segmentos a cuja formação o 
planejamento deveria dedicar-se.”
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ociosidade,  
eis a questão

três anos após levantar a poeira e sacudir o pensamento econômico 
com sua tese da dualidade, Rangel volta à plena carga em 1960, com Re-
cursos ociosos e política econômica. No prefácio (em reedição de 1980), faz 
uma viagem no túnel do tempo: “Meu interesse pelo programa dos recur-
sos ociosos é coevo dos primeiros movimentos de minha consciência no 
sentido da problemática econômica, um tempo em que o estudo de direito 
era ainda o meu destino evidente, para o qual meu pai me havia preparado 
desde anos muito verdes. Eu tinha 15 anos quando da quinta-feira negra – 
outubro de 1929 – e, embora ainda fosse muito cedo para tais cavalarias, 
cumpre notar que o Brasil é uma formação social periférica, que toma al-
gum tempo para se aperceber de certos fatos ocorridos no centro dinâmico 
em torno do qual gravita, embora sofra precoce e amplificadamente suas 
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consequências. Ora, eu já tinha 19 anos em 1933, o ano mais depressivo 
do ciclo, e os 19 anos já não eram mais a adolescência para um jovem de 
minha época, de minha formação e das provocações a que estava exposto.”

Ricardo Bielschowsky avalia: “O ponto importante para Rangel no que 
se refere a recursos ociosos é que seriam, no Brasil, resultantes do fato 
de o progresso econômico pressupor um movimento entre situações de 
desequilíbrio. Como nas economias maduras, a capacidade ociosa aqui 
consistia numa má utilização do potencial de desenvolvimento das forças 
produtivas. Mas, diferentemente daquelas, na etapa histórica então vivida 
no país, essa insuficiência poderia atenuar-se mediante um planejamen-
to adequado do processo de crescimento por industrialização. Mesmo em 
meio a uma crise de realização – como Rangel diagnosticava o panorama 
econômico nacional de 1963 –, a existência de capacidade ociosa represen-
taria, à semelhança dos anos 1950, uma prova do poder do setor produti-
vo. As oportunidades de investimento ainda seriam imensas, de modo que 
a capacidade ociosa não significaria, necessariamente, como nas economias 
avançadas, uma barreira à expansão econômica, mas sim reais possibilida-
des de crescimento, desde que se fizesse uma política econômica adequada. 
Rangel estava, portanto, longe de ser estagnacionista. Era, ao contrário, o 
mais convicto e otimista dos desenvolvimentistas brasileiros.”

* * *

Em evidência de que o passar do tempo não arrefeceu o famoso e afia-
díssimo espírito herético, Maria da Conceição tavares, professora emérita 
da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRj), provoca: “Como Ran-
gel era um desenvolvimentista clássico? Desde quando um desenvolvimen-
tista clássico, que prega o crescimento econômico via Estado, acredita no 
kondratiev? pelo contrário, ele era bem mecanicista – alguns até o con-
fundiam com um estagnacionista, tanto pelo lado do capital financeiro, 
que exteriorizava parte da riqueza, quanto pelo lado da subcapacidade. 
Ninguém entendia por que Rangel defendia a privatização. Ora, havia a 
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necessidade, assim como há hoje, de liberar recursos para investimentos 
nas áreas onde faltava capacidade.” Simples assim! Ou não?

* * *

Controvérsias expostas, Bielschowsky reproduz as palavras do mestre 
sobre seu princípio fundamental de planejamento econômico: “Em lin-
guagem corrente, a descoberta de elo débil na economia, qualquer que seja 
sua origem, implica a descoberta de oportunidade de inversão. O objetivo 
do planejamento consiste em orientar a maior parcela possível da procura 
de bens e serviços de inversão correspondente ao aproveitamento dessa 
oportunidade, para as atividades ou indústrias que são sua antítese, isto é, 
que constituem os elos fortes do sistema, aqueles suscetíveis de baixar seu 
custo unitário diretamente em função da procura.” Ele prossegue: “Rangel 
pensava a questão agrária de forma inteiramente distinta do restante da 
esquerda brasileira. De acordo com sua teoria da dualidade básica, a nova 
etapa de desenvolvimento brasileiro correspondia à simultânea formação 
da moderna economia industrial e dissolução da arcaica estrutura produti-
va rural. tratava-se da crise de ajustamento das condições de produção no 
campo à dupla contingência de estagnação da demanda internacional por 
seus produtos de exportação, como café, e de desenvolvimento do capita-
lismo industrial. A transição poderia ser lenta e gradual, pela simples razão 
de que a estrutura agrária preexistente não oferecia obstáculos graves ao 
avanço das forças produtivas capitalistas.”

O professor fecha o seu raciocínio: “Na análise do quadro crítico eco-
nômico dos anos 1960, Rangel identificou pela primeira vez na crise agrá-
ria uma barreira à dinâmica do desenvolvimento capitalista brasileiro. por 
causa dela – escreveu –, o capitalismo brasileiro se desenvolve nas condições 
de um exército industrial de reserva exorbitante, cujo efeito é elevar a taxa de 
exploração do sistema. Em consequência disso, caía a propensão a consumir 
do sistema, do que resultava uma crise de realização. para Rangel, o balanço 
de forças políticas do país não permitiria uma luta vitoriosa pela reforma 
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agrária. A questão agrária, ao contrário, dividia aliados na luta política pri-
mordial do momento, que seria contra o imperialismo. Em relação a esta, 
mesmo o latifúndio teria, nos anos 60, interesses divergentes. A solução 
para a crise econômica não seria, então, a reforma agrária, mas sim a cria-
ção de um sistema financeiro nacional, o qual representaria nova alavanca 
institucional essencial ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais. 
Esta seria também a saída para a própria crise agrária. O velho mestre man-
tinha, mesmo nos anos 60, a interpretação de que a solução para a crise 
agrária viria de fora da agricultura, isto é, resultaria do desenvolvimento do 
capitalismo industrial, que estaria permanentemente minando os alicerces 
do latifúndio feudal e sobredeterminando novas relações de produção ca-
pitalistas.”
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a insustentável  
unicidade

No início dos anos 1960, colocou-se a necessidade das Reformas de 
Base a fim de adaptar a nação a suas novas condições de desenvolvimen-
to – distribuindo-o de maneira mais igualitária e, assim, impulsionando 
um novo ciclo de progresso –, com remodelagens no sistema financeiro, 
administração pública, tributação, controle estatal sobre a remessa de lu-
cros das empresas estrangeiras, educação e estrutura da terra. À época, a 
Cepal estabelecia que pobreza, desemprego, concentração de renda e es-
trangulamento no balanço de pagamentos nasciam de vertentes estruturais 
latino-americanas de caráter interno e externo, às quais o Estado nacional 
deveria responder com planejamento e execução de reformas institucio-
nais. Ao reconhecer que só vencendo esses gargalos seria possível haver 
desenvolvimento contínuo conjugado à inflação moderada, o então minis-
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tro do planejamento, Celso Furtado, lança, em 1962, o plano trienal de 
Desenvolvimento Econômico e Social. E acena com a intenção do governo 
de efetuar, num futuro próximo, as Reformas de Base, consideradas indis-
pensáveis para a eficiência de um programa de desenvolvimento.

* * *

Lá vem o intrépido cavaleiro Rangel acirrar os ânimos. A publicação, 
no período 1961/63 (em que se dividiu entre o BNDE e o Conselho de 
Desenvolvimento da presidência da República, este com status de ministé-
rio, na elaboração do plano de Metas), de um texto polêmico sobre A ques-
tão agrária brasileira e o clássico A inflação brasileira (1963) não nos deixa 
mentir. Em ambos, detonou nitroglicerina – no primeiro caso, acicatando 
conservadores e progressistas e, no outro, desancando o plano trienal de 
Celso Furtado. A obra A Inflação brasileira parece ter sido uma lâmina afia-
da especialmente para cortar na carne a concepção de Celso. Este confes-
saria depois ter feito concessões no plano, preparado em três meses apenas 
a pedido do presidente da República, com o objetivo de dar uma resposta 
às pressões externas. Rangel desconhecia o que era “aquiescer” quando se 
tratava de ideias – só mais tarde apreenderia o seu significado.

Não custa lembrar que o referido plano foi motivo para mais um dos 
entreveros que marcaram a relação “dual”, digamos assim, entre Rangel e 
Furtado. O então chefe do Departamento Econômico da Superintendên-
cia de Moeda e do Crédito (Sumoc), Casimiro Ribeiro, em testemunho 
ao Centro de pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CpDOC) da Fundação Getúlio Vargas, relata um episódio dessas 
rusgas. “Fui chamado a colaborar no plano trienal pelo Celso Furtado. A 
parte de que participei foi, evidentemente, a relativa ao problema de com-
patibilização do combate à inflação com o crescimento econômico. para 
uma certa surpresa minha, os argumentos que eu apresentei foram quase 
todos aceitos pelo Celso. Eu sempre o achei muito crítico dos monetaris-
tas. Não encontrei dificuldade em discutir esses assuntos com ele.”
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Casemiro prossegue a deliciosa narrativa da contenda: “Quando chegou 
a hora de sentar e fazer o programa de governo, aí a coisa foi diferente. Veio 
o Rangel com umas formulações teóricas interessantes, imaginativas. Ele 
estava defendendo pontos de vista muito diferentes, mas minhas sugestões 
prevaleceram. O Rangel foi derrotado em todas, pelo menos nas reuniões 
de que participei, o que o deixou bastante irritado. Acho que ele acreditava 
que pelos estudos que tinha feito e por uma certa identificação ideológica, 
ele fosse ser o mentor da parte monetária. Mas não foi. Quem deu a última 
palavra foi o Celso Furtado.” Em outras palavras, ao se afastar de Rangel e 
sancionar o programa de Casemiro Ribeiro, era como se Furtado rasgasse 
o pensamento da Cepal e convidasse Roberto Campos para bailar. Difícil 
imaginar uma cena dessas. Mas, de certa forma, ela aconteceu.

Em contextualização que remonta àquele período, resgatemos as pa-
lavras ao CpDOC/FGV, em 2000, de Dionísio Dias Carneiro que, em 
1970, deixa a Fundação Getúlio Vargas (um dos melhores cursos de pós-
-graduação na área) para abrir o do Departamento de Economia da pUC-
-Rio – responsável, posteriormente, pela produção inovadora de ideias 
macroeconômicas, em especial, quanto à estabilização inflacionária, e de 
planos governamentais, como o Cruzado e o Real. Ele rememora: “O plano 
trienal foi uma decepção muito grande para a esquerda brasileira. Lembro 
que Rangel entrou na minha casa e falou: O Celso é doido. O plano dele está 
completamente fora da realidade, e ele vai derrubar o Jango. E eu vou dizer isso 
ao presidente. O que salva o Celso é que esse plano jamais será implementado 
em tempo algum. Afirmou isso de uma forma dramática, bem ao seu jeito. 
Rangel brigou com Celso Furtado, nessa época, por uma razão totalmente 
diferente do que a esquerda imagina. Ele achava que o plano era moneta-
rista, o que efetivamente era. E, provavelmente, parte disso configurava até, 
eu diria hoje, um lado meio sensato do plano. Mas estava integralmente 
fora de contexto quanto ao que a esquerda supunha que poderia ter para 
salvar o governo. Afinal, o jango era um nome em busca de um projeto. Na 
realidade, colocou-se nas mãos do Celso, o grande intelectual da esquerda 
econômica brasileira na época, uma responsabilidade enorme.”
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À guisa de epítome desse confronto de pensamentos, vale ressaltar que, 
na interpretação de Rangel, a inflação brasileira se encontrava umbilical-
mente atada à expansão do capitalismo no país, num cenário feudal em 
crise. A anomalia na formação artificial de preços surgia pela ação dos oli-
gopólios, ao elevarem suas margens e as mantendo rígidas mesmo num 
quadro recessivo. O lance inovador de Ignácio provinha do pressuposto de 
que, no caso tupiniquim, a inflação se mostrava necessária à estabilidade 
do sistema econômico, por emergir “como um recurso heterodoxo, mas 
eficaz, para manter elevada a taxa de imobilização de investimentos, quan-
do esta manifesta tendência a declinar”. O processo inflacionário seria, en-
tão, deflagrado não por pontos de estrangulamento, e sim pelas empresas 
ao fazer frente às tiranias dos mercados oligopolistas.



128

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

 
 
 
 
 

Por um sistema  
financeiro nacional

Na fogueira dos debates que o tema suscitava, e posicionando-se na 
mira de movimentos como o das Ligas Camponesas, Rangel sustentava 
que a solução para a crise econômica passava não pela reforma agrária, 
como prioridade, e sim por um sistema financeiro nacional. Colocava en-
tão o dedo em uma nova ferida. O governo joão Goulart encalacrava-se 
diante de um contexto de instabilidade política, inflação galopante – que 
havia saltado de 12,5% em 1956 para 30,5% ao término da gestão jk – e 
ausência de sinalização ao FMI e aos credores internacionais no sentido da 
implantação de medidas contracionistas liberal-ortodoxas. Antes o contrá-
rio: jango tremulava o pendão da Lei de Remessa de Lucros.

para Rangel, no entanto, a inflação brasileira não poderia ser controlada 
unicamente por intermédio de políticas monetárias contracionistas ou do 
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desentrave puro e simples dos pontos de estrangulamento da economia. A 
capacidade ociosa do sistema produtivo, decorrente da insuficiência crô-
nica de demanda causada pela concentração de renda – uma vez que a ex-
pansão industrial provavelmente não viria acompanhada de uma reforma 
agrária distributiva – e do desemprego da mão de obra, exigia uma ava-
liação em maior profundidade. “A inflação precisava ser examinada como 
inflação de custos médios e mecanismo de defesa da economia contra a 
recessão. As grandes companhias, sobretudo as que dominam a comerciali-
zação de produtos agrícolas, organizam-se em oligopólios para subir preços 
e garantir lucros frente à falta de compradores. Esta sistemática logo con-
tagia os demais segmentos da indústria e dos serviços privados e públicos.”

“A inflação funciona, então, como panaceia para prevenir um mal maior 
à economia”, no parecer de Rangel. A sustentabilidade da nova etapa de 
desenvolvimento – e a consolidação da soberania nacional –, prescreve, ne-
cessitará apoiar-se na estruturação de um capital financeiro voltado ao in-
vestimento produtivo. para vencer a crise de demanda, controlando os oli-
gopólios, e inaugurar um novo processo de acumulação, porém, o Estado, 
na condição de principal gestor do sistema, deveria, inicialmente, reabrir o 
redesconto, elevando a quantidade de moeda em circulação e, pari passu, 
os salários reais. Hoje, Rangel, certamente, estaria defendendo, também, a 
redução do depósito compulsório do sistema bancário junto ao Banco Cen-
tral – um dos mais altos do mundo – para níveis bem mais baixos.

Ignácio Rangel comia, dormia e respirava a complexidade do processo 
inflacionário. A teoria disponível à época não lhe satisfazia porque ignorava 
peculiaridades nativas. Durante décadas estudou o tema e é, possivelmen-
te, o autor de uma das mais originais interpretações das raízes e do floresci-
mento da carestia. O princípio, diria o mestre, foi “exploração, exploração 
e exploração”. A inflação brasileira, segundo ele, “é um fenômeno ligado 
ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que se materializa sobre a 
influência de uma economia feudal em crise, em desagregação”.

O geógrafo Elias jabbour, em artigo publicado na Revista Acadêmica de 
Economia, intitulado “Ignácio Rangel e o anagrama da economia nacio-
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nal em a ‘Inflação Brasileira’”, esquarteja a obra com dois cortes iniciais: 
“Como epifenômeno, o processo inflacionário por administração de pre-
ços que marca nossa história econômica, em A Inflação Brasileira, é diag-
nosticada – também – como mecanismo de defesa do sistema, afinal sendo 
alta a taxa de exploração do sistema o montante de mais-valia concentrado 
nas mãos dos empresários tende (com a inflação, a desvalorização da mo-
eda e de taxas de juros negativas praticadas pelos bancos) a ser empregado 
em novos projetos, investimentos, deprimindo, assim, a preferência pela 
liquidez do sistema e aumentando a taxa de imobilização do sistema. Esse 
movimento dialético, cíclico e determinado historicamente serve para a 
manutenção de uma demanda agregada e das taxas de lucro anteriormente 
auferidas.”

De acordo com a historiadora Arissane Dâmaso, no pensamento de 
Rangel, “a elevada taxa de exploração do sistema capitalismo brasileiro te-
ria resultado da oferta excessiva de mão de obra (não resolvida por uma 
reforma agrária prévia à industrialização brasileira – quintessência do pen-
samento rangeliano), culminando assim num exército industrial de reserva 
exorbitante”. Ainda palavras de Arissane: “Com base no conceito keyne-
siano de estímulo ao consumir, Rangel argumentou que a propensão ao 
consumo seria definida como função inversa da taxa de exploração (quan-
do uma aumenta, a outra diminui). Sendo assim, no caso brasileiro, dada 
a elevação da taxa de exploração do sistema, haveria uma baixa propensão 
ao consumo a qual, por sua vez, deveria ser compensada por uma elevada 
taxa de imobilização (investimentos), deixando a economia vulnerável ao 
ritmo dessas imobilizações.” Nessas condições, segundo Rangel, a inflação 
emerge “como um recurso heterodoxo, mas eficaz, para manter o nível de 
imobilizações quando estas começam a dar sinais de declínio”.

A teoria rangeliana é defendida no imbatível estilo “arabesco literário” 
por seu próprio autor:

“A inflação é necessária porque provoca uma corrida aos ‘bens mate-
riais’, para usar uma expressão do autor marxista, M. Draguilev, ou, para 
usarmos a terminologia keynesiana, porque deprime a preferência pela li-



131

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

quidez do sistema. Noutros termos, uma parcela ponderável da mais-valia 
retida em poder das classes de mais alta renda, em vez de ser conservada 
em forma monetária, com recurso líquido, como seria natural e lógico que 
acontecesse, é, apesar de tudo, aplicada na aquisição de ativos imobiliza-
dos, embora estes não correspondam a nenhuma necessidade real, visto 
como correspondem, em grande parte, à criação de instalações novas em 
atividades já no comando de capacidade ociosa.”

A professora Arissane Dâmaso explica que, “segundo essa percepção, 
comprimir o consumo ou aumentar os impostos (como as políticas eco-
nômicas vinham propondo até ali) não seria a solução para controlar a 
inflação brasileira, uma vez que ambas afetariam a demanda e, ao final, 
incidiriam sobre o ritmo da produção nacional. Sendo assim, Rangel 
sugeriu a utilização da capacidade ociosa como uma terceira via para 
manutenção (e até mesmo aumento) do ritmo da produção industrial bra-
sileira. Desse modo, a questão se resumia em garantir o consumo dos pro-
dutos nacionais, buscando evitar a formação de capacidade ociosa”.

Ignácio Rangel, em uma das suas entrevistas ao CpDOC (2005), junta 
as pontas do seu pensamento e dá um nó, na teoria e em nós mesmos:

“A característica do capitalismo é a desigualdade na distribuição de ren-
da, de tal modo que enquanto a grande maioria da população despende 
toda a sua renda no atendimento de suas necessidades de consumo (stric-
tu sensu) as camadas mais abastadas, satisfeitas essas necessidades, mesmo 
em nível elevado, geralmente tendem a dispor de um excedente de renda. 
Considerando que a soma dessas rendas é igual ao valor de mercado dos 
produtos, se uma parte da população tende a gastar menos do que ganha, 
uma parte do produto não encontrará compradores. Segue-se que, em vez 
de um excedente de renda, os capitalistas, vistos coletivamente, terão uma 
elevação dos estoques de produtos ou, pura e simplesmente, capacidade 
ociosa.”

E o passo seguinte? Segundo Arissane Dâmaso, chegaríamos ao âmago 
rangeliano: “Somente o planejamento seria capaz de evitar o acúmulo de 
capacidade ociosa na economia brasileira.” Ela repete as palavras de mestre 
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Rangel: “O objetivo da programação (planejamento) é o desenvolvimento 
econômico, isto é, a expansão da capacidade produtiva. E essa era justa-
mente a meta da sua teoria, não só desfazer os “pontos de estrangulamen-
to” que impediam o crescimento econômico, como buscar maneiras efe-
tivas de impulsionar esse crescimento.” Rangel rasgaria a alma se pudesse 
saber que o planejamento econômico, bandeira que assumiu sua própria 
identidade, teria voltado com força ao rol das vanguardas desprezadas ou 
relegadas a uma categoria inferior no debate econômico nacional.
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Hay consenso?  
Soy contra!

A abordagem da inflação e suas causas lançou estilhaços para todos os 
lados, levando Ignácio Rangel a romper com estruturalistas e monetaristas. 
E o heterodoxo radical se apartaria também dos inercialistas, caso existis-
sem naquela época, conforme veio a fazer depois. para ele, o potencial ocio-
so (a cuja tomada de consciência representava a “esperança de um terceiro 
caminho, como alternativa ao comprometimento da soberania nacional e 
ao esfomeamento dos trabalhadores”) constituía não só o termômetro, mas 
o problema. E era possível, sim, crescimento econômico com controle da 
inflação (Ignácio já preconizava a quebra desse paradigma em meados do 
século passado). Segundo Bresser-pereira, “Rangel não estava fazendo apo-
logia da inflação. A luta dele era pela liquidação de equívocos do processo 
inflacionário de então. Essa análise pioneira e isolada levou a que seu livro 
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fosse, à época, intensamente criticado, tanto pela esquerda, quanto pela 
direita. Diria melhor: talvez tenha sido um dos mais incompreendidos tra-
balhos sobre economia brasileira, dado que, se bem me lembro, a maioria 
de seus críticos não passou da superficialidade”.

Declara Ignácio: “Ao aplicar-me ao estudo da inflação, encontrei o 
campo tomado por duas correntes aparentemente inconciliáveis: o mone-
tarismo e o estruturalismo. Antes havia me ocupado dos aspectos reais do 
processo econômico (...). Foi assim que cheguei à percepção dos proble-
mas suscitados pela acumulação da capacidade ociosa, antes de perceber 
a significação monetária desses problemas (...). Ao aprofundar a matéria, 
surpreendeu-me a superficialidade com a qual as duas correntes em pug-
na a tratavam (...). A pedra de toque para avaliar essas duas teorias é a 
capacidade ociosa. As duas escolas a negam, aberta ou sub-repticiamente. 
Embora a acumulação de capacidade ociosa seja um fato empiricamente 
demonstrado, as duas correntes estudam a emissão como o ato inicial de 
um processo conducente à expansão da demanda global do sistema. Ergo, 
se houvesse capacidade ociosa em condições de ser utilizada – e, sem isso, 
deixai-me que acrescente, não há capacidade ociosa –, essa expansão da 
demanda global conduziria a uma expansão da renda, e não a uma elevação 
dos preços.”

* * *

Maria da Conceição tavares – que se destacou pela crítica aos mode-
los econômicos impostos ao Brasil durante o regime militar – expõe sua 
gratidão ao mestre: “A mim, Rangel influenciou, basicamente, na parte 
financeira, em que a esquerda não tinha nenhuma tradição. Foi ele quem 
me mandou ler o livro A natureza do capital financeiro. E isto está explici-
tamente registrado no meu livro Substituição de exportações. Sou reconhe-
cida aos que me ensinam algo na vida. Imagina, o sujeito me introduziu 
no ramo onde, aqui, não havia expertise. Devo isso a Rangel, depois de já 
ter passado pela Cepal. O Rangel, aliás, não era cepalino, como Furtado e 
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eu. Acabou, a propósito, debatendo contra a vertente da Comissão no que 
dizia respeito à rigidez da oferta agrícola, argumentando que se tratava de 
uma questão específica do Chile. No Brasil, não havia nenhum obstáculo 
nesse sentido. Um país deste tamanho, uma fronteira agrícola desta! O 
ponto estava em que, devido à enorme pobreza, tínhamos uma demanda 
de alimentos muito baixa. Não precisávamos fazer reforma agrária – ban-
deira de toda a esquerda nos 50. O mercado interno se criava com a pró-
pria industrialização. Mais tarde, todo mundo terminará concordando que 
o problema da reforma agrária era, basicamente, o da posse da terra – os 
sem terra contra os com terra. porém, durante décadas, essa tese se susten-
tou pela argumentação econômica. por ser do contra, nunca a favor de ne-
nhuma corrente, brigou com muitas pessoas, inclusive de esquerda, como 
o sociólogo Chico de Oliveira. Na opinião deste, o salário mínimo servia 
para constituir uma aristocracia operária. já na de Rangel, para regular a 
entrada no mercado de trabalho das massas marginalizadas. E tinha razão. 
Como o salário mínimo nunca foi alto no Brasil, servia para quê?”

* * *

Avesso a pacotes econômicos, planos e demais malabarismos socorris-
tas que se sucediam supostamente para debelar uma crise atrás da outra, 
Rangel apostava forte na identificação e captura das poupanças potenciais 
e no aceleramento da produção. privatização, capital estrangeiro – essas 
ameaças fantasmagóricas para os red bulls – estavam valendo, desde que 
afastassem o desemprego, sinônimo da abominável capacidade ociosa. O 
acalorado debate emocional do período deixou passar praticamente batido 
um trecho do livro que, destaca Bresser, sinaliza para um fenômeno que 
anos mais tarde seria conhecido como estagflação. “A inflação também nos 
preocupa, mas por outro motivo, por um motivo pragmático, porque, por 
muito eficaz que seja esse instrumento, por muitos serviços que já nos pres-
tou, ele tem limitações, e precisamente porque é útil, não devemos abusar 
dele, para não destruí-lo. Com efeito, a inflação tem o poder de converter, 
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em certa medida, aquilo que poderia ser o declínio da atividade do sistema 
econômico, num movimento relativamente inócuo de alta de preços. Mas, 
notemos bem, em certa medida. para além, termos, simultaneamente, a 
inflação galopante que destrói o próprio instrumento, e a depressão econô-
mica.” Grifos do autor. Hoje, ninguém acredita que a inflação seja útil para 
segurar a atividade econômica.

* * *

Em contextualização ao período, retomemos as palavras ao CpDOC/
FGV, em 2000, de Dionísio Dias Carneiro: “Rangel tinha um pouco aque-
la visão da inevitabilidade, de que a economia empurrava as coisas. Sua 
visão crítica da esquerda brasileira se relacionava a isso – como se pudésse-
mos determinar a História, quando o que a está determinando é o processo 
econômico.”

Rangel tinha um pouco aquela visão da inevitabilidade, de que a eco-
nomia empurrava as coisas. Segundo Dionísio, sua visão da crítica da es-
querda brasileira se relacionava a isso – como se pudéssemos determinar a 
História, quando o que a está determinando é o processo econômico. Ele 
recordou que seu pai, Ladislau Godofredo Dias Carneiro, advogado da 
União, era amigo de nosso guerrilheiro de Mirador desde os tempos de fa-
culdade no Maranhão. Em 1962, com ambos atuando na capital federal, o 
assunto preferencial à mesa de refeições dos dois companheiros de jornada 
só podia ser a elaboração do plano trienal, de cuja comissão Rangel acabou 
por abdicar. Dionísio, passando férias na casa do pai em Brasília, participa-
va desses incandescentes debates. “E sempre muito metido... um menino 
de 15, 16 anos. Um dia, Ignácio se queimou com a minha intromissão 
indevida e permanente nas discussões e, quando veio ao Rio, comprou 
um livro de economia de Henri Guitton, que eu tenho até hoje, com uma 
dedicatória dele, dizendo Para o Dionísio iniciar seus estudos de economia. 
É claro que eu não queria ser economista, quer dizer, ninguém quer ser 
economista assim, a seco. Eu ia seguir a Rio Branco, diplomacia. Minha 
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primeira influência para abraçar a profissão veio de meu tio, o engenheiro 
joão Maria Brochado, que passou a vida na administração pública e sem-
pre dizia que, se fosse recomeçar a carreira, ia estudar Economia. A outra, 
me chegou por Ignácio Rangel.”
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digo não a  
João goulart

Rangel recebe o convite de jango para ser ministro do planejamento. 
Ele próprio reconstituirá em Economia: milagre e antimilagre (1985):

“No dia 20 de fevereiro de 1964 – quarenta dias antes do golpe de 
Estado e, por coincidência, no mesmo dia em que eu completava meio 
século de vida – o presidente joão Goulart fez-me chamar à sua presença, 
no palácio das Laranjeiras. Achava que já era tempo de que eu assumisse 
maior responsabilidade no governo (...). Segundo entendi, deixava-me à 
vontade para escolher entre o Ministério Extraordinário do planejamento 
e a Superintendência da Moeda e do Crédito: a poderosa Sumoc, atu-
al Banco Central. Eu agradeci efusivamente a lembrança de meu nome. 
ponderei que não se governa um ministério ou, com maioria de razão, a 
Sumoc, sem uma equipe segura, e que isso não se improvisa. Sabia por 
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experiência própria que a máquina burocrática brasileira é muito pesada, 
e, repetidamente, constatara que a um ministro é difícil mudar um simples 
contínuo. A dificuldade torna-se maior, se tencionamos mudar alguma 
coisa, imprimir novos rumos.

Mas não achas que o corpo técnico da Sumoc é competente? – perguntou 
o presidente.

Sim, senhor, presidente, muito competente. Mas não é meu, ou melhor, 
não é nosso, do governo de V. Ex.ª. Obedecerá a Roberto Campos, não a 
mim. Do meu ponto de vista seria preferível que fosse menos competente, mas 
também menos pretensioso e mais aberto ao exame de novas abordagens dos 
problemas.

– Mas, em certo momento, sei que chefiaste, simultaneamente, o Depar-
tamento Econômico do BNDE, a equipe técnica do Conselho do Desenvolvi-
mento e o Departamento Econômico do Iseb. Por que não formaste e educaste 
uma equipe?

– Esforcei-me muito para isso. Mas, só para exemplificar o tipo de dificul-
dades que encontrei, os chefes de divisão e de setor que fiz nomear interina-
mente, em princípios de 1960, no BNDE, somente foram confirmados pelo 
então presidente da República em janeiro de 1961, isto é, quando chegava o 
momento de pôr os cargos à disposição da nova administração. Minha equipe 
no Conselho do Desenvolvimento passou seis meses, até o advento do ministro 
Carvalho Pinto na Fazenda, sem receber pagamento. Eu próprio tinha meu 
ordenado no BNDE, mas os jovens economistas, engenheiros e estatísticos, que 
eu havia recrutado para o Conselho do Desenvolvimento, não tinham. Como 
é natural, a essa altura eu já havia licenciado a equipe, como se diz em lin-
guagem militar.

O que eu não disse ao presidente, porque teria sido chocante, indigno 
de um homem de sua alta qualidade moral, é que tinha consciência de 
que vivíamos um clima de baile da ilha Fiscal, isto é, que havia chegado o 
momento do apagar das luzes do regime constitucional. para defendê-lo 
e ajudá-lo, eu me havia batido com todas as armas ao meu alcance, mas, 
sem sombra de indevido pessimismo, como simples questão de bom senso, 
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sabia que a batalha estava perdida. A demissão de Carvalho pinto, da Fa-
zenda, fora, não direi a causa, mas o canto de cisne, em todo caso, do go-
verno joão Goulart. Entretanto, quando o presidente me disse que tinha a 
impressão de que, quando o poder me era oferecido para pôr minhas ideias 
em prática, eu hesitava e recusava o poder, isso doeu-me profundamente, e 
não pude me conter que não perguntasse:

Está V. Exª oferecendo-me o poder? – À frase seguiu-se embaraçoso 
silêncio.”

* * *

Em tempo, o Ministério do planejamento seria braço com mais po-
deres do que a pasta da Fazenda. Quanto à Sumoc, autoridade monetária 
da época, foi instituída, em fevereiro de 1945, por exigência do Banco 
Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Formava um triun-
virato ao lado do tesouro Nacional e do Banco do Brasil, responsável por 
apitar todas as partidas disputadas por câmbio, juros, moeda e crédito. Seu 
Conselho, composto pelo presidente do BB e pelos diretores da Carteira 
de Câmbio, da Carteira de Redesconto e da Caixa de Mobilização e Fisca-
lização Bancária, além do Diretor Executivo da Superintendência (por dois 
biênios, 1954-55 e 1961-62, o economista Otávio Gouveia de Bulhões), 
representava o Brasil junto a organismos internacionais.

* * *

Convite declinado, ato contínuo Rangel e Goulart passam a discutir as-
suntos turbulentos, como reforma agrária e inflação. Recordará o ex-futuro 
ministro do planejamento: 

“Quanto à primeira, ponderei que, com um governo com o esquema 
de sustentação do seu, era possível fazer muitas coisas úteis, menos reforma 
agrária. tempo viria em que esse problema seria posto na ordem do dia, 
mas esse tempo não havia chegado. O capitalismo agrícola apenas come-
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çava a desenvolver-se, e isso exigia cuidados, por certo não exigia a dita 
reforma, senão forçando muito o sentido do termo. Quanto à questão da 
inflação, devíamos começar por não fazer certas coisas, a começar, como 
uma que lhe tinha sido aconselhada e que ele havia proclamado num dis-
curso, alguns dias antes, isto é, ordenar ao Banco do Brasil que reduzisse 
de 8% para 4% os juros dos financiamentos à pecuária.

Senhor presidente, isto é uma medida inflacionária. Suponhamos que um 
fazendeiro tenha três mil novilhos na idade de corte. Ele precisaria mandá-
-los, a todos, aos matadouros, para financiar obras programadas na fazenda. 
Entretanto, se o Banco do Brasil, nas condições de uma inflação de 50% ao 
ano, lhe oferece crédito a 4%, o fazendeiro somente abaterá os novilhos mais 
velhos – suponhamos, dois mil –, guardando os mais novos, que ainda estavam 
crescendo, embora pouco. Resultado, como a oferta de carne se contrairia, a 
dona de casa perderia a batalha com o açougueiro. O caso é que nossa inflação 
decorre geralmente de uma contração da oferta.

Caboclo, tu entendes de boi – disse-me ele.
Se V. Ex.ª me dissesse que entendo de inflação, eu ficaria frio, porque V. Ex.ª 

não é professor de Economia –, embora muitos deles nunca tenham pensado no 
que acabo de dizer. Mas, em matéria de boi, V. Ex.ª é um mestre consumado, 
de modo que me sinto muito envaidecido.”

* * *

Um ano e pouco antes da lição ao comandante em chefe e dublê de 
fazendeiro gaúcho, Rangel havia sido convocado pelo ex-presidente jusce-
lino – quando então preparava sua campanha de volta ao trono no planalto 
Central, sob o lema jk-65 – para um colóquio em seu apartamento no 
bairro carioca do Leblon. O mestre segue o baile: 

“Uma conversa franca, com um burocrata tarimbado como eu, sobre o 
que se fizera, ou se deixara de fazer, sobre o nosso tempo e o tempo presen-
te, se lhe afigurara útil. Fui franco, e o ex-presidente estava aberto a todas 
as críticas.
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Por que as coisas davam certo, em nosso tempo, e não dão certo agora? – 
começou ele.

percebi que o ex-presidente tinha noções muito vagas, se as tinha, so-
bre o que nós, economistas, estudamos como teoria do ciclo. De resto, 
não havia nisso motivo para espantos. Desde três lustros antes, quando a 
economia mundial entrara num processo de expansão sem precedentes, 
falar em ciclo econômico convertera-se em manifestação de mau gosto. 
Com efeito, falar em ciclo, quando estamos em fase ascendente, quando 
tudo vai – ou parece ir – bem, implica lembrar que um período de vacas 
magras pode estar à nossa espera. Mesmo os professores de Economia eram 
omissos quando se tratava desse assunto. Isto quando não negavam de pés 
juntos o próprio fenômeno do ciclo.

Senhor presidente, as coisas não são certas ou erradas de uma vez por to-
das. Por exemplo, coisas que estavam perfeitamente certas, quando era mister 
implantar a indústria automobilística – e, de um modo geral, a indústria 
supridora de equipamentos ou bens duráveis de consumo –, podem tornar-se 
inconvenientes quando chega a hora de resolver problemas financeiros suscita-
dos pela comercialização dos produtos dessas mesmas indústrias. E temos aí um 
bom exemplo da presente problemática econômica brasileira.

Onde é que pega o carro?
A economia brasileira desenvolve-se – e o faz muito satisfatoriamente – nas 

condições da notória inflação. Parece simples questão de bom senso esperar que 
assim continuará, por muito tempo. Não se chega a parte alguma fazendo 
de conta que a inflação já acabou, ou que vai acabar logo. Menos, ainda, 
xingando-a de todos os nomes feios e atribuindo-lhe todos os males de nossa 
economia. Essas atitudes geralmente são sintoma de profunda ignorância da 
etiologia verdadeira de um fenômeno tão importante.

E então?
Então acontece que vender bens duráveis é um problema muito diferente 

de vender bens não duráveis, como sabão ou arroz. Neste último caso, isto 
é, quando o tempo passado entre a entrega da mercadoria e o pagamento é 
pequeno, os efeitos da inflação, salvo se esta for galopante, são irrelevantes. O 
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mercado criou, há muito, os mecanismos de defesa: diferenciais de preços, juros 
de mora, descontos por antecipação de pagamentos etc. A coisa muda muito de 
figura quando se trata de bens duráveis, como uma geladeira, um automóvel 
ou, com mais forte razão, um apartamento residencial.

juscelino, com paciência de jó, deixa seu ex-chefe do Conselho de De-
senvolvimento falar – que novidade? – pelos cotovelos, acerca de como a 
inflação havia relegado instrumentos consagrados de garantia – reserva de 
domínio, hipoteca etc. – à letra morta. Assim, o valor de mercado do bem 
oferecido em garantia continuava a subir nominalmente, enquanto o mon-
tante da dívida, nominalmente engessado, minguava a cada dia.

Presidente, para que esta crise passe, é mister que encontremos meios de con-
tornar a lei da Usura, que foi posta em vigor na única época de nossa história 
econômica escrita em que os preços declinavam, aí pelo primeiro lustro dos anos 
30, e que prestou relevantes serviços, mas esgotou seus méritos. Algo no gênero 
do que os franceses chamam de échele mobile...

E por que não se faz isso?
Porque nossa crise presente mal começa. Nosso desenvolvimento faz-se 

através de altos e baixos e, durante o governo de V. Ex.ª, estivemos em período 
de alta, o qual foi precedido e seguido por períodos de baixa, ou de vacas ma-
gras. Conhecemos muito mal nossos ciclos, havendo muitos que preferem fazer 
de conta que não há mais ciclos. Mas o fato é que eles aí estão, e os períodos de 
crise são tão naturais como os períodos de euforia, como o caracterizado pelo 
Programa de Metas. É nos períodos de crise que, geralmente às apalpeladas, 
como no escuro, acabamos por achar o caminho de nova recuperação. Pelo 
menos assim tem sido. Aos presidentes Jânio e Jango tocou um período de vacas 
magras.

Mas se essa échele mobile é necessária, é preciso ir fazendo alguma coisa 
para implantá-la. Que é que se pode fazer?

Creio haver persuadido o presidente Jango a mandar ao Congresso um pro-
jeto de lei contornando a lei de Usura. O primeiro interessado será o governo, 
que se beneficiará da taxa negativa de juros reais ora vigente...

Que é isso?
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Especialmente através do mercado de letras de câmbio, tornou-se evidente 
que há uma ponderável oferta de capitais a uma taxa virtual de juros – sob a 
forma de desconto – mais baixa do que a taxa de inflação vigente. O credor 
leva, afinal, menos do que emprestou, em termos reais e, por cima, o Estado 
presta à sociedade um relevante serviço, porque, se não houver quem absorva 
os excedentes de caixa, a produção entrará em declínio e, começo a suspeitar, a 
inflação se exacerbará...”

Arremata Rangel: “Este papo estendeu-se por várias horas, até que  
D. Sara nos veio chamar para a ceia.” A ex-primeira dama do Brasil co-
locava, assim, um ponto final em mais uma aula magna do “tarimbado 
burocrata”.

* * *

Da chispante década política, o conterrâneo economista Mário de 
Aguiar pires Leal recorta: “Em 1961, na casa de meu amigo e seu irmão 
Sólon, em São Luís, Ignácio e eu conversamos sobre um projeto feito, um 
ano antes, no Rio de janeiro, pelo professor Antônio Dias Leite para o go-
verno do Maranhão. tal trabalho, bastante teórico, se apoiava em poucos 
dados disponíveis na incipiente organização da Comissão de planejamento 
Econômico do Maranhão (Copema), em que eu trabalhava. O coordena-
dor do órgão e secretário de Fazenda, jesus Ribeiro, participou do debate, 
assumindo o compromisso de acertar as condições para a realização de um 
trabalho com mais embasamento, que seria feito sob a liderança de Igná-
cio. Eu desempenharia o papel de elemento de ligação entre a equipe dele, 
no Rio de janeiro, e a equipe técnica local. Infelizmente, jesus Ribeiro 
nunca deu resposta, positiva ou negativa. Assim, morreu o sonho do Ma-
ranhão de adotar um plano de governo elaborado por seu filho de maior 
capacidade intelectual.”

O amigo de longa jornada completa: “Voltamos a ter contato em 1966, 
quando josé Sarney assumiu o comando do estado e chamou a equipe 
de técnicos maranhenses lotados na Sudene, e coordenada por mim, para 
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assessorá-lo. Nosso grupo efetuou um consistente estudo sobre a situa-
ção econômica e montou um plano de governo, convidando Ignácio para 
assistir a exposição do trabalho. Ao término da apresentação, dissemos a 
Sarney que esperávamos que ele negociasse o apoio político ao projeto. 
O governador bateu na mesa, afirmando que o mundo político não teria 
condições de analisar e chancelar aquele documento, e que o tocaríamos 
nós mesmos. Com isso, claro, jogava o plano no limbo. Na conversa de fim 
de noite, nos bancos da avenida pedro II, em frente ao palácio dos Leões, 
vendo nosso desânimo e abatimento, ouvimos de Ignácio o comentário in-
teligentíssimo: Os senhores queriam meter numa camisa de 11 varas o maior 
político getuliano do Brasil?! ”
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a arte do mikado

Uma tarefa atlética para os intelectuais era acompanhar a lógica de Ran-
gel, pois seu pensamento nunca fluía em linha reta. Um dos raros contempo-
râneos de mesa de trabalho, o economista joão paulo de Almeida Magalhães 
relata um episódio do período joão Goulart bem ilustrativo da capacidade 
do colega em construir um lego duro de desmontar. Até mesmo quando 
errava: “No governo jango, Walther Moreira Salles tinha sido nomeado mi-
nistro da Fazenda. Ele era de direito, mas não de fato, pois vivia na Europa, 
renegociando a dívida externa. O ministro mesmo ficou sendo Miguel Cal-
mon. Eu era assessor informal, junto com Eduardo Gomes, o maior espe-
cialista na época em teoria monetária. Elaboramos um modelo para fazer a 
contenção dos gastos fiscais e da inflação e não obstruir os investimentos. 
Naquela época, não pensar em desenvolvimento era crime de lesa-pátria.”

Ele prossegue: “Numa certa sexta-feira, eu tinha ido com amigos a uma 
boate. Ao chegar a minha casa, às 3 horas da madrugada, encontrei um 
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recado do economista do BNDE, juvenal Osório, informando que eu de-
veria ir para Brasília às pressas: Rangel descobrira um erro no modelo, e 
haveria uma reunião no palácio do planalto às 7 horas. Fui direto para o 
aeroporto e peguei um daqueles aviões da FAB. Em Brasília, nos reuni-
mos, eu, juvenal, Eduardo Gomes e Rangel. Éramos nós quatro discutin-
do, vendo e revendo, e nada de descobrir o erro achado pelo Rangel, que 
repetia a sua demonstração, de uma lógica cristalina, mas que esbarrava no 
modelo, uma coisa recentíssima, de última geração. Lá pelas tantas, desco-
bri que a falha estava numa dupla contagem. O próprio Rangel reconheceu 
o equívoco. Mas o genial é que ele montou um sistema tão concatenado, 
que ninguém achava o erro. Saímos dali e fomos todos almoçar na Granja 
do torto com o jango. porém, nós esquecemos de contar ao Celso Furta-
do, que já se encontrava lá, que tínhamos identificado o vacilo do Rangel. 
Furtado chamou Rangel para descrever ao presidente a sua descoberta e a 
correção que propunha no modelo. Rangel constrangidíssimo, para não 
dizer que Furtado não sabia da história, fez uma apresentação complica-
díssima do que ele já havia admitido como errado. E quase nos conseguiu 
convencer de novo que estava certo.”

Na visão de joão paulo, intuição, genialidade e liberdade são as palavras-
-chave para explicar a inexplicável capacidade de compreensão de Rangel. 
“Andávamos nós dois no Viaduto do Chá, em São paulo, à noitinha, na 
maior discussão. Debatíamos os primeiros cálculos sobre contabilidade so-
cial, aquela coisa do pIB global e per capita – e a China lá embaixo, no final 
do ranking. Rangel, comuna daquele jeito, estava chateado e não aceitava os 
números. Começou, então, a fazer objeções à metodologia do cálculo, des-
fiando o seu raciocínio, todo vermelho, entusiasmado. Foi aí que verifiquei 
que o raciocínio do Rangel era o mesmo do Simon kuznets, um economis-
ta avançadíssimo para a época e que havia refeito aquela calculeira. pergun-
tei: você leu o kuznets? Quando me disse que não, quase caí no chão. Ele 
tinha descoberto sozinho, de outra maneira, a mesma metodologia. Uma 
coisa impressionante. Só mesmo aquele sujeito para fazer aquilo.”
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Vida pós-golpe

Irrompe o golpe militar, acendendo um estopim no coração do velho 
comuna, que, além de sofrer um infarto no ano seguinte, pena como um 
condenado por lhe interditarem a criação de textos nesse período. proibido 
de bater à máquina, só em 1968 torna a escrever normalmente. Logo após 
a licença forçada, regressa ao BNDE, mas em condições especiais, porque 
os médicos nunca lhe deram alta. Mas o bom caboclo não desistiria nunca. 
O que era uma válvula bombeando mal o sangue em seu peito frente o 
muito que tinha a fazer em prol do desenvolvimento brasileiro? toca de 
correr para o BNDE.

Ex-chefe do Departamento de planejamento da instituição, júlio Mou-
rão recapitula: “Ao entrar no banco por concurso em 1966, tive a sorte 
ir trabalhar na mesma sala que o Rangel – embora não atuássemos jun-
tos –, no Departamento Econômico. Naquele período, ele estava lá numa 
condição particular, pois, após o problema cardíaco, os médicos lhe reco-
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mendaram repouso absoluto. por insistir em exercer alguma atividade, foi 
liberado para trabalhar durante meio expediente. Voltou, então, ao órgão, 
porém, não lhe davam muitas tarefas. Sobre sua mesa, uma pilha a perder 
de vista de relatórios, dados econômicos, gráficos, tabelas imensas. O dia 
a dia dele era cavar informações, mais do que ler livros teóricos. Ficava  
efetuando pesquisas de seu interesse individual – boletins do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), Banco Mundial, estatísticas globais, parti-
cularmente da União Soviética –, não estudos para o órgão propriamente 
dito. Esta prerrogativa era concedia em respeito a ele – um pensador, com 
todo um histórico de atuação política. Não obstante o clima marcado por 
um debate econômico complexo, em razão da conjuntura do país, dei-
xavam-no livre para fazer o que bem pretendesse, sem, necessariamente, 
participar das discussões eventuais em pauta. Neste ângulo, meu relacio-
namento com Rangel – que, afável, adorava receber e influenciar pessoas, 
de estagiários a jornalistas, manifestando-se acerca do resultado de suas ob-
servações e análises –, era mais de amizade. Aprendi muito nesse convívio, 
fui uma espécie de seguidor dele, que me tratava quase como a um filho. 
Frequentava sua casa, tornei-me amigo da família.”

Até um sobrenome igual ao do clã – Mourão – júlio já ostentava. Cer-
tamente, a convivência informal com um jovem ávido de saberes ajudava 
a recarregar a incandescente bateria do santo guerreiro. “Conversávamos 
bastante sobre marxismo, a ideia de dualidade, inflação. Rangel falava di-
reto a respeito da União Soviética, em como se vinha processando a relação 
entre o comunismo e o capitalismo. Extremamente preocupado com isso, 
estava sempre comparando os dois sistemas. Sonhava que o Brasil seguisse 
o caminho soviético, que tenderia a crescer e apontar os destinos do mun-
do, com um planejamento central. Na minha grande curiosidade, eu ten-
tava apreender o pensamento dele, tirar tudo o que pudesse assimilar em 
termos de conhecimento em sua presença. Rangel estudava muito o papel 
dos diversos setores – e quais os prioritários – na dinâmica da indústria. 
Era, realmente, um inovador, um heterodoxo criativo, formulou concep-
ções extraordinariamente próprias. Ao desmistificar o conceito de que ha-
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via duas posições em torno disto ou daquilo, direita e esquerda, enriqueceu 
o debate. Afirmava sempre que a direita realizava o que a esquerda deveria 
promover. E que às vezes a esquerda tomava atitudes que correspondiam 
mais ao viés de direita. Quando um lado assumia o poder, ocorria uma 
inversão, com um assumindo o perfil do outro. Ele fazia uma crítica dura 
à esquerda. Não sei até que ponto o que propunha seria, de fato, aplicável 
diretamente na solução dos problemas nacionais. Mas trazia luzes à discus-
são, tornando mais complexo aquilo que parecia simples, sem sê-lo. tinha 
uma autonomia absoluta em suas reflexões, sem medo de expressar elabo-
rações que fossem contra o mainstream, o pensamento dominante. peguei 
dele o espírito de independência.”

Mourão expõe sua percepção de um Ignácio compulsoriamente desace-
lerado em suas atividades formais – mas fora de combate nunca! “Ele não 
gostava de discordância, que apresentassem um argumento diferente. Re-
agia, defendia seu ponto de vista com convicção, firmeza, sem concessões. 
Não se mostrava aberto a uma contribuição, uma crítica. Eu, por exemplo, 
em determinado momento, comecei a ter divergências. Na medida em que 
as explanava, ele se ressentia profundamente. Até que, um dia, falou algo 
a que me opus, e ele colocou um Isordil, medicamento vasodilatador, de-
baixo da língua. A partir daí, fiquei constrangido em introduzir uma ideia, 
uma discussão. Ficou difícil conviver sem poder expressar meu pensamen-
to. Dessa maneira, fui diminuindo a frequência à casa de Rangel. por afeto. 
Acho que essa intransigência o deixava um pouco isolado de todos. Mas 
ele também não procurava se fazer ouvir, promover ou inserir-se em deba-
tes, levar suas propostas ao Congresso Nacional. Não era festeiro, estrela, 
midiático, pretencioso ou arrogante – mesmo tão enfático. Simplesmente, 
tocava seu trabalho, publicava suas ideias e ficava feliz assim. Muito afeti-
vo, era fácil reverenciá-lo.”
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ciclos e mais ciclos

O espírito desafiador segue aguçado. Em 1972, no bojo do ufanismo 
incensado pelo “milagre econômico”, Rangel prevê, contra todas as apostas 
entusiásticas, uma grande crise mundial para breve. para horror dos incré-
dulos, um ano depois, o prognóstico se concretiza com o primeiro choque 
do petróleo, que vira do avesso o planeta. Recompõe Bresser-pereira: “O 
velho Ignácio apareceu numa reunião da Sociedade Brasileira de proteção 
ao Crédito (SBpC) – que, depois, viraram grandes eventos, na luta contra 
a ditadura –, com um grupo de economistas. E anunciou, numa palestra, 
que o mundo estava prestes a entrar numa enorme crise por causa daquela 
teoria dos ciclos de kondratiev. Ficamos todos meio atrapalhados, pois es-
távamos em pleno ‘milagre econômico’. Só que no ano seguinte a previsão 
se confirmou inteiramente.”

A gênese da profecia saltava da teoria do economista marxista russo Ni-
kolai kondratiev (recusada pela implacável escola soviética), que cimenta-
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va, baseada em fatos passados, uma engenharia de etapas históricas, situa-
ções limites e prazos de duração. Nos idos de 1926, kondratiev estabelece 
a premissa de que a dinâmica capitalista, desde 1780, obedece a ciclos 
longos – entre 55 e 60 anos, com uma metade em fase ‘a’ (ascendente) 
e outra em fase ‘b’ (descendente) –, gestados pelas economias centrais, 
aquelas capazes de gerar novas tecnologias. À luz desse pressuposto, Rangel 
infere que, depois de 1963, já vinha sendo sinalizado que a reconstrução 
do segundo pós-guerra e o contexto de bonança chegavam ao fim nas áreas 
decisivas. E que o mundo estava prestes a retornar a um ciclo depressivo, 
semelhante ao verificado em um período, no início do século, que incluiu 
o crack da Bolsa de Nova York e a recessão internacional.

* * *

Em 1976, é hora de esvaziar as gavetas, apagar a luz da sala no BNDE 
onde seguia pesquisando, mesmo que contra a vontade da chefia, e voltar 
– ao menos em tese – definitivamente para o remanso do lar. Após uma 
longa e profícua trajetória no banco, Ignácio Rangel chega à aposentado-
ria. Entretanto, sem conseguir abandonar de vez o sacerdócio a que dedi-
cou boa parte de sua vida, o grande mestre de obras continua batendo seu 
ponto amoroso na casa em que ajudou a fincar sólidas estacas e erguer o 
poderoso sistema estrutural. Do jeito que gostava – conversando e influen-
ciando pessoas, até a véspera do governo Collor. Aí, continuar seria demais 
para os brios do bravo soldado de Mirador.

* * *

por volta de 1979, Rangel calcula que faltavam 15 anos para o Brasil 
(que na fase ‘a’ se empenha na produção de excedentes exportáveis, enquan-
to na ‘b’, foca na substituição de importações) sair de um ciclo ascendente 
e cair num buraco. Bingo! pontuou de novo – vá saber se por destreza cien-
tífica da tal metodologia ou mera coincidência. Analisa em 1981: “No caso 
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brasileiro, a economia tem encontrado sempre os seus meios e modos de 
ajustar-se ativamente à conjuntura implícita no ciclo longo. Em especial, 
confrontada com o fechamento do mercado externo para os nossos produ-
tos resultante da conjuntura declinante dos países centrais, temos reagido 
por uma forma qualquer de substituições de importações, ajustada ao nível 
de desenvolvimento de nossas forças produtivas e ao estado das nossas re-
lações de produção. Daí resultar que o nosso desenvolvimento econômico 
dista muito de ser limitado às fases ‘a’ ou ascendentes dos ciclos longos. 
Nossa economia, confrontada com movimentos duradouros de fluxo e re-
fluxo, em suas relações com o centro dinâmico universal, encontra meios 
de crescer ‘para fora’, expandindo a produção exportável, ou, ‘para dentro’, 
promovendo uma forma qualquer de substituições de importações.”

* * *

Falaria o ex-ministro da Fazenda Delfim Netto muitos anos depois: 
“Não concordava com algumas de suas ideias, tais como a extravagância 
dos ciclos de kondratiev. Acho que esse negócio tem um pouco de ilusão 
de ótica, de artefato estatístico. Mas respeito o Rangel como um belíssimo 
profissional.” Delfim e outros tantos economistas oficiais do pós-64, re-
corda Bresser-pereira, nunca fizeram menção a ele. “jamais reconheceram 
em público o valor do pensamento de Rangel. Lembro-me que, em 1964, 
seu livro ora reeditado era criticado em um seminário de Delfim Netto, do 
qual participei. E, no entanto, assim que assumiu o Ministério da Fazenda 
(em 1967), a primeira coisa que fez, seguindo a orientação de Rangel, foi 
diagnosticar a inflação brasileira como de custos, afrouxar os controles de 
crédito, permitir um aumento moderado dos salários e passar a controlar 
os preços através do Conselho Interministerial de preços (CIp). Como o 
ajuste fiscal fora completado entre 1964 e 1967, os resultados em termos 
de redução da inflação e retomada do desenvolvimento foram imediatos”, 
observa Bresser.
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* * *

Extravagante ou não, Rangel escreverá em 1982 sobre suas reflexões 
referentes aos ciclos: “O relacionamento que faço das vicissitudes de nossa 
história nacional com as ondas longas, cuja simples existência não é aceita 
mansamente, faz-me sentir um pouco como Heidrich Schliemann quando 
resolveu levar a sério a Ilíada, na busca da localização exata de troia, valo-
rizando, assim, um documento que muitos consideravam uma tessitura de 
mitos. Assim, comecei por levar a sério a teoria das ondas longas, buscando 
com ela compaginar nossa própria história nacional. E não duvido de que 
os estudos aprofundados, de outros pesquisadores, não apenas confirmarão 
minhas hipóteses, como lançarão nova luz sobre aquela teoria, fazendo 
progredir a ciência.”

Em 1985, despejando um artigo na Folha de S. Paulo, recorre aos ci-
clos quando desce a lenha nos economistas defensores da tese da inflação 
inercial: “O paradoxo fundamental da nossa inflação reside no fato de que 
ela se exacerba nas fases recessivas dos ciclos, amainando quando passamos 
às fases expansivas ou ascendentes. por outras palavras, a taxa de inflação 
se eleva quando a demanda torna-se mínima e declina com o advento das 
fases ‘a’ – nossos ciclos breves. Ora, como se tornou elegante dizer, não te-
mos ciclos e nem sequer nos detivemos a correlacionar os movimentos de 
conjuntura com os da inflação, então esta se converte, de fato, num fenô-
meno incompreensível, passível de numerosas explicações que não descem 
ao fundo da questão, mais podem ser mais ou menos plausíveis, embora 
insustentáveis, como essa inefável teoria da inflação inercial.”

E, irônico: “Compreende-se que seja indigesto pretender que a inflação 
é indiferente – ou, pior ainda, comporta-se a contrário senso – frente aos 
movimentos da demanda global. A coisa mudará de aspecto se, em vez de 
cogitarmos apenas dos níveis absolutos de demanda, o que nos conduziria 
ao paradoxo supra, cuidarmos dos níveis relativos da oferta e da demanda 
globais. por outras palavras, se conjunturalmente, ao entrar a economia 
na fase recessiva, declina a demanda, como é curial, mas declina, mais que 
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proporcionalmente, a oferta, terá havido uma expansão relativa daquela, 
suficiente para, muito ortodoxamente, exacerbar a inflação. Isto posto, fi-
camos com o problema – econômico, não de psicologia social – de saber 
por que, na fase recessiva do ciclo, a oferta se contrairia, nas condições 
indicadas, isto é, mais que proporcionalmente à demanda.”

* * *

Em outro artigo ainda em 1985, este publicado na revista Rumos, sob 
o título de “Brasil sem tancredo”, um ano, portanto, após a morte que 
causou uma intensa comoção nacional, Rangel conjectura: “Como ficará 
sendo o Brasil sem tancredo Neves? A pergunta pode parecer descabida, 
porque ninguém é tão importante que sua presença ou ausência possa fazer 
diferença para uma nação de 130 milhões. Mas não o é, porque, além do 
homem tancredo Neves, cuja lenta agonia tanto nos comoveu a todos, há 
um outro tancredo Neves, que transcende das vicissitudes do primeiro, 
pois tem uma existência imaterial, como síntese, em que se deixou cons-
tituir, das esperanças e expectativas da nação inteira – dos seus adversários 
políticos inclusive. Os dois tancredos coexistiam, e o segundo sobrevive, 
liberto das idiossincrasias do primeiro.”

Ele rememora: “Eu chefiava a equipe técnica da secretaria do Conselho 
de Desenvolvimento, ao tempo em que tancredo Neves foi presidente do 
Conselho de Ministros, mas, nesse tempo, meu relacionamento era mais 
com o presidente jango do que com ele. Assim, não trabalhei na elabora-
ção do plano de desenvolvimento preparado em sua intenção, em 1961, 
e no qual, segundo disse há alguns meses, tencionava apoiar-se, quando 
fosse presidente. Uma única vez tive uma longa conversa com ele, creio que 
numa barca, de, ou para, paquetá. Não saberia reconstituir essa conversa, 
não obstante a extraordinária memória para coisas antigas que a velhice 
me trouxe. Mas lembro-me de ter saído com a nítida impressão de ha-
ver travado relações com um desses homens singulares, que a sociedade 
brasileira produz e projeta para o proscênio, quando se aproxima o mo-
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mento das grandes mudanças históricas. São homens de direita ou, pelo 
menos, conservadores – no sentido que a esse termo dá paulo Mercadante 
– mas, quando as condições para a mudança realmente amadurecem, é 
de suas mãos, não das nossas mãos, que costumamos receber tal mudan-
ça. pedro I, príncipe herdeiro da Coroa de portugal, proclamando nossa 
Independência, é o protótipo dessa categoria de homens. tancredo Neves 
tinha uma visão muito equivocada de nossa realidade econômica, embora  
tivesse nítida consciência da importância da economia, da política econô-
mica, no quadro político geral. Imaginava, por exemplo, que o ponto de 
partida para as mudanças que o povo dele esperava seria a luta contra a  
inflação, como se esta fosse coisa destacável da conjuntura. Muitíssima 
gente, a começar pelas donas de casa e terminar por muitos ilustres pro-
fessores de economia, acreditavam e acreditam nisso. Apenas, esta imensa 
legião de equivocados não está em condição de baixar aquela famosa dire-
tiva, transmitida, em nome do presidente enfermo, pelo então vice-presi-
dente josé Sarney, na primeira reunião do ministério da Nova República: 
É proibido gastar.”

E projeta: “Que teria acontecido se ele tivesse vivido e tentado traduzir 
a diretiva é proibido gastar em atos e fatos? Ora, conhecendo o homem, 
podemos estar certos de que o tentaria. Ao pé da letra, isso significaria o 
caminho mais curto para a retomada da recessão e, como uns poucos já 
sabemos, mas como a maioria acabará em breve por sabê-lo, para uma exa-
cerbação da inflação. Mas a história não se escreve em linha reta, mas por 
caminhos tortuosos. para começar, com a inflação que aí temos, agravada 
pela irresponsável manipulação dos deflatores, não é fácil para a contabi-
lidade pública traçar uma linha clara entre gastar e não gastar. para não 
se deixar enganar, o presidente teria (ou terá) que começar por algumas 
medidas aparentemente de pura rotina. por exemplo, teria que ordenar 
que a contabilidade pública passasse a ser feita numa moeda especial de 
cálculo, que corrigisse o cruzeiro. Assim como o cruzeiro monetariamente 
corrigido, proposto pelo professor Lara Resende, da pUC do Rio de ja-
neiro. Com uma inflação de mais de 200% ao ano, seria mister um gênio 
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da contabilidade para distinguir com certeza o gasto do não gasto, a pro-
digalidade da avareza, através de contas que somam e subtraem, como se 
quantidades homogêneas fossem, cruzeiros de janeiro e de dezembro do 
mesmo ano. Eventualmente, isso acabará por ser feito, embora não pelas 
razões e com os resultados de Lara Resende. A moeda nacional continuará 
a ser o deliquescente cruzeiro, novo ou novíssimo. Mas com consequências 
irreversíveis, no sentido de que a indexação, ao contrário do que quer o 
professor Otávio Bulhões – e, provavelmente, tancredo e a maioria dos 
seus ministros, que aí continuam –, em vez de regredir, propagar-se-á a 
nova e decisiva esfera, a área da contabilidade pública, onde já penetrou 
timidamente, via imposto de renda. Não seria isso o mais importante. Re-
feita a contabilidade pública, certas coisas, aparentemente muito óbvias, 
mudariam de figura, inclusive a ideia apriorística de que o Estado esbanja 
os recursos, seus e os da sociedade.”
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um comuna privatista

De 1964 até 1980, o Brasil experimenta uma aceleração econômica 
concentradora de renda bancada pelo imposto inflacionário. Desde 1938, 
atestando o êxito industrializante da Era Vargas, a produção havia crescido 
26 vezes, alçando o país à oitava economia mundial. todavia, o ciclo de 
substituição de importações não se fecha gloriosamente na década da re-
democratização, também chamada de “década perdida”, por coincidir com 
a interrupção de um longo e extraordinário período de desenvolvimento.

Dirigentes e empresários que habilmente souberam capitanear uma 
poderosa industrialização ao longo de meio século viram essa capacidade 
esvair-se nos anos 1980. Na conta de detonadores de desempenhos me-
díocres nas duas décadas subsequentes, a ampliação do endividamento ex-
terno brasileiro, o choque do petróleo e a alta da taxa básica de juros nos 
Estados Unidos, succionando recursos das nações periféricas em defesa da 
hegemonia do dólar.
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O impacto na dinâmica da economia do planeta se agigantava nos casos 
da relação dólar–moedas fracas. No Brasil, o efeito foi o acirramento da as-
sociação entre as elites liberal-internacionalistas locais e o capital mundial, 
arremessando o país na centrífuga da “ciranda financeira” – representada 
na excrescência do overnight, as aplicações feitas no mercado aberto em 
um dia para ser resgatadas no dia seguinte. A combinação de disparada dos 
juros internacionais, alta nos preços do petróleo e recuo nos investimentos 
estrangeiros, nos anos seguintes, foi fatal para a capacidade de investimen-
to do Estado no Brasil.

Rangel já havia percebido, em 1978, que o país estava mergulhando 
em uma crise ainda mais profunda. E, na década de 1980, ele não sai das 
páginas da Folha de S. Paulo. Como neste artigo em que, analisando o 
cenário, destila ojeriza à famigerada moratória: “O atraso no amadureci-
mento das condições subjetivas de superação da crise não deve causar es-
panto. É normal que se passe algum tempo antes que o processo da crise se 
torne consciente, suscitando mudanças fundamentais de atitude, do corpo 
social. também não devemos imaginar que essa subjetividade não tenha 
fundamento objetivo. por exemplo, a suspensão – ou a simples ameaça – 
da colaboração dos credores externos nesse jogo estéril de ‘rolamento’ da 
dívida, que tem sido a ocupação quase exclusiva dos nossos ministros da 
área econômica, seria, na origem, um fato objetivo, mas capaz de criar in-
ternamente condições subjetivas, as condições que faltam, para a superação 
da crise. Com efeito, com outros, mas até com os mesmos ministros – o 
que seria difícil, mas não sem precedentes –, poderíamos passar a dar aten-
ção séria ao problema que venho estudando como dialética da capacidade 
ociosa. As condições para o salto qualitativo estão criadas, e nada teremos 
a perder, exceto algumas ilusões.”

Na sequência: “justifica o governo sua desastrada política econômica 
atual – da qual a declarada falsificação dos indicadores de preços é mero 
incidente – com o fato de que outros países endividados estão fazendo o 
mesmo. Fazemos vista grossa para o fato de que tal política se revela uni-
formemente desastrada em todos esses países – tanto aqui, como no Chile 
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ou na GuatemaIa. E fingimos não ver a ‘circunstância’ de que o Brasil é o 
país mais dinâmico de todo o mundo capitalista e de que, por isso mes-
mo, dele se devem esperar exemplos de ação eficaz e independente, para 
o terceiro Mundo, nunca a subserviente imitação de pobres países, sem 
nossas condições de massa crítica e de dinamismo. É espantoso que nossos 
economistas – sem excluir os assessores da oposição – não vejam que, em 
condições singulares, mas óbvias, depois de criarmos um vigorosíssimo ca-
pitalismo industrial, ora condenado, pelo dumping, a índices muito graves 
de ociosidade, estamos na iminência de suscitar nosso próprio capitalismo 
financeiro, entrando no estágio supremo de desenvolvimento capitalista. 
O rolamento da dívida externa, inclusive sob sua forma mais acabada, isto 
é, a sonhada moratória, apenas pode adiar o desfecho inevitável, agravando 
o problema, menos pelo crescimento da dívida em bola de neve, do que 
pela realimentação do dumping a que está submetida a economia. porque, 
deixai que o repita, em sua forma mais condensada, nossa crise resulta do 
fato de nos estarmos endividando, no estrangeiro, para importar coisas que 
nossa indústria já pode suprir (...). por outras palavras, é mister compreen-
der que o rolamento da dívida não somente está se tornando impraticável, 
como é indesejável, do nosso ponto de vista nacional, porque organiza o 
dumping. Felizmente, o capitalismo mundial não tem condições para rolar 
indefinidamente uma dívida que se aproxima de US$ 1 trilhão e, só a títu-
lo de juros, exige mais de US$ 100 bilhões por ano.”

* * *

O profeta Ignácio pregava que o Brasil – e a América Latina – devia 
se preparar para singrar o período de ocaso do ciclo longo, visto que até 
mesmo os planejamentos econômicos nas nações socialistas estavam sendo 
duramente afetados. A crise oferece de bandeja a oportunidade de gala 
para a entrada em cena de uma daquelas suas tanto provocativas quanto 
visionárias teses, a estraçalhar os nervos, indistintamente, da direita, da 
esquerda e do centro. Com base no diagnóstico formulado a partir dos 
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ciclos longos de kondratiev, Rangel defende um Estado gerencial capaz de 
intervir na economia anticiclicamente, propondo um pacto a um só tempo 
estatista e privatista – em síntese, uma reestruturação de poder.

Em 1986, sentencia: “O setor estatal perderá certas posições, mas ga-
nhará outras, do mesmo modo como os ganhos que o setor privado está 
a pique de obter. O Estado deverá assumir certas posições estratégicas, 
no comércio exterior e no próprio aparelho de intermediação financeira. 
Essas mudanças se afiguram propícias a uma intervenção mais eficaz e sis-
temática na economia, intervenção essa que irá predispondo o país para o 
planejamento de certos aspectos estratégicos.”

A privatização dos serviços de utilidade pública conformava uma saída 
para combater a terrível capacidade ociosa, deixando que novas tecnolo-
gias, já testadas lá fora, fossem agregadas – de que eram exemplo os tigres 
asiáticos. Sob este ângulo, a batalha contra a inflação se vinculava ao estí-
mulo do investimento produtivo, já que, na reflexão rangeliana, a inflação 
no Brasil se move em contracorrente. Ao considerarmos que, se a demanda 
aumenta, as empresas otimizam sua capacidade instalada e os custos uni-
tários de produção decaem, “não cabem mais dúvidas quanto a isso, isto é, 
quanto ao fato de que a inflação integra a síndrome da recessão, o que quer 
dizer que mais recessão trará mais inflação”.

* * *

O conterrâneo economista Mário de Aguiar pires Leal relembra: “Na 
década de 70, sempre que Rangel vinha a São Luís, seu irmão Sólon me 
avisava: O velho vem aí e quer encontrar contigo. Nas nossas conversas, em 
que eu – lotado no escritório do Maranhão da Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene) –mais ouvia que falava, ele disparava 
a comentar sobre os mais variados assuntos, sempre com senso crítico. 
Ignácio não aceitava o Estado no papel de empresário de massa falida ou 
de devedor caloteiro. Dívida de Estado, dizia, precisava ser honrada. E a 
inflação, por sua vez, não irrompia, exclusivamente, por um processo de 
emissão de moeda, e sim pelo mau uso do meio circulante. Quando os 
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recursos foram usados para a expansão do sistema produtivo, incorporan-
do capital social e novos serviços, a taxa de inflação ficou inferior à dos 
momentos de estagnação.”

E acresce: “Outra observação original era que as contas de uma so-
ciedade como a nossa tinham um elemento que escamoteava um valor 
significativo – o do trabalho doméstico das mães de família. julgava, tam-
bém, imenso o desperdício registrado em diversos setores, sendo notável a 
deseconomia no de transportes. Em uma reunião no BNDES, nos anos 80, 
ao informar a um técnico polonês que mercadorias – como pescados – par-
tiam de caminhão da cidade de Rio Grande (RS) para Fortaleza (CE), fez 
o interlocutor sorrir, com incredulidade. já naquele tempo, Rangel estava 
antevendo o caos em que iríamos nos instalar, com a enorme expansão do 
setor produtivo sujeita, como agora, a um sistema de transporte falido – 
não aproveitamento fluvial e de cabotagem, portos deficientes, ferrovias 
inexistentes ou obsoletas e rodovias sucateadas.”

* * *

Em mais um abrasado artigo na Folha, Rangel martela, em 1988: “A 
liquidez do sistema está em poder do setor privado. por isso é que venho 
persistentemente propondo a privatização dos serviços de utilidade públi-
ca, mas, sob os mais especiosos argumentos, esta solução tão óbvia vem 
sendo recusada na prática, mesmo quando aceita em palavras. Verba volant. 
As alternativas à privatização dos serviços de utilidade pública vão sendo 
esgotadas, mas esse esgotamento é um processo doloroso e está sendo des-
concertantemente demorado. Essa demora é o preço que pagamos pelo 
pouco conhecimento que temos da economia brasileira. Assim, um passo 
que deveria ter sido previsto, antes mesmo que a crise se prenunciasse, vai 
afinal ser dado, mas como resultado da liquidação das falsas alternativas.”

* * *



163

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

No ano seguinte, examina: “Agora que o problema da privatização de 
serviços públicos amadurece obviamente para solução, é natural que todas 
as classes e estamentos que compõem a sociedade brasileira tomem posi-
ção, à vista dos seus interesses específicos. Os equívocos, nessas primeiras 
tomadas de posição não devem surpreender. Raramente as sociedades se 
movem de caso pensado, em direção preestabelecida. Ordinariamente, o 
movimento precede à consciência. Na espécie, isto é, no que tange ao pro-
blema da privatização, é essencial que percebamos que, assim, como antes, 
havia um setor privado e um setor público, e agora há um setor privado, 
podemos estar certos de que, no futuro, esses dois setores estarão presentes. 
Não se trata, pois, de saber quem é que, em tese, é melhor – se a gestão 
privada ou a pública, porque ambas, como a fênix fabulosa, renascerão das 
próprias cinzas.”

E, mais adiante, repisa: “Ninguém deve ignorar que, nas presentes con-
dições, a liquidez do sistema está no setor privado, não no setor público. 
Este, ao contrário, está endividado, dentro e fora do país, ao ponto de que 
o simples rolamento da dívida converteu-se num problema sem solução. 
Ora, imaginar que tal setor público, obrigado a pagar juros cada vez mais 
extorsivos, pode oferecer serviços básicos às massas populares mais caren-
tes, é ignorar o que há de mais essencial em nossa presente crise. O que 
estamos assistindo é uma elevação indiscriminada dos serviços a cargo do 
setor público, acompanhada da proposta de demissões também indiscrimi-
nadas para ‘enxugar’ as folhas de pagamento das estatais. Assim, os efeitos 
indesejáveis da privatização, com os quais nos acenam nossos amigos arti-
culistas, aí estão, não em consequência das privatizações que não acontece-
ram ainda, mas, muito precisamente, da ausência delas.”

* * *

No momento histórico em que Rangel descobre a pedra filosofal das 
concessões, nem o hiper-super-megaliberal Roberto Campos arriscava de-
fender, publicamente, com unhas e dentes, a privatização. Mas, poucos anos 
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após, ninguém saboreou a “capitulação de Rangel” – palavras de Campos 
– como ele. Dizeres do todo-poderoso ministro do governo Castello Branco 
para a posteridade: “Rangel passou a defender a privatização de empresas 
estatais de infraestrutura – o que na época constituía uma heresia para as 
esquerdas –, com um argumento interessante: o único meio de se obterem 
financiamentos privados, desonerando o governo, seria que as empresas de 
serviço público dessem garantias reais, hipotecando seu patrimônio físico. 
Enquanto essas empresas ficassem sob gestão e propriedade governamental, 
seu patrimônio físico seria impenhorável. De modo que o único jeito de 
viabilizar garantias satisfatórias para a comunidade financeira internacional 
seria privatizá-las, tese que hoje faz parte de quase todos os programas de 
modernização. Obviamente, outras justificativas existem para o movimento 
de privatização: escassez de recursos governamentais, necessidade de maior 
eficiência e de o governo se concentrar nas funções clássicas e insubstituíveis 
do Estado. Mas a tese do Rangel continua válida.”

Escreverá o mestre em 1990: “Minhas considerações sugerem a possi-
bilidade de que mudanças institucionais adequadas possam trazer, a países 
como o Brasil, uma retomada enérgica do crescimento, ainda nestes seis ou 
oito anos finais plausíveis, da fase b do Quarto kondratiev. Mais concreta-
mente, o Brasil pode arquitetar um ambicioso plano de desenvolvimento, 
à base de investimentos nos grandes serviços de utilidade pública, pela 
aplicação de tecnologia já aprovada noutros países, e ao nosso alcance, à 
vista dos recursos acumulados na primeira etapa de nossa industrialização 
– principalmente até 1980 – de potencial e material claramente subapro-
veitado.” E ainda: “Estou convencido de que a lógica interna do Ciclo 
Longo responde tanto pela desaceleração, como pela aceleração (econômi-
ca). Nenhum economista brasileiro que se preze pode ignorar que nossa 
industrialização começou nos anos 30, precisamente como uma resposta 
à Depressão Mundial, como se, por motivos não inteiramente estudados 
ainda, a vaga cíclica, ao chegar a nossas praias, tenha mudado de sinal – 
mas sem perder seu caráter de vaga cíclica.” O cardápio, portanto, conti-
nha concessões e ciclos. Em grande parte, ele está aí até hoje.
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o Estado bifronte

A partir do ciclo longo de kondratiev, Rangel via a necessidade de 
os administradores públicos estudarem, de maneira detalhada, as segui-
das regularidades verificadas nas conjunturas internacionais. As inovações 
tecnológicas (considerando-se que a economia evolui por um processo de 
substituição de técnicas consagradas e representativas de um estágio já ven-
cido do conhecimento científico por outras em vias de experimentação), 
fazia sua ponderação o mestre, não se dispunham a alinhar-se equilibrada e 
linearmente no transcorrer do tempo, tendendo, antes, a se concentrarem 
em determinados intervalos. E exigiam o rompimento com uma série de 
resistências a mudanças nos métodos de produção, pois não raro signifi-
cam a conflituosa depreciação de capital fixo, inclusive humano, para ceder 
lugar a métodos mais avançados.

O montante da acumulação de recursos exerce um papel inibidor do 
progresso, “devendo ser buscada aí a causação mais profunda das flutuações 
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econômicas”. A reversão cíclica se dá porque “a certa altura, em seguida a 
um período de intensa renovação do capital fixo, passam a preponderar as 
forças propensas à preservação dos capitais recém-criados, e a capacidade 
instalada encontra os limites do mercado”. O planejamento estatal teria o 
papel de abrandar os efeitos recessivos dos ciclos.

Na terceira edição, em 1978, de A inflação brasileira (15 anos após a 
publicação das duas primeiras, numa evidência do ostracismo em que a 
obra de Rangel andava relegada), ele assinala: “temporariamente, o influ-
xo de recursos externos e o crescimento dos recursos fiscais (e parafiscais) 
permitiram fazer alguma coisa para promover a expansão dessas atividades, 
mas é claro que esse tempo passou, porque os recursos externos começa-
ram a escassear, o mesmo acontecendo com os recursos fiscais, dado que 
o sistema começa a não funcionar tão bem quanto antes.” E mais: “parece 
prenunciar-se uma reestruturação no pacto fundamental de poder da so-
ciedade brasileira, em substituição ao de 1930. O novo pacto de condomí-
nio deverá, necessariamente, abrir o setor de serviços de utilidade pública 
aos investimentos privados.”

* * *

A surpreendente proposta do marxista meio ornitorrinco, numa espe-
tacular antevisão de uma das costelas do neoliberalismo, era que o governo 
recorresse a uma lei de concessões para garantir os recursos necessários aos 
investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Com isso, acreditava, 
o Estado incentivaria um novo ciclo de expansão, uma vez que o setor pri-
vado sofria a falta de oportunidades e de recursos portentosos para investir. 
A ideia configurava uma heresia, ainda mais vinda de quem vinha: um dos 
idealizadores, no segundo governo Vargas, de projetos que resultaram na 
criação da petrobras e da Eletrobras. O Quasímodo parido por Rangel nun-
ca mais desceria do palco, passando de ogro a Apolo, de aberração a una-
nimidade, nas diferentes fases de aperfeiçoamento e apropriação da ideia 
pelos liberais, então um pouco céticos, e pela esquerda, bastante raivosa.
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tratava-se de uma espécie de privatização do “B”, antes mesmo de exis-
tir a privatização do “B”. Rangel só não abria mão do controle do Estado, 
permitindo a exploração de tudo quanto fosse serviço público pelo setor 
privado por um prazo acordado em contrato, que poderia ser renovado ad 
infinitum desde que a concessionária cumprisse os compromissos escritos 
em contrato. Era a antecipação do que mais tarde, no governo Margaret 
thatcher, seria o papel desempenhado pelas golden share. “A concessão de 
serviços públicos, que no início dos anos 90 se tornou ordem do dia da 
economia brasileira, conjuntamente com a privatização, é a solução ante-
vista por Rangel já em 1978. Sua extraordinária argúcia e inventividade 
mais uma vez se comprovavam”, comentou Bresser-pereira.

O adversário Roberto Campos – que, na condição de diplomata, in-
tegrava, ao lado de eminências do Itamaraty, como Otávio Dias Carneiro 
e Miguel Osório de Almeida, o chamado grupo de internacionalização 
do Brasil, do Departamento de Relações Internacionais do BNDE –, em 
depoimento ao jornal do Corecon-Rj, em 1997, também analisou: “Ele 
passou a defender a privatização de empresas estatais com um argumento 
interessante: o único meio de se obter financiamento seria dar em garantia 
patrimônio físico. Enquanto essas empresas ficassem sob gestão governa-
mental, o patrimônio físico não estava sujeito à cessão. O único jeito de 
viabilizar garantias satisfatórias para a comunidade financeira internacional 
seria privatizá-las pelo regime de concessão, tese absolutamente moderna. 
Hoje já não se usa mais essa justificativa de garantia. Usam-se outras justifi-
cativas: a escassez de investimentos, a necessidade de maior eficiência, a ne-
cessidade de o governo se concentrar em suas funções fundamentais etc.”

* * *

por sua vez, Raphael de Almeida Magalhães, que participou no início 
dos anos 1980 de um seminário na Unicamp com o colega nascido em 
Mirador, no qual estavam presentes Maria da Conceição tavares e o ainda 
engajado sociólogo Fernando Henrique Cardoso, deixou suas impressões 
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de como a emergente bandeira privatizante do maranhense comunista 
constrangeu a todos. “Ele veio com uma ideia curiosa, que misturava o fa-
natismo de Bulhões pelo mercado de ações, a obsessão privatista do Cam-
pos e uma rentrée do Estado em novos setores, deixando de lado aqueles já 
consolidados. tinha uma certa lógica. O Estado saía das áreas já em pleno 
funcionamento. Vendia tudo em licitações e parte em bolsas de valores, 
pulverizando parte da a propriedade, e pegava o dinheiro e aplicava tudo 
de novo em setores dinâmicos, nos quais era necessária sua participação. O 
Estado saía, para entrar de novo.”

Rangel escreveu anos sobre o assunto antes que alguém manifestasse 
uma palavra sobre a questão. Depois, a febre da desmobilização de ati-
vos pelo Estado tornou-se internacional, e, vinda de fora, esqueceram-se 
de que foi dele a semente. Com sua nova fúria privatista, o desbravador 
acabou sendo congelado por todos, segundo o saudoso Arthur Candal. 
“Romper com a hegemonia do Estado” diz Candal, “era romper com a 
doutrina. A privatização era romper com a doutrina. Rangel teve uma bru-
ta coragem. Entre a verdade e a justiça, ele era daqueles que ficava com a 
verdade.” É mais provável que Ignácio tenha rompido com o catecismo 
de esquerda, mas impossível imaginar que guardasse intenções, mesmo 
que subreptícias, de romper com o Estado. Simplesmente, não conseguia 
enxergar desenvolvimento sem um Estado forte. O que ele, certamente, 
queria era, sim, reinventar as condições de inserção do Estado na pro-
dução – seu primeiro e inegociável mandamento. pena que a proposição 
não tenha sido devidamente assimilada a tempo hábil de impulsionar uma 
rearticulação que nos salvaguardasse a década.
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as cores da  
privatização

Márcio Henrique Monteiro de Castro reconstrói o convívio com o 
mestre: “Conheci-o em 1971, assistindo a um curso ministrado por ele 
na Escola de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), então 
uma escola bastante politizada. Fiquei fascinado, pois o professor vinha de 
uma matriz própria, com uma visão completamente diferente do que se 
debatia à época – o racha entre a burguesia nacional e a guerrilha: a tese 
da dualidade básica. A turma de esquerda brigava muito com Rangel, que 
ganhava as discussões de lavada, deixando as pessoas sem argumento. A 
partir daí, me dediquei a estudar suas obras. Eu sabia que ele era funcioná-
rio do BNDE. Em 1973, fui aprovado num processo de seleção no banco, 
e começamos uma convivência de perto, juntamente com um grupo que, 
alçando funções de chefia de departamento, passou a trabalhar ideias tipi-
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camente rangelianas. A principal se referia à privatização, por um enfoque 
que não tinha nada a ver com o que os tucanos fizeram. Era todo um 
changer de place da economia – privatizar os serviços de utilidade pública e 
estatizar as finanças e o comércio exterior. Atuamos muito nisso ao longo 
dos anos 80. O então presidente da instituição, Márcio Fortes, gostava do 
assunto e permitia que a superintendente de Infraestrutura, Maria do Ro-
sário pizzo, tocasse a ideia do Rangel. No início do governo Collor, houve 
uma reforma arrasa-quarteirão, nossa equipe foi toda trocada pela turma 
da Integração Competitiva e se dispersou” (a estratégia de desenvolvimen-
to intitulada Integração Competitiva visava ao alcance de padrões interna-
cionais de preço e qualidade, aliado à suspensão de barreiras protecionistas, 
de modo a incrementar a inserção do Brasil no mercado mundial).

Ele continua: “A ideia de privatização ficou muito rastaquera depois 
dos tucanos. A questão está em que não existe possibilidade de se realizar a 
privatização no investimento em infraestrutura porque o capital, depois de 
amortizado, incorpora-se ao poder concedente. Ninguém quer colocar di-
nheiro para transferi-lo a outro dono mais adiante. Rangel falava: Sem de-
sencarrilhar o sistema, não se constrói infraestrutura. Se o concessionário não 
tem todos os ativos, não consegue ir ao mercado captar e levantar dinheiro, 
o que oferecerá em contrapartida? O project Finance não é garantia – caso 
o empreendimento dê errado, a Viúva arca com os prejuízos. pela atual lei 
de concessões, não se obterá crédito privado, pois, ao final da amortização, 
o negócio não pertencerá ao aplicador. Rangel propunha que a concessão 
funcionasse como garantia real para um aval lastreado do BNDES – ou ou-
tro banco. Se o acordo não fosse honrado, perdia-se a concessão. O credor 
hipotecário devolveria os direitos ao Estado e retomaria os ativos, a fim de 
negociá-los com outros interessados.”

Arremata Monteiro de Castro: “Embora Rangel tenha escrito na Folha 
de S. Paulo algo em torno de 100 artigos sobre o assunto, o problema se 
relacionava à falta de interlocução. As pessoas não entendiam a proposi-
ção dele; a esquerda não queria a privatização. Não se pode estatizar todo 
o excedente. É preciso injetar parte do lucro gerado no setor privado em 
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infraestrutura. pelo Estado, isto só se faz via estouro da carga tributária, 
o que inviabiliza o investimento. Hoje, com o colapso na área de trans-
portes e logística, a necessidade dessas obras no Brasil virou uma unani-
midade. Só não sabem como financiá-las. Rangel estaria defendendo a 
mudança da lei.”

O professor Armen Mamigonian reforça as convicções do mestre mara-
nhense: “Agora, certamente, criticaria a morosidade dos investimentos em 
infraestrutura. Como se enfrentam os estrangulamentos? Quem pregava as 
privatizações lá atrás? Logo após Fernando Collor promover uma abertura 
parcial do mercado, o professor foi convidado pela turma do BNDES para 
um debate na televisão. por trás, o intuito de convencer o público que a 
privatização de Collor era a mesma que Rangel propunha ao longo dos 
anos. Ele teve uma espécie de piripaque, e acho que perdeu a voz. tenta-
ram acobertar aquela picaretagem como se houvesse sido ideia dele, que 
era bem outra – privatizar o que estivesse maduro, reciclando os recursos 
obtidos em investimentos nos projetos do Estado que ainda precisavam 
ser desenvolvidos, enquanto Collor estava vendendo o que interessava às 
grandes empresas estrangeiras.”

* * *

Ainda um outro relato, da parte do economista Maurício Dias David: 
“Ao voltar do exílio no Chile, no final de 70, vou trabalhar no BNDES, 
enfrento a cassação e retorno ao banco anistiado com a Constituinte – e 
logo sou meio que cooptado por um pessoal de esquerda da instituição. 
Muitos conheciam o Rangel, entre os quais, Maria do Rosário pizzo, sua 
ex-estagiária e que tinha paixão intelectual pelo chefe. Ela estava bastante 
entusiasmada com certos artigos dele, defendendo o que então parecia uma 
ideia um pouco alucinada – uma forma de privatização para romper os im-
passes do desenvolvimento brasileiro. Então, me chamou para participar 
de um grupo de trabalho, dentro da Superintendência de Infraestrutura, 
que resolvera montar a fim de estudar as teses rangelianas concernentes à 
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privatização. Foi, aí, que o reencontrei – aquela figura adorável –, e traba-
lhamos juntos, até o governo Collor, em torno de suas teorias. Ele já estava 
aposentado, acima de 70 anos, mas saía de sua casa em Laranjeiras de duas 
a três vezes por semana para ir ao BNDES, onde cumpria todo um périplo, 
visitando amigos e ex-alunos.”. Ia de ônibus, solitariamente.

 Ele prossegue: “A função principal do grupo era pensar a visão de Ran-
gel no sentido de que o setor público estava bloqueado, quebrado, sem 
condições de realizar os investimentos de que o Brasil necessitava em in-
fraestrutura – interpretação, totalmente fora de compasso naquela ocasião 
(anos 80). E a forma de romper o impasse seria atrair a iniciativa privada, 
que tinha liquidez. Essa proposição significava uma novidade audaciosa. A 
primeira vez que a ouvi fiquei estatelado. E apavorado, me senti em palpos 
de aranha. penei para compreender que a área privada, que eu considerava 
toda endividada, pedindo dinheiro emprestado, assegurava sua liquidez 
por meio das garantias representadas por seus próprios bens, o que o Esta-
do não possui. Estas ideias, fenomenais, estão em vigor!”

David complementa: “Rosário me informou: Você não só vai trabalhar 
com Rangel, como traduzi-lo para este povo benedense. Ninguém entendia 
nada que ele dizia, por vários motivos. Certa vez, me contrataram para ser 
uma espécie de relator de um seminário, em que Rangel fez uma exposição 
longa. Confesso que era praticamente impossível entendê-lo, pela dicção e 
porque ele, retraído, falava muito para dentro. tínhamos mandado gravar 
a palestra, o que depois se demonstrou absolutamente inútil, pois, ainda 
por cima, falava longe do microfone. tentei escutar esta fita várias vezes, 
mas o trabalho, no final, acabou não sendo feito. Não consegui captar 
nada. Só por essa narrativa ao pé do ouvido, as pessoas já não o acompa-
nhavam. E, não bastando, se interpunha a extrema densidade e complexi-
dade do seu pensamento, inteiramente distanciado do parâmetro conven-
cional e exposto fora da linguagem corrente – sabia até latim, dominava a 
filosofia clássica. Entendi então porque a Rosário queria que eu fosse um 
tradutor dele. Evidentemente, isto deve ter limitado muito a difusão do 
pensamento do Rangel, que armava o jogo de maneira diferente de todo 
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mundo. Era uma leitura complicada, trabalhosa. As pessoas desconheciam 
que no exterior também se debatiam essas teses, que, tanto lá fora, quanto 
aqui, pareciam uma loucura. Até hoje, quando se dispõem de milhões de 
cálculos de computação, o mainstream econômico não dá muita bola para 
isso, diz que os ciclos ficaram no passado. A geração do Rangel, sem o ins-
trumental da informática e tendo que esperar meses e meses para comprar 
um livro que chegava de navio, simplesmente intuía a teoria que já tinha 
se consolidado nos anais da academia internacional.”

* * *

Maria da Conceição tavares faz a devida ressalva: “Ainda que destoante 
da esquerda, a dissonância de Rangel, claro, não equivalia à da direita. Os 
artigos que passou a escrever obsessivamente sobre privatização – e que 
enfureciam a esquerda –, só saíam na imprensa porque a direita pensava ser 
a mesma tese dela. Mas essa interpretação equivocada nós sempre o avisa-
mos que iria ocorrer, e ele não acreditava. Eu dizia: Você vai ver! também, é 
verdade que interpretavam mal porque eram todos analfabetos! E aparecia 
a palavra privatização... Rangel não tinha discípulos suficientes, como um 
Furtado, para explanar e defender sua teoria. E, depois, havia um meca-
nismo financeiro complicado no meio. Ele achava que podia dar letras 
hipotecárias, coisa que nunca entendi do que se tratava. Eu, pessoalmente, 
perguntava: E cadê o mercado secundário para estas letras hipotecárias? Como 
vai ser? Depois, se vê! Depois, se vê? O cacete! Isto não ficava claro. Não por 
acaso deu o bordel que deu. Aliás, apesar de muito inteligente, ele nunca 
foi uma maravilha de claridade para escrever. Não se compreendia se era 
concessão, não concessão. Se havia a tal capacidade ociosa, porque o capi-
tal estrangeiro teria interesse em investir? Um postulado, portanto, difícil 
de engolir. No meu ponto de vista, não estava bem explicado no livro. 
Contudo, quando ele falava, tendíamos a achar que tinha razão. Levava-
-nos de roldão.”
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* * *

Num exercício de transposição da cabeça do mestre para os diais atuais, 
Ricardo Bielschowsky levanta a bola: “A posição de Rangel era clara – pri-
vatizar seria, principalmente, uma forma de viabilizar mais investimento, 
e sua análise hoje focaria, penso, nessa relação. A política de privatização 
petista é muito recente, ainda não em alguma escala relevante, como nos 
anos 1990, a que ele não pôde acompanhar, porque faleceu naquele pe-
ríodo. Imagino que comentaria terem elas funcionado bem nas novas con-
cessões em petróleo, graças à preservação da petrobras em quase todos os 
consórcios exploradores. E, também, nas telecomunicações, nas quais, po-
rém, provavelmente, lamentaria os absurdos preços cobrados, um dos mais 
altos do mundo, e os baixos investimentos posteriores ao ciclo ocorrido 
de 1997 a 2002. No tocante à mineração de ferro, acho que teria dúvidas, 
pois o investimento tardou cerca de três anos a acontecer. E, embora tenha 
se mantido alto por um certo tempo, logo depois a Vale se dedicou a fazer 
aplicações no exterior, em vez de diversificar a produção aqui dentro e 
investir em tecnologia. penso que estaria muito incomodado com o trans-
corrido nas privatizações de energia elétrica. E que, no caso de transportes, 
discordaria do que foi feito com as ferrovias, estando cético quanto à capa-
cidade de se ir muito longe nas concessões de rodovias, devido à densidade 
de tráfego insuficiente para atrair capitais privados.”



175

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

 
 
 
 
 

o último apologista  
da uRss

A amiga Conceição tavares define o velho Ignácio como “uma figuraça, 
personalidade única, exótica, realmente”. E ilustra: “Estava sempre contra 
a maré, fora de esquadro no que quer que fosse. E entrava facilmente em 
surto, pegava um tema, se exaltava, falando horas a fio sem parar. Ficava 
danado se o contraditassem. Este o lado sertanejo, padre Cícero dele. por 
exemplo, à medida que deixou de ser comunista, passou, paradoxalmente, 
a alimentar uma fixação absurda pela União Soviética, quando esta se des-
milinguia e nem mesmo o pC a admirava mais!”

Outro companheiro, Saturnino Braga, carimba: “Quando houve o en-
frentamento entre a União Soviética e a China, ele se indignou com o país 
de Mao tsé tung, achando que era forçoso reconhecer que o futuro do 
planeta estava na URSS, com a primeira experiência de implantação do so-
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cialismo no mundo. Mas ser um pró-soviético a toda prova não o impediu 
de defender – como uma etapa necessária ao nosso desenvolvimento – a 
mobilização de capitais privados para o serviço público, num momento em 
que, no conceito esquerdista, isto constituía uma proposição inadmissível. 
Rangel não era um confrontador. Era doce – um cultor de ideias.”

O economista Maurício Dias David também rebobina um episódio que 
lhe marcou para sempre: “Quando estudávamos na Faculdade Cândido 
Mendes, nos idos de 68, o futuro jornalista Ricardo Bueno e eu, com 17, 
18 anos, editávamos um jornal chamado tribuna Econômica. Fizemos um 
planejamento de personagens interessantes para entrevistar. O primeiro da 
lista era Ignácio Rangel. Chegamos à sua sala no edifício do antigo BNDE, 
na avenida Rio Branco, 51, e iniciamos a conversa. Entreguei-lhe o último 
número da nossa publicação, e ele passou a folheá-la. Ao deparar-se com 
a reprodução de um artigo do Alexander Dubcek – o guru econômico da 
transição na tchecoslováquia –, em defesa de uma terceira via para o país, 
começou quase que a passar mal. Foi um negócio altamente constrange-
dor. Fiquei aturdido, não sabia o que fazer. Achei que o professor, sufocan-
do, sofreria um ataque cardíaco. Com a invasão da tchecoslováquia pela 
URSS, havia um grande debate naquele momento nos meios de esquerda. 
Rangel era um ortodoxo, pró-soviético – eu, um jovem adepto do socialis-
mo de face humana. Obviamente, fiquei chocado.”

Continua: “Não o via como um homem do pC, e ele era um comunista 
histórico do ponto de vista da ligação com a ideia da União Soviética, o 
símbolo, àquele período, da resistência ao nazismo. Eles tinham uma idea-
lização do que fosse a URSS. A informação não circulava como hoje, raras 
pessoas podiam ir lá. Estas, ao regressarem, escreviam livros laudatórios, 
a exemplo de O mundo do socialismo, de jorge Amado; ou extremamente 
críticos – e aí tachadas de traidoras, vendidas e reacionárias. Acho que 
Rangel nutria um apego sentimental a uma União Soviética mitificada – 
o socialismo em resistência ao nazifascismo –, como o paraíso da terra. 
Não importavam opiniões contrárias. para ele, foi um choque aqueles dois 
estudantes falando da tchecoslováquia, não interessando se o artigo havia 
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sido publicado antes de sua invasão pela URSS, portanto, sem significar 
uma crítica à operação. Saí em pânico, muito assustado, por julgar que 
estava matando o Rangel, que sofria de problemas no coração. Veio o Ato 
Institucional nº 5 (AI-5), fui para o exílio no Chile, onde também se en-
contrava a Maria da Conceição tavares, uma das poucas pessoas no Brasil 
que haviam lido seriamente o Rangel – e o admirava. Lá, conversando com 
ela e assistindo a suas palestras, eu a ouvia mencionar o caráter inovador do 
pensamento do mestre.”

E apõe: “Nós tínhamos um ponto de ligação – certo comunismo utó-
pico. Com o tempo, havia me tornado socialdemocrata e antissoviético. E 
virei gorbachevista doente, achava muito importante abrir aquele sistema. 
Rangel era absolutamente contrário à perestroika, Glasnost. passava pela 
minha sala – eu empolgado, falando disso –, e dizia: Os marechais vão 
acabar com essa farra, vão intervir já, já. Isso me chocava. Aquele sujeito ec-
lético, heterodoxo, não combinava nada com uma elaboração totalmente 
quadrada do ponto de vista político. Considerava Gorbachev um traidor, 
que tencionava acabar com o ideal socialista. Não que se posicionasse a 
favor de censura, de perseguir e prender dissidente. jamais! porém, na ca-
beça dele, essas coisas não estavam interligadas. preponderava uma União 
Soviética mítica, que devia ser preservada. E os marechais iriam salvá-la. 
Quase que Rangel acerta – os militares queriam dar um golpe em 91. Se 
não fosse aquele tanque a conclamar a população, certamente as Forças 
Armadas teriam vencido o embate. Era uma persistência curiosa, vinda de 
um humanista extremado, não radical no plano das ideias. Um homem, 
por mais brilhante que seja, são também as suas contradições.”

* * *

O fanatismo pró-soviético, realçado com vigor por economistas próxi-
mos a Rangel, ganha contraponto no depoimento de quem privou intima-
mente de seu convívio – o sobrinho Marcelo Lopes de Souza, que passa a 
ser tratado como um filho pelo mestre, como veremos mais adiante. Ele re-
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fresca: “Da viagem a passeio que tio Ignácio fez à URSS, em 1981, o sabor 
que posso traduzir é que admirava o progresso de um país praticamente 
agrário, na época pré-Lênin e Stalin, para uma potência industrial, ainda 
que de segunda classe – além da ampliação nas áreas militar e espacial e de 
melhorias nas condições de vida do povo. Entretanto, com aquela eterna 
capacidade de pensamento independente, ele conseguia também enxergar 
os defeitos. Havia mantido o espírito crítico, bastante afiado. Não era um 
idílico admirador da União Soviética, nem de Cuba, nem da China ou de 
qualquer outro lugar onde as ideias comunistas se materializaram. Como 
macroeconomista, destacava que, durante certo tempo, o Brasil e a União 
Soviética tinham sido os países que registraram as maiores taxas de cresci-
mento por vários indicadores, em particular o pIB – e que continuariam 
a crescer loucamente. Crescimento em si não significa desenvolvimento, 
mas, no caso, sim. Contemporaneamente, a China capitalizou essa heran-
ça expansionista por meio de uma mistura muito habilidosa de modelos 
econômicos. E o Brasil abortou prematuramente esse crescimento. Cá es-
tamos na estagnação.”

* * *

Em 1988, nosso personagem nos dará em artigo sua própria versão: 
“Estive na União Soviética, por onze dias, em 1981, muito antes, portanto, 
da perestroika, e estritamente como turista, aos cuidados da polvani. Sem 
outro cicerone senão o guia italiano, violentamente anticomunista, muito 
ocupado em confirmar-nos na vasta mitologia antissoviética que havíamos 
aprendido no Brasil (...). Confesso que sabia alguma coisa de economia so-
viética. Sabia, por exemplo, que, como a nossa, a industrialização soviética 
era ‘tardia’, fazendo-se num esquema de substituição de importações. Com 
uma relevante diferença: enquanto começamos pela indústria leve, basica-
mente produtora de bens de consumo, aproximando-nos paulatinamente 
da indústria pesada, produtora de bens de produção, os soviéticos haviam 
seguido uma trajetória precisamente oposta. Não me causou, assim, ne-
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nhuma espécie o fato de o ábaco continuar a ser abundantemente usado na 
URSS, coisa que seria impensável, no Brasil, sem que isso comprove nosso 
maior desenvolvimento (...). Uma perestroika sem Glasnot (transparência 
indispensável para uma crítica e autocrítica eficaz) é coisa que escapa a 
minha percepção. Os hábitos adquiridos não são abandonados com fa-
cilidade. Como diz o poeta, l’habitude est une étrangère qui supplante en 
nous la raison. Quando o suprimento de bens de equipamento era escasso, 
convinha criar condições para que empresas de muito diferentes padrões 
pudessem coexistir. Mas se o trabalho em condições arcaicas se torna um 
hábito, então é mister romper com esse hábito, o que está longe de ser 
uma tarefa simples. Não me considero suficientemente informado sobre 
a perestroika, para emitir parecer sobre o que estão fazendo os atuais pró-
-homens da União Soviética. Limito-me a constatar o problema, o qual 
não constitui novidade para mim, nem basta, por sua simples existência, 
para comprovar a incompetência dos homens que precederam Gorbatchev. 
Os métodos adotados, e agora condenados, fizeram milagres, em seu tem-
po.” E tenho dito!
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crepúsculo

Só para não fugir à regra, o incansável Ignácio Rangel segue manufa-
turando a incontível batelada de estudos, tonificados por Economia bra-
sileira contemporânea (1987) e Economia, milagre e antimilagre (1985), 
uma análise da conjuntura nacional no período autoritário. No prefácio 
do primeiro, faz sua graça: “Felizmente, o cardiologista que, em 1965, 
prognosticou-me, na sequência de um enfarte, uma vida muito breve, es-
tava equivocado, porque hoje, quase um quartel de século depois, aqui 
estou, com uma sobrevida razoavelmente saudável e laboriosa, não obs-
tante meus 73 anos intensamente vividos. talvez por culpa da fulminante 
evolução da ciência. Mas, de par com a ciência médica, eis que a história, 
nada menos, brindou-me com outro régio presente: o prazer de conhecer 
e de conviver com a geração que se supunha perdida por efeito do golpe 
de Estado de 1964 e da ditadura militar. Ora, trata-se de uma safra exce-
lente de homens e mulheres, agora em plena maturidade. Muitos deles me 
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desvanecem apresentando-se como meus discípulos e estão atentos ao que 
digo e escrevo (...). Estou tendo, pois, a alegria de conhecer o julgamento 
irrecorrível dos meus pósteros, sem ter-me dado o trabalho e desprazer de 
morrer.”

No discurso à vera, Rangel esquadrinha o seu tempo: “Vivemos numa 
época revolucionária. Assim, nas condições do estágio final da presente 
crise, devemos instrumentalizar certas mudanças institucionais que, no 
processo de abrir caminho para novo surto de crescimento – novo ‘mila-
gre’, como costumamos dizer –, estaremos preparando o advento de novo 
‘regime’, vale dizer, de nova ‘dualidade’. É que as mudanças de fundo ar-
ticulam-se organicamente com as mudanças conjunturais, como as dos 
últimos ciclos endógenos breves. Estamos vivendo uma época revolucio-
nária, mas, quando esta passar, vendo-se as coisas retrospectivamente, não 
será fácil de dizer que foi, afinal, o que mudou. São sempre assim novas 
revoluções: aparentemente, não mudam nada e, nós que somos uma das 
economias mais dinâmicas do mundo, nos representamos a nós mesmos 
como se estivéssemos parados. Como na apóstrofe de tobias Barreto:

Se os reis são sempre os reis, se o povo ignavo
Não deixou de provar o duro freio
Da tirania e da miséria o travo,
De que foi que Jesus salvar-nos veio?

Ao conservador tancredo Neves, bem como ao seu sucessor, o meu co-
estaduano josé de Ribamar Ferreira de Araújo Costa Sarney, tocou presidir 
a um processo de mudança de fundo, e não a uma superação qualquer da 
crise de ciclo breve: será como a Independência, a Abolição-República e 
a Revolução de 1930. Isso na espécie de tanger apenas algumas mudan-
ças conjunturais. Deverão mudar, na espécie de conservar, e proceder a 
mudanças revolucionárias, na espécie de levar a cabo meros arranjos de 
conjuntura.”
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* * *

O humor fino do prefácio do livro de 1983 é mantido, dois anos de-
pois, na apresentação de Economia, milagre e antimilagre:

“jorge Zahar (o editor) pediu-me que escrevesse um pequeno livro bos-
quejando o desenvolvimento da economia brasileira nos quatro lustros da 
ditadura militar. Queria um livro simples, sem gráficos e tabelas de difícil 
compreensão, mas que contasse o fundamental do assunto que me era 
distribuído. Esforcei-me para cumprir o prometido. Entretanto, a ciência 
econômica, como todas as ciências, tem suas categorias, sua sintaxe e seu 
léxico fundamental. Se nos afastamos muito deles, aquilo que poderia ser 
uma estória curta desdobra-se numa longa e cansada narração, tornando 
pior a emenda que o soneto.

Certa vez, meu saudoso amigo Alberto Guerreiro Ramos pediu-me 
uma série de cinco conferências sobre o desenvolvimento da economia 
brasileira, para um curso que ele estava organizando, em 1955, sob os aus-
pícios de Ministério da Educação e Cultura (MEC), no Rio de janeiro. Por 
favor, nada de economês, disse-me ele. Quero um curso de economia brasileira 
para débeis mentais. teria sido difícil ser mais explícito. Os ‘débeis mentais’ 
a que ele se referia eram, nada mais, nada menos, o que de mais saudável 
tinha a sociedade brasileira – inclusive na elite intelectual não especializada 
em economia e, ai de mim, também boa parte dos especialistas em econo-
mia.”

E mais à frente, agora a seco: “A ditadura militar insere-se como um 
período muito claramente definido na história do Brasil e na história do 
capitalismo mundial. Corresponde ao decênio final da fase A do quarto 
ciclo longo e ao primeiro decênio da fase B do mesmo ciclo. As fases A são, 
como se sabe, os períodos ascendentes ou prósperos, ao passo que as fases 
B englobam os períodos declinantes ou, como popularmente se diz, de 
‘crise’. A crise, mais exatamente, é apenas o momento de transição da fase 
A para a fase B de cada ciclo. Embora o Brasil não faça parte do chamado 
centro dinâmico da economia mundial, isto é, aquela área em que se en-
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gendram as flutuações econômicas estudadas como ciclos longos ou ciclos 
de kondratiev, visto como se insere conspicuamente na periferia da mesma 
economia mundial, tem-se mostrado muito sensível a esses movimentos. 
Mais, talvez, que os próprios países mais avançados onde se engendra o 
ciclo longo, que integram aquele centro. É que o dito centro muda a cada 
novo ciclo, ao passo que o Brasil tem ocupado posição simétrica, em rela-
ção ao centro, qualquer que seja este. podemos dizer, também, que o Brasil 
tem o tropismo do desenvolvimento. Sucessivamente, trocou a hegemonia 
de portugal – ponta de lança do capitalismo mercantil europeu – pela da 
Inglaterra e depois pela dos Estados Unidos. Vale dizer, do capitalismo 
industrial e do capitalismo financeiro. Quando a economia mundial entra 
em recessão – essa longa recessão de um quartel de século, característica do 
ciclo de kondratiev, o qual dura aproximadamente meio século – a econo-
mia brasileira, como parte da periferia, tem que se esforçar por se ajustar 
ao novo estado de coisas.”
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do mais profundo  
do ser

Vale citar que as encomendas de bosquejos não se limitaram à raia pro-
fissional. Ignácio presta uma derradeira e comovente homenagem ao nobre 
patriarca, reafirmando não só sua eterna presença na vida dos filhos, como 
exortando às novas gerações a não esquecerem os princípios pétreos do 
querido juiz. “Ao se aproximar o centenário do nascimento de nosso pai, 
josé Lucas Mourão Rangel, a 17 de abril deste ano de 1985, recebi de meus 
irmãos a incumbência de bosquejar uma breve biografia dele. É bom que 
seus netos, assim como os bisnetos que estão chegando, aprendam a ver 
nele suas próprias raízes.”

Rangel segue rasgando a alma: 
“O que aqui se segue é obra coletiva, em verdade, visto como coleti-

vamente decidimos o que dizer ou não dizer e quando finalmente dizer. 
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pessoalmente, gostaria de dizer muito mais, visto como nosso pai, em sua 
simplicidade e modéstia, foi um homem de vida cheia, e este opúsculo 
apenas permite aflorar alguns aspectos dessa vida. E estou certo de que, 
como acontece comigo, meus irmãos, ainda hoje, quarenta anos depois de 
sua morte, sempre que a vida nos confronta com decisões difíceis, têm a 
noção nítida do diálogo com nosso pai. É que ele permanece vivo, dentro 
de nós, como encarnação dos nossos próprios imperativos categóricos, de 
nossas consciências, que ele tanto fez por formar.

Decidimos começar a crônica pelos Mourões e Rangéis já quando eles 
apareciam como velhos clãs brasileiros – se alguma coisa se pode chamar 
de velho neste país-criança. Mas sabemos que essas famílias descendem 
de cepas portuguesas. Conhecemos os escudos heráldicos dos Rangéis de 
Coimbra e de Aveiro. Quanto aos Mourões, ou seriam uma família cristã-
-nova, dessas que os portugueses despachavam para o Brasil, a legitimar 
suas recentes conversões, ou seriam, simplesmente, gente ordinária de 
Mourão, localidade do Alentejo, tendo vindo para o Brasil, simbolicamen-
te, com Martim, o esposo de Iracema e, por sua vez, esposos de outras 
Iracemas, visto como o sangue ameríndio está obviamente presente em 
nós. Mas essas coisas nos parecem pouco relevantes. Importante mesmo é 
o fato de sermos brasileiros. Como nosso saudoso pai queria que fôssemos. 
E assinalar nossa modesta presença familiar nos atos construtivos desta 
extraordinária nação.”

* * *

A 29 de junho de 1986, a sempre polêmica questão da redistribuição 
de terras é retomada na “Carta aberta a d. Hélder” – arcebispo emérito de 
Olinda e Recife e ardoroso defensor dos direitos humanos durante a dita-
dura –, em que Rangel pede um pouco de bom senso e reflexão ao líder 
religioso:

“Vossa Excelência Reverendíssima talvez se lembre do Grupo Especial 
de trabalho criado pelo presidente jânio Quadros, sob a presidência do 
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falecido senador Milton Campos, em 1961, que então submeteu ao então 
presidente do Conselho de Ministros, tancredo Neves, um projeto de lei 
que não teve seguimento. Ambos fizemos parte desse Gt. Com o apoio 
de V. Ex.ª Revma. e de Milton Campos, pude inserir nesse projeto um 
dispositivo que tomaria a forma do artigo 39 – ‘Em casos especiais e nas 
regiões de predominância da monocultura, em que ocorrer ocupação esta-
cional de mão de obra, a Supra poderá criar, organizar e distribuir entre os 
trabalhadores rurais pequenas unidades de subsistência próximas às plan-
tações e independentes da propriedade’. Naquele tempo, minha querida 
amiga Conceição d’Incao era ainda muito mocinha e não havia polarizado 
a denominação de ‘boia fria’ para os trabalhadores rurais volantes, esse 
vasto semiproletariado que o ministro pazzianotto estima agora em cinco 
milhões. Mas era deles que se tratava. para mim, eram favas contadas que o 
latifúndio feudal brasileiro seria substituído, não por exportações familia-
res ao modelo francês ou americano (homestead), mas por fazendas de tipo 
capitalista, apoiadas em tecnologia moderna – modernização e quimifica-
ção – e usando em larga escala mão de obra assalariada.

Esses fazendeiros capitalistas estavam surgindo como uma dissidência 
progressista da massa de latifundiários feudais. Seus interesses tendiam a 
diferenciar-se dos destes, mas, na época – e mesmo agora – a nova classe 
não tinha disso clara consciência e, politicamente, tendia, como tende ain-
da, a aliar-se com os latifundiários tradicionais, que eram, e são ainda, a 
classe dirigente do Estado. Enquanto essa aliança não fosse quebrada, a fa-
mosa reforma, orientada para a criação em massa de explorações familiares 
seria politicamente impraticável, pura utopia.

passou-se um quartel de século, e esse estado de coisas só mudou para 
o efeito de dar ao trabalhador volante um peso que àquele tempo não 
tinha. O problema da divisão da terra continua sem solução, porque a 
terra é, cada vez mais, uma reserva de valor, de modo que sua destinação é 
um problema financeiro. Se o governo comete o equívoco de comparecer 
ao mercado como grande comprador de terras, o preço destas tornar-se-
-á proibitivo, de modo que a inefável ‘reforma’ será natimorta. por outro 
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lado, a perspectiva de que a crise agrária se torne tão aguda que conduza 
a medidas radicais, fiscais ou de outra natureza, capazes de promover uma 
redistribuição da terra, sem compra da mesma pelo Estado, essa perspecti-
va não consulta nossa experiência histórica. Desde que começou a indus-
trialização, há pouco mais de meio século, a crise agrária agudiza-se perio-
dicamente, nas fases recessivas dos ciclos breves, para desagudizar-se, uma 
vez abertas as fases de recuperação. Ora, desde há mais de um ano estamos 
em franca fase de recuperação.

A menos que a velocidade intrínseca de nossos ciclos econômicos mude 
muito, o que não é impossível, mas pouco provável, estaremos, de novo, 
em fase recessiva dentro de um quinquênio, sendo de esperar, também, 
que com a reagudização da crise agrária, seja razoável pensar em soluções 
mais drásticas – soluções capazes de se exprimirem em dispositivos seme-
lhantes à Lei Áurea, que está para fazer um século, e que tinha apenas três 
artigos. Entrementes, no que diz respeito propriamente à distribuição de 
terras, é de se esperar que fiquemos nessa inefável contenda, de saber se a 
desapropriação deverá premiar – sim, premiar – todos os latifúndios ou 
somente alguns.

Entrementes, iremos fazendo o que está na ordem natural das coisas 
para ser feito. O governador Montoro continuará a distribuir quintais – 
que são quintais os lotes de quinhentos metros quadrados que está distri-
buindo e que a experiência mostra que são grandes, tanto que prontamente 
começarão a ser redivididos – enquanto o ministro pazzianotto irá esten-
dendo ao semiproletarido rural os dispositivos introduzidos nos passados 
decênios na intenção do proletariado urbano. Sim, porque essas questões 
estão maduras para solução e nessa solução estão interessados não apenas 
os boias frias, como o seu patronato e o país, como um todo. Com efeito, 
a existência de milhões de desempregados no quadro urbano não é consolo 
para uma agricultura capitalista, que carece de mão de obra rural e não de 
mão de obra favelada.”

Rangel faz então a convocatória de quem de direito: 
“Espero que o novo titular do Ministério Extraordinário para o Desen-
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volvimento e a Reforma Agrária (Mirad), Dante de Oliveira, tome sensata-
mente as cartas na mão. Afinal, ninguém se faz eleger prefeito de Cuiabá, 
em oposição ao governo estadual, e por mais de 60% dos votos, sem tomar 
conhecimento do explosivo problema das favelas cuiabanas – trágica en-
carnação do problema boia fria.

Em Mato Grosso e noutros estados menos desenvolvidos, talvez os qui-
nhentos metros quadrados de Montoro sejam poucos. Isso depende de 
várias circunstâncias, especialmente da parte do tempo total da família 
camponesa que a fazenda capitalista utilize de fato. Afinal, entre os poucos 
palmos de terra para implantar o barraco, reivindicado pelas famílias fave-
ladas das grandes cidades e uns quantos hectares onde implantar a explo-
ração agrícola familiar, não existe nenhuma barreira intransponível. pura 
questão de bom senso. O que é mister é evitar que o Estado compareça ao 
mercado como comprador de vastos latifúndios, porque isso encarecerá a 
terra e tornará a reforma impraticável.

Em especial, certas precauções devem ser tomadas, por exemplo:
• privilegiar, para efeito de desapropriação, as áreas convulsionadas por 

conflitos é o mesmo que promover certas invasões, expulsões e conflitos;
• de um modo geral, privilegiar certas áreas para o efeito de desapro-

priação é, do ponto de vista do eventual comprador-desapropriador, pouco 
menos que um suicídio, porque limita a oferta de terras, potenciando o 
processo de encarecimento.

D. Hélder! por que não paramos um pouco para meditar nestas coisas, 
retomando a palestra no ponto em que, há um quartel de século, sob a 
superior orientação de Milton Campos, a interrompemos?”
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sem aplausos  
da academia

Misteriosamente, seu nome vai sendo aos poucos esquecido. No livro 
mais emblemático sobre a entidade, Iseb: fábrica de ideologias, de Caio Na-
varro de toledo, publicado em 1978 (Editora da Unicamp), os textos de 
seu pensador maior não são nem sequer analisados – sob a alegação de 
que tiveram uma quase “inteira autonomia no conjunto da produção in-
telectual isebiana”. Não é essa, todavia, a percepção do cientista político 
Alexsandro Eugênio pereira, da Universidade de São paulo (USp), ao sus-
tentar, em “A crítica e a polêmica em torno do Iseb”, que “os textos foram 
fundamentais sim e não tiveram essa tal de quase autonomia dentro da 
produção intelectual do instituto”.

pereira contextualiza: “A produção intelectual do Iseb deve ser ana-
lisada a partir das suas duas dimensões fundamentais: a elaboração de 



190

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

ideologias e a análise econômica. Entre essas duas dimensões há uma 
complementaridade necessária à medida que a análise econômica susten-
ta, do ponto de vista concreto, a elaboração de ‘ideologias’. Em vários 
textos, a análise de situações concretas empreendida por economistas e 
intelectuais ligados ao Iseb como Ignácio Rangel, Gilberto paim, Ewaldo 
Correia Lima, jesus Soares pereira e outros, revela que o Iseb tinha uma 
concepção própria a respeito do papel do Estado e do capital estrangeiro 
no desenvolvimento econômico, do aproveitamento da capacidade ociosa 
existente na economia brasileira e da necessidade de se proceder a algumas 
reformas tanto políticas como econômicas – como a reforma agrária, a 
reforma da estrutura do Estado e a reforma política – para que as políticas 
de desenvolvimento significassem, de fato, a incorporação de uma parcela 
da população até então excluída da participação nos resultados do desen-
volvimento econômico.”

* * *

Assentada a poeira do tempo, algum esforço no sentido do reconhe-
cimento da obra rangeliana se deu por intermédio de textos assinados 
por Bresser-pereira e Cardim de Carvalho (1978), Wilson Cano (1979), 
Davidoff Cruz (1980), Leite Soares (1981), Guido Mantega (1984), Ri-
cardo Bielschowsky (1985 e 1987) e Márcio Henrique Monteiro de Cas-
tro (1987). No meio tempo, Ignácio Rangel foi considerado – ao lado de 
Celso Furtado e Caio prado jr.– patrono da Revista de Economia Política, 
criada em 1980 e para a qual colaborava com artigos.

Afirma o professor Armen Mamigonian: “A escolha de Rangel não foi 
gratuita, pois suas ideias permitiram entender melhor as particularidades 
da formação social brasileira. Ele viu, para surpresa até de intelectuais aten-
tos à realidade sociológica (como Guerreiro Ramos), que o Brasil nasceu 
(e continua) dual: o senhor de engenho do século 16 era ao mesmo tempo 
senhor dos escravos na sua propriedade e vassalo do rei de portugal, isto 
é, estava inserido em dois modos de produção ao mesmo tempo. Rangel 
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entendeu como o Brasil funcionava (e funciona) com continuidades e rup-
turas nos seus processos econômicos, sociais e políticos, sintetizados nos 
pactos de poder da Independência (1822), da Abolição-República (1888-
89) e da Revolução de 1930. Muitos historiadores só viram continuidades, 
como se a Independência não tivesse significado as duas coisas (escravidão) 
e ruptura (capital comercial); a Abolição-República, continuidade (capital 
comercial) e ruptura (fim da escravidão); e a Revolução de 1930, igual-
mente, continuidade (latifúndio feudal) e ruptura (indústria).”

E adiciona: “Nos últimos anos, Rangel insistia na necessidade de se 
superar o pacto de poder de 1930, em decorrência do envelhecimento 
do sócio maior, o latifúndio feudal. Deveria nascer um novo pacto, li-
derado pelo sócio menor e mais dinâmico, o capital industrial brasileiro, 
que se expandiu consideravelmente de lá para cá. Ao invés desse caminho 
‘natural’, sobreveio uma apostasia, uma contrarrevolução: marcha à ré na 
industrialização, junto com uma enorme desnacionalização, numa aliança 
espúria do capital financeiro americano (sócio externo do pacto de 1930) 
com o latifúndio decrépito, representado pelo pFL, que incorporou o setor 
bancário-parasitário (dívida interna), estrangulando as potencialidades de 
expansão da economia brasileira. Como aconteceu em outras situações his-
tóricas, as tarefas que deveriam pertencer aos industriais, que se mostram 
incapazes de executá-las, devem ser abraçadas e assumidas pelos trabalha-
dores: preservação e expansão da economia, com o uso das capacidades 
industriais subutilizadas (mecânica pesada), no fornecimento às infraes-
truturas estranguladas.”

* * *

Armen descreve o que sentiu quando conheceu Ignácio Rangel, num 
evento em Mato Grosso, em 1982. “Fiquei bastante impressionado, por-
que se interessava por tudo, quando as pessoas estavam cada vez mais fixa-
das em sua pobre especialidade. Lembro-me que houve um arranca-rabo 
entre josé Graziano (posteriormente, ministro extraordinário de Segurança 
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Alimentar e Combate à Fome de Lula e responsável pela implementação 
do programa Fome Zero), que levava a sério a chamada agricultura fami-
liar, e ele, defensor da tese de que a agricultura brasileira já estava vivendo 
uma outra realidade – havia se tornado poderosa, gigantesca, por conta do 
agronegócio. Sei que, muitos anos depois, o Graziano mudou de opinião 
e adotou a do Rangel.”

prossegue: “A visão de mundo dele me surpreendeu. Alertou: Olha, a 
revolução socialista que aconteceu na União Soviética já está criando uma es-
pécie de gravitação. Alguns países, que não pertencem ao campo socialista – da 
África ou da Ásia, por exemplo –, vêm agindo ao redor da URSS. Aquilo me 
chocou. Ninguém falava disso! Segundo Marx e Engels, a revolução ocor-
reria na Alemanha, na França, na Inglaterra, mais ou menos simultanea-
mente. E, a partir daí, haveria um movimentação do mundo em direção 
ao socialismo. Rangel transferiu esta ideia para a União Soviética. E tinha 
razão. Eu não percebia, mas ele afirmava: Muitos países não precisam fazer a 
revolução como a gente entende, de maneira violenta. Querendo ou não, com o 
passar do tempo, vão orbitar ao redor da URSS. Então, ele captou em Marx 
o poder gravitacional de uma grande potência socialista. A China está fa-
zendo isto. Em outras palavras, era um cara que lia e raciocinava mesmo, 
não ficava repetindo, falando abobrinhas. Este é um bom exemplo de sua 
interpretação pessoal do marxismo. A primeira impressão que tive foi a de 
um pensador absolutamente independente. E me tornei um fã incondicio-
nal, deslumbrado mesmo.”

* * *

A rigor, o mestre não pertenceu à academia, o que, na interpretação 
de Maria da Conceição tavares, explica em boa parte certo esquecimento 
em torno de sua figura. “Acho que a tal ‘conspiração do silêncio’ se deve 
ao fato de não ter sido professor efetivo em nenhuma universidade, nem 
aqui, nem no exterior. A maneira de um acadêmico se popularizar é dando 
aulas. Quando se vive trinta e tantos anos como professor, contabilizam-se 
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milhares de pessoas que depois vão propagar o que marcou sua formação! 
E Rangel só fazia conferências. tampouco se vinculava a sindicato ou par-
tido político. Então, não tinha onde transitar. De qualquer maneira, um 
lugar que, excepcionalmente, sempre o respeitou e requisitou, periodica-
mente, para palestras foi Campinas. Bresser-pereira sempre o admirou e 
publicou seus artigos na Revista de Economia política. Em geral, o pessoal 
mais brilhante, sem preconceito em reconhecer a imaginatividade dele, o 
apreciava. Era tão criativo que não havia como não o estimar – embora, 
claro, tivesse sofrido um cerco enorme do lado dos ortodoxos botocudos. 
Agora, se estes já não gostavam nem do Furtado...”

* * *

Mas, afinal, lá no íntimo, o véu da famosa “conspiração do silêncio” 
tocava em profundidade o coração do pragmático professor? “Sim e não”, 
responde quem conheceu Ignácio sem formalidades, o sobrinho Marcelo, 
na medida em que compreendia ser mais cômodo falar o politicamente 
correto e agradar a todos, como faz a maioria das pessoas, que defender 
seus verdadeiros pontos de vista e agradar a poucos. “Eu sabia que ele 
era uma avis rara, no sentido da coragem de afirmar coisas que, num 
dado momento, pareciam inaceitáveis – e só se admitiriam muito de-
pois. Rangel publicava inúmeros artigos nos meios de comunicação, que, 
certamente, eram lidos, mas não comentados por seus pares, incluindo 
Delfim Neto e Roberto Campos. Alguns deles, inclusive, interpunham 
até jornalistas, que se prestavam a entrevistá-lo com esse fim, para sondar 
ou detalhar as opiniões lançadas nos artigos. Essa espécie de espionagem 
aconteceu várias vezes. Ele me dizia: Vou conversar com aquele ali, mas 
sei que veio me espionar a mando de tal pessoa. tinha, inclusive, consciên-
cia de que suas ideias eram plagiadas em artigos e livros de terceiros – a 
que chamava de ‘carinhosa pirataria’. Acima de tudo, porém, prevalecia 
a importância de espalhá-las – por guardar noção de que não ficaria mais 
muito tempo entre nós.”
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E, lamentando a falta de amplificação das ondas rangelianas no Brasil, 
Marcelo reafirma a importância do ex-ministro, citado por Conceição ta-
vares nessa perspectiva: “Boa parte dos economistas não conhece a obra de 
Ignácio, o exemplo de vida em não se corromper, não abrir mão das ideias 
próprias. Não posso esquecer, porém, o admirável papel de Luiz Carlos 
Bresser-pereira que, com toda a sua energia, apoiou o meu tio. Foi incansá-
vel na divulgação de seus livros, inclusive com a reedição de alguns, como 
Ciclo, tecnologia e crescimento, em 1980. Rangel merecia mais, embora fosse 
mesmo fora do seu tempo, demasiadamente independente, complexo em 
suas reflexões, ousado, original, combativo, defensor do desenvolvimento, 
do redistributivismo e da justiça social. É muita coisa para se aceitar em 
um único homem.”
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Quanto falta  
para o futuro?

À entrada dos anos 1990, a Universidade Federal do Maranhão edita 
uma entrevista biográfica de Ignácio Rangel, dando início à publicação 
sistemática de suas obras. Não obstante o esforço de iniciativas isoladas, 
ele perdia cada vez mais espaço no universo acadêmico. Mas ainda dava 
orgulho vê-lo, velhinho, em pé, na rua das Laranjeiras, esperando o ônibus 
– “carros para quê, se existe o transporte coletivo?” –, para participar de 
debates nas entidades associativas dos economistas com garotos que mal 
sabiam quem ele era. Essa visão refletia a essência mesma da integridade do 
servidor público. Digna de uma estátua no local.

Armen Mamigonian observa: “Rangel não encontrava aceitação nem 
pela direita, nem pela esquerda. primeiro, não tinha a caneta na mão para 
nomear ninguém – ao contrário de Celso Furtado, que nomeou uma mon-
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toeira de gente – e criar um bando de aduladores. Segundo, o pensamento 
dele carecia de quem o entendesse. Maria da Conceição tavares e outros 
foram chamados de economistas do MDB. Falavam o que interessava ao 
partido. Conceição reconhecia os méritos de Rangel, mas obedecia à pro-
gramática política. No caso do combate à inflação, vieram com aquelas 
maluquices, durante o governo Sarney – do congelamento de preços, da 
moratória. Rangel ria: Vais fazer moratória como, se não tens condições de 
sustentá-la. Para quê? Não é coisa que aconteça por decreto. Só podemos pedi-
-la quando tivermos condições de pagá-la. Se o devedor está pagando, reli-
giosamente, então tem direito a rediscutir a dívida, efetuar uma auditoria. 
E moratória não se avisa, se faz. Ou seja, pura demagogia do populismo 
de esquerda com o oportunismo neoliberal. O pessoal da Unicamp, de 
esquerda, estruturalista, se reuniu com o da pUC do Rio de janeiro, ini-
cialmente neoclássicos, e depois monetaristas, para fazer o congelamento. 
julgam-se grupos tão diferentes, mas não são tão diferentes assim. Rangel 
ficava chateado por, no lugar de discutirem seriamente, travarem uma ba-
talha de ideias, estarem mais interessados na fogueira das vaidades. Não 
falava por falar, não jogava para a arquibancada.”

* * *

Em 29 de novembro de 1991, Ignácio Rangel toma posse na Academia 
Maranhense de Letras, ocupando a cadeira nº 26, cujo patrono é Antônio 
Lobo, fundador da instituição. Será um breve, porém, intenso, convívio 
com sua terra natal. três anos depois, o Brasil perde o filho que tão ardo-
rosamente dedicou a vida a pensar e vitalizar o crescimento do gigante pela 
própria natureza.

Morreu combatendo a política econômica do governo Collor, deixan-
do títulos fundamentais à interpretação da realidade nacional, como: O 
desenvolvimento econômico no Brasil (1954), Introdução ao desenvolvimento 
econômico brasileiro (1955), Textos sobre a questão agrária (1955), Desenvol-
vimento e projeto (1956), Dualidade básica da economia brasileira (1957), 
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Elementos de economia do projetamento (1959), Do ponto de vista nacional 
(1960), Recursos ociosos e política econômica (1960), A inflação brasileira 
(1963), Ciclo, tecnologia e crescimento (1969), Economia brasileira contem-
porânea (1983) e Economia: milagre e antimilagre (1985).

Ao professor Armen Mamigonian, foi confiada a guarda da biblioteca 
de Rangel, hoje numa casa da praia da Daniela, em Florianópolis, perten-
cente ao geógrafo. De lá, deverá abastecer a sede de um futuro Instituto 
Rangel. “Eu tinha admiração total por ele. As pessoas, de modo geral, não 
percebiam que estavam diante de um gênio. Modéstia à parte, eu percebi, 
sabendo, além de tudo, que se tratava de um ser humano extraordinário.”

Na noite de 22 de junho de 2005, ocorre o lançamento, em São Luís, 
de Obras reunidas de Ignácio Rangel (Editora Contraponto), organizadas 
por Cesar Benjamin – com a colaboração do ex-companheiro de banco 
Márcio Henrique de Castro e sua filha Liudmila Rangel Ribeiro – e que 
sistematizam o trabalho completo (ou até onde foi possível arregimentar os 
infindáveis escritos) do mestre em dois volumes. No primeiro, a tese que 
defendeu na Cepal, livros e monografias; no segundo, coletâneas de artigos 
elaborados entre 1955 e 1987, além de artigos avulsos, de 1962 a 1992. 
Um alentado labor, patrocinado pelo BNDES, com o grandioso mérito 
de reparar a forma esparsa a que se tem relegado a divulgação do tesouro 
rangeliano, sobretudo para as novas gerações.

* * *

Um terceiro volume está em andamento na mesma editora, com a par-
ticipação, novamente, de Monteiro de Castro, que afirma: “Bresser-pereira 
atuou bastante na recuperação em São paulo da obra de Rangel, que registra 
uma temporada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 
Wilson Cano e josé Graziano. Essa passagem não é realçada, mas Rangel foi 
muito importante na revisão crítica que a Unicamp – que detestava a teoria 
da Dualidade – fez do pensamento cepalino, em relação a jogar mais com as 
mecânicas internas do país, nem tanto como uma economia reflexa.”
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Monteiro de Castro reconstrói um momento ilustrativo da visão 180º 
do velho Ignácio que presenciou num seminário em Brasília, por volta 
de 1976: “Um sujeito apresentou um modelo de regressão econométri-
co simples, para aferir o consumo têxtil nos anos 50. Rangel perguntou: 
Como você chega a este coeficiente usando como unidade o metro quadrado? 
Está errado, meu filho. Naquela década, eu comprava uma camisa que em 
pouco tempo ficava puída, precisando de troca. A que visto agora, sintética, me 
acompanha há seis anos. Mudou a qualidade do metro quadrado. Logo, não 
posso efetuar a comparação. Foi um silêncio na sala! Enquanto se discutia 
o coeficiente, ele olhava pelo outro lado. Este era o mesmo Rangel da tese 
sobre a inflação brasileira.”

* * *

O ex-ministro Bresser-pereira, responsável pela recuperação da litera-
tura rangeliana, faz um retrospecto da importância do mestre na sua tra-
jetória: “Ignácio, nos anos 50, participou do chamado Grupo de Itatiaia, 
formado por intelectuais nacionalistas que se reuniam nesse município, no 
meio do caminho entre Rio de janeiro e São paulo, e que deram origem ao 
Iseb. Lá, eles fundaram o Instituto de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (Ides), organizado pelo Hélio jaguaribe, e publicaram cinco números 
de Cadernos do Nosso Tempo, revista-marco na história do pensamento de-
senvolvimentista nacional. Eu tinha 20 anos e estava começando o terceiro 
ano da faculdade de Advocacia quando li essa publicação. Decidi na hora 
que não ia ser mais juiz de Direito, como intencionava, mas sociólogo ou 
economista. De repente, a revista me abriu uma visão nova, integrada, do 
Brasil. Foi assim que conheci, de longe, o Ignácio Rangel. passei a assistir 
a todas as conferências possíveis e imagináveis do grupo, e este contato 
mudou a minha vida completamente.”

Ele restabelece: “Na década de 60 – o Iseb já com imensa projeção –, 
ascende o pessoal da Escola de Sociologia de São paulo (que forma Fernan-
do Henrique Cardoso), em oposição a dois adversários – Gilberto Freyre e 
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Guerreiro Ramos, o principal sociólogo do Instituto, e, por tabela, igual-
mente Ignácio Rangel, seu grande admirador. Lamentavelmente, a batalha 
foi ganha pela Escola, enterrando a tese da revolução da burguesia nacio-
nal. Quando o Iseb é derrotado, em 1964, já estava em crise, rejeitado 
tanto pela direita quanto pela esquerda, que buscava, dentro dela, culpados 
para o golpe. Além dos militares e do imperialismo, a responsabilidade 
recaiu sobre o partido Comunista e o Iseb que, nos anos 50, propuseram a 
aliança com a burguesia como instrumento da revolução industrial brasi-
leira. Desse modo, Ignácio também entrou na geladeira. Após o golpe, que 
o havia atingido muito pessoalmente, ele andava desaparecido. E eu quis 
publicar uma segunda edição do Inflação Brasileira. persuadi a Editora 
Brasiliense a publicar uma coleção de Economia Brasileira e fui atrás do 
Ignácio no Rio de janeiro. por volta de 1978, consegui, então, relançar o 
livro, com prefácio meu – uma homenagem, evidentemente. A partir disso 
ficamos realmente amigos, e publiquei os artigos dele na minha Revista 
de Economia Política. Quando ficou doente, pressentindo que ia falecer, 
juntei-me ao economista josé Marcio Rego para escrever um grande paper 
sobre Rangel.”

Bresser avança: “Rangel tinha ideias muito pessoais. Ele não só reforma 
o conceito da inflação de custos ou inflação administrada por oligopólios 
de compradores – como as multinacionais – contra os quais brigava muito. 
Mais interessante era a sua análise no sentido de a inflação constituir um 
meio para a crise econômica, que tinha outras motivações, se reequilibrar. 
Ou seja, a relação se invertia – a crise é que provocava a elevação de pre-
ços. Isso vai permitir que ele crie o que chamamos de ‘curva de Rangel’, 
inversa, mas de longo prazo. A de curto prazo se associa a demanda x 
inflação. Aqui, não. Quanto mais crise, mais inflação. portanto, quanto 
menos demanda, mais crise. A inflação funcionaria como uma espécie de 
amortecedor, um mecanismo facilitador de um ajustamento no sistema. 
Só se sabe que isto é verdade nos países ricos hoje. por isso, economistas de 
todos os tipos defendem inflação de 2% a 6% para fazer as correções. Num 
cenário muito mais desorganizado como o brasileiro dos anos 60, Rangel 
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estava dizendo que uma inflação de 20% ao ano se explicava deste jeito. Ele 
era absolutamente heterodoxo em relação a quem e a qualquer coisa que 
fosse. Foi meu grande mestre, junto com Celso Furtado, que nunca o re-
conheceu em nenhuma citação. Um não batia com o outro, especialmente 
no tocante ao plano trienal, uma elaboração bem comportada. Rangel não 
estava dando receitinhas, nem preocupado com política econômica; mas 
interessado em explicar como a inflação acontecia. Com sua base marxista, 
sabia muito bem que a ciência econômica é uma ciência histórica. tinha 
horror a uma perspectiva neoclássica, hipotético-dedutiva. Isto não fazia 
nenhum sentido para ele.”

* * *

O conterrâneo advogado Rossini Corrêa resgata: “Encontramo-nos 
inúmeras vezes em São Luís, onde ocorriam debates e seminários com a 
participação de Rangel e o chamamento de personalidades como Luiz Car-
los prestes, Antônio Callado, Marcos Freire, jarbas Vasconcelos, Miguel 
Arraes, Ulysses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e teotônio Vi-
lela. Os colóquios rangelianos se multiplicaram num antigo sobradão da 
Rua portugal, na praia Grande. Ele evitava sempre as escadas pelas quais 
subira na juventude, ora ascendendo pelo primeiro elevador instalado no 
Maranhão, ora formando o grupo no mesão da térrea biblioteca. Um mes-
tre de saber cercado de ainda quase juvenis sociólogos, economistas, agrô-
nomos, jornalistas e historiadores. Compreendo aqueles instantes como de 
puro exercício de responsabilidade do velho para com o futuro. Ficaram, 
também, os instantes na residência do seu irmão querido, Sólon Sylvio de 
Mourão Rangel, situada à Rua Genésio Rêgo, nº 173, no Bairro do Monte 
Castelo – motivados pelo trabalho, ou na minha, debruçados sobre cama-
roadas, peixe pedra, torta de camarão, creme de bacuri e juçara de açaí, 
como dizia o conterrâneo Graça Aranha.”

prossegue: “Foi de mestre dos mestres que, entre comovidos abraços, o 
então governador Miguel Arraes qualificou Ignácio Rangel, junto a mim, 



201

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

depois de descer da mesa de palestrante no seminário comemorativo dos 
70 anos de Celso Furtado, em joão pessoa. Assim também o designou o 
ministro Bresser-pereira, quando lhe entreguei um exemplar de Um fio 
de prosa autobiográfica com Ignácio Rangel, livro que arquitetei em com-
panhia da socióloga Maureli Costa, do economista Raimundo palhano 
e do ficcionista pedro Braga. Quando, já muito doente, o velho lidador 
me declarou que viveria só três anos. talvez soubesse aquém do devido 
uma verdade magna: a de que, um triênio à frente, nenhuma conspiração 
do silêncio ou qualquer palavra malévola teriam capacidade de sepultar a 
verdade que Guerreiro Ramos entrevira e prefigurara, ao escrever o pre-
fácio de Dualidade básica da economia brasileira. Ignácio Rangel é uma 
síntese de interpretação econômica original e capacidade criativa de aná-
lise histórica para a formulação de leis sociológicas. por uma destas coisas 
estranhas da vida, no instante do seu falecimento no Rio de janeiro, soube 
que começara para Ignácio Rangel a ‘grande viagem’ pelo filtro sensitivo 
da energia cósmica. Enfim, sinergia. Um telefonema, mais tarde, apenas 
confirmou o fato.”

Corrêa, ligado ao Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e ao 
Centro Universitário de Goiás (Uni-Anhanguera), entre várias outras ins-
tituições acadêmicas, pontua: “permaneço lecionando e examinando teses 
no Brasil e no exterior. Não há lugar em que eu esteja, no qual, sendo 
cabível, não me reporte ao pensamento de Ignácio Rangel, ao discutir a 
vida nacional, inclusive, na sua dimensão jurídica, por ser a da minha mais 
orgânica atividade. tudo o que posso fazer, efetivamente, faço, ao exa-
minar ou orientar monografias, dissertações e teses, provocar a remissão 
ao pensamento de Rangel. Os alunos terminam por conjugar surpresa e 
deslumbramento, quanto à capacidade rangeliana de antever e de recons-
truir as relações do público e do privado no Brasil, por exemplo, entre 
demais temáticas instigantes. Levo comigo – nos espaços onde circulo – a 
semeadura do pensamento do, não por acaso, chamado mestre dos mes-
tres. Confessou-me o autor de Dualidade básica da economia brasileira, por 
exemplo, que uma das coisas que mais lamentava, no plano da criação, era 
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ter arquivado, senão perdido, a sua verve poética. Fácil, natural e fecunda – 
disse-me – fora a sua capacidade de composição em versos, que os afazeres 
da vida prática fizeram relegar para plano de vez a vez mais remoto.”

* * *

O economista Maurício David redesenha um dos últimos episódios 
vividos na companhia do mestre: “No princípio de 1990, eu, como diretor 
da Faculdade de Economia da Universidade Estadual do Rio de janeiro 
(Uerj), participei de um debate intensamente acalorado e conflitante com 
um colega do BNDES. Sentado ao lado de Rangel, vi que ele escrevia, e 
achei que tomasse nota sobre a discussão. Bati o olho – para desanuviar, 
ele reproduzia fábulas de Esopo em francês! Sabia aquilo de cor! Estava 
totalmente alheio e, para não dormir, nem ficar nervoso, começou a es-
crever. Não levantava a voz para ninguém, não era violento com ninguém, 
não obstante se exaltar quando argumentava sobre temas diletos. Colocava 
tudo no plano ideológico. Acabei adquirindo um carinho muito grande 
por ele.”

* * *

para Ignácio Rangel, o mundo não pode ser “um conglomerado hete-
rogêneo de povos ricos e miseráveis, cultos e ignorantes, hígidos e doentes, 
fortes e fracos”. Ele sintetizou: “Como internacionalista – sem prejuízo do 
meu patriotismo brasileiro – sinto-me solidário com o socialismo, à me-
dida que este é o grande propugnador da paz. E quero que o capitalismo 
brasileiro – na iminência de tomar ao latifúndio feudal a hegemonia sobre 
a sociedade brasileira, o único significado inteligível dessa Nova Repúbli-
ca – seja próspero, porque isso o interessará na paz. Ou é mesmo verdade, 
segundo a tradição leninista, que a luta pela paz é o caminho forçoso do 
socialismo, ou este não me interessa, porque, fora da paz, não há futuro, 
nem socialista, nem qualquer outro. O futuro é, afinal, tempo do homem. 
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E os netos que continuam a chegar, assim como os bisnetos que não devem 
tardar, exigem que a nação onde eles deverão viver seja uma nação próspe-
ra. Não uma nação utópica, postergada para futuro imprevisível, mas uma 
nação concreta, que é o desdobramento da nossa.”

Em Um fio de prosa, ele resume: “Esta é a minha vida, que, talvez, não 
seja uma vida excepcional, mas eu gostaria de vivê-la de novo.” E conclui: 
“Vejo o mundo, como ao Brasil, com o realismo e a esperança dos meus 
ideais de juventude. Acredito no futuro. Ele será, na verdade, melhor do 
que o passado.”
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ignácio no  
polo interno

polo externo, lado interno, polo interno, lado externo... será curioso 
observar como a complexa esquematização do pensamento rangeliano se 
traduzia no aconchego do lar. Quem está eminentemente graduado a nos 
guiar nesses domínios labirínticos é o engenheiro maranhense Marcelo Lo-
pes de Souza. Sobrinho de Ignácio (na verdade, parentesco emprestado 
da tia consanguínea Aliette), ele faz um retrospecto da caminhada até se 
tornar tão próximo do tio a ponto de causar uma ciumeira da gota serena 
entre seus filhos de verdade – Liudmila e Lucas.

“No início da década de 60, o vi algumas vezes, quando em visita a São 
Luís, onde eu morava. Naquele período, não havia grande aproximação, 
até porque ele, no BNDE, estava num patamar infinitamente superior ao 
meu, ainda no curso ginasial. O tempo passou, vim para o Rio de janeiro,  
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onde Rangel residia, estudar no Instituto tecnológico de Aeronáutica 
(ItA), entre 1972 e 1976. E comecei a gostar de economia, como uma dis-
ciplina complementar à engenharia, no sentido de construir projetos que 
tenham utilidade para o homem. Durante o período, nos reuníamos em 
família nos fins de semana, e nessas tertúlias fomos identificando interesses 
comuns e nos aproximando. O tio começou a me fornecer seus artigos e 
livros. tive o privilégio de discuti-los na própria casa dele. É um conhe-
cimento de dentro – até de coisas que não podem ser ditas em público –, 
diferente da visão de fora, das pessoas que o assistiram em palestras, na sala 
de aula ou em algum outro foro.”

Ele avança: “De 1981 a 1985, me ausentei do país para fazer doutorado 
e, na volta, me estabeleci em São josé dos Campos (Sp). Em 1992, consu-
mei o desejo de vir morar de novo no Rio durante um ano, a fim de ingres-
sar no Curso de Altos Estudos em política e Estratégia da Escola Superior 
de Guerra (ESG). À noite, rumava ao apartamento do tio Ignácio, para 
perturbá-lo e aprender mais. E o acompanhava, na medida do possível, 
em todas as andanças e conferências. Na época, eu já pressentia que ele se 
encontrava em vias de nos deixar, o que aconteceu dois anos depois. Era, 
na intimidade, uma pessoa extremamente afável, tímida. Quando estava 
cansado de trabalhar num problema que não conseguia resolver de pronto, 
dava tempo ao tempo e a sua própria mente, e ia fazer outras coisas, em 
particular a carpintaria. Enquanto a solução não vinha, se distraía confec-
cionando armários, gavetas, prateleiras. Outra coisa divertida é que ele, 
também para dar descanso ao cérebro, assistia a novelas, sobretudo a das 
seis, a mais trivial, a mais boba tradicionalmente. Eram artifícios para a 
mente relaxar.”

* * *

As conversas se desenrolavam por um trançado inesgotável: “juntos, 
varremos boa parte, senão toda a teoria dele. O quadro de trabalho mental 
do tio se forjava, em parte, no materialismo como postura filosófica; e no 
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marxismo-leninismo-stalinismo como opção ideológica. Mas, ao contrário 
de tantos contemporâneos, e este constituía um traço distintivo dele, era 
um pensador que se emancipou das raízes. Muitos daquela e de outras 
gerações se aprisionaram nos respectivos paradigmas de pensamento. Os 
comunistas rezavam pelo credo do marxismo e, depois, do leninismo e 
demais vertentes do trotskismo, do stalinismo e de vários ismos. Entretan-
to, tio Ignácio teve a virtude, a ousadia, o descortino de se libertar desses 
frameworks que são, de resto, importados. E alçar voos na construção de 
um pensamento próprio.”

Marcelo alinhava: “Um ponto que considerou nesse quadro se refere 
à tal teoria dos ciclos econômicos, que começa com o britânico William 
Stanley jevons, na segunda metade do século 19, em torno da influência 
do ciclo do sol de 11 anos nas colheitas da Inglaterra. jevons foi pioneiro 
na teoria dos ciclos longos na economia moderna, coroada pelo ciclo de 50 
anos de kondratiev, colocado no céu por Lênin e, depois, no inferno por 
Stalin, morrendo isolado nos gulags da Sibéria. A primeira defesa dos ciclos 
longos coube a ele, em trabalho publicado na Alemanha, no ano de 1927, 
com base no acúmulo de evidências observadas em estatísticas da econo-
mia capitalista mercantil, especialmente as inglesas. Esta tese será relida 
em Business cycles (1939), de joseph Schumpeter, que da Áustria foi para 
Harvard e quase se matou para escrever sozinho o livro, um tijolo, sobre os 
ciclos econômicos. De novo, a ideia encontra pouca receptividade – como 
ainda hoje está à margem do mainstream.”

Mas, claro, não da parte do velho e bom tio Ignácio. “Ele percebe que 
este framework pode explicar muito bem certas transformações econômi-
cas, políticas e, sobretudo, sociais do Brasil. E, pouco a pouco, começa a 
depreender que os ciclos são engendrados, essencialmente, no que chama 
de motor primário da economia capitalista – Inglaterra à frente e Estados 
Unidos, mais tarde. E que provocavam consequências também cíclicas nas 
economias periféricas, à semelhança da nossa. Assim, vai esclarecendo de 
que maneira os eventos maiores da formação político-econômica se corre-
lacionam admiravelmente com os ciclos de kondratiev. Rangel, então, ela-
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bora a ideia de que nós subíamos e descíamos feito uma rolha de cortiça ao 
sabor das ondas longas provocadas pelo centro motor – Inglaterra, depois 
EUA. E, nessa flutuação, íamos promovendo transformações econômicas, 
sociais e políticas, como Independência, proclamação da República, Revo-
lução de 30, industrialização etc. Outra coisa notável é que, num segundo 
momento, ele junta a ideia de que havia uma dualidade, uma coalizão de 
classes capitaneada pelas duas dominantes no Estado nacional. Da dissi-
dência de uma dessas classes aparece uma nova, que será sócio menor da 
aliança emergente – e, adiante, sócio maior da outra coalizão que se suce-
derá. Este modelo, a que chama de dualidade básica da economia brasilei-
ra, se ajusta bem ao passado, nos permite entender o presente e até prever 
o futuro. O que estamos vendo agora na política é o parto muito doloroso 
da nova coalizão, da nova dualidade que vai governar o Brasil.”

* * *

Mesmo à esquerda, os ciclos econômicos eram – e continuam, em par-
te, a ser –, segundo Marcelo, uma ideia maldita. “tanto que os discípulos 
do tio Ignácio cabem numa van, e talvez ainda sobre lugar. Os ciclos de 
fato acontecem, mas os economistas insistem em não ver. Negam a realida-
de, não entendem a etiologia. trata-se de uma ignorância comezinha. E há 
outro aspecto mais delicado de assimilar. Essa tese é bem-vinda, uma tirada 
do baú, quando estamos no fundo do poço, a chamada fase B dos ciclos, e 
precisamos de uma perspectiva. A partir daí, vem a esperança. Existe uma 
construção teórica e prática para passarmos à fase A. Isto aconteceu em 
1930 nos Estados Unidos – não no Brasil –, após a recessão. O economista 
chefe do governo Roosevelt foi tirar da cartola a teoria de kondratiev e 
a compilação monumental de Schumpeter a respeito. porque dava uma 
perspectiva de que iam sair do fundo do poço, da fase B, e crescer para a 
fase A – o que efetivamente aconteceu. Agora, quando estamos no topo, 
e alguém anuncia que chegará um ciclo que nos jogará no abismo, essa 
pessoa se torna maldita. Lênin e Stalin, depois, rejeitaram kondratiev, que 
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prenunciou a eles que não haveria crise geral do capitalismo – e este é outro 
ponto que o tio Ignácio ressaltava muito: Ao contrário do que vocês ficam di-
zendo para o povo, escrevendo em livros, o capitalismo vai caminhar ainda por 
vários ciclos, fase A, prosperidade, fase B, recessão, antes de, talvez, ocorrer a 
crise geral, afirmava kondratiev. O mais notável foi que ele teve a coragem 
de desmentir publicamente o semideus Lênin diante de seus seguidores 
poderosos, como Stalin, de que haveria a crise geral do capitalismo a partir 
de 1920, logo após a 1ª Guerra. Seria mais ou menos como hoje desafiar 
um aiatolá. para complementar o desacato a Lênin e apóstolos, antecipou 
que o socialismo também teria ciclos, portanto, crises. Não por acaso o 
despacharam à Sibéria.”

Ele arremata: “por razões distintas desagradar tanto a direita quanto a 
esquerda, a teoria dos ciclos sempre foi, e talvez permaneça sempre, mal-
dita. Entretanto, curiosamente, esse modelo adere muito à realidade. A 
suprema ironia é que, com outra nomenclatura – ondas longas –, ele seja 
hoje praticado para previsões e decisões em várias escolas respeitáveis do 
pensamento econômico nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só que como 
aqui nossas ideias são indigentes, atrasadas e acorrentadas ao que de fora 
frequentemente nos impõem, vai demorar umas duas décadas para que 
no Brasil se adotem as ondas longas no discurso oficial do governo. Nesse 
sentido, o ponto que se destaca em tio Ignácio é o fato de assenhorear-se de 
um cabedal teórico enorme, mas não ficar preso a isso. ter independência 
de pensamento se torna muito difícil, sobretudo no contexto de um país 
em desenvolvimento, onde grassa a indigência de importação de ideias. É 
duro para o intelectual brasileiro produzir teses realmente originais, uma 
vez que os centros avançados estão à frente em quase todas as fronteiras, 
todos os assuntos. Então, a gente encontra mais chance de ser original ao 
adaptar ou dilatar ideias engendradas nesses centros, vestindo-as para a 
nossa realidade. E foi isso que ele fez, com maestria, abraçando uma visão 
dinâmica da economia, pouco compreendida pelos economistas. A percep-
ção dos ciclos difere inteiramente da visão estática dos fisiocratas, porque a 
ótica dinâmica reconhece e até investiga a evolução dos fenômenos econô-
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micos no tempo, ao ponto de sua causação mais profunda, a que Rangel, 
num linguajar bem próprio, chamava de etiologia.”

* * *

Que o professor Rangel era um exímio profeta na área econômica, não 
resta sombra de dúvida. Mas daí a personificar o guerrilheiro vermelho 
como um insuspeitado bandeirante “verde”, só com o discípulo Marcelo 
dando as cartas: “A primeira vez que vi um livro falando do impacto da 
atividade econômica na ecologia foi por volta de 1978. Achei estranhíssi-
mo. Era um livrinho pequeno, de capa mole, da fantástica Editora Mir, da 
União Soviética, que publicava livros baratíssimos no mundo inteiro, em 
todas as línguas. Claro, o tio já o havia lido e me presenteado. Isto reforça 
a eterna juventude de Ignácio Rangel, que seguia de perto todas as elabo-
rações do mundo da economia ecológica, que hoje estudo. Mas, naquela 
época, não tinha conhecido ninguém ligado nisso. Não nos esqueçamos 
que em 1972 ocorrera a Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Hu-
mano das Nações Unidas, onde se manifestou pela primeira vez, em nível 
mundial, a preocupação com as questões ambientais globais. No mesmo 
ano, foi lançado o relatório The limits to growth (Os limites do crescimen-
to), efetuado por uma equipe do Massachusetts Institute of technology 
(MIt) – onde estudei –, contratada pelo Clube de Roma. Era o crème de 
la crème na Europa. Em parte, isto se filtra pela União Soviética, que edita 
o tal livrinho. pois bem, Ignácio Rangel estava a par de tudo. É impressio-
nante como esta criatura se mantinha atualizada com o que estava aconte-
cendo no mundo, sem internet, enfrentando as dificuldades de importação 
de publicações editoriais. Naquele livro, que eu sabia, se abordam pionei-
ramente as questões ambientais. E do ponto de vista da conexão entre as 
sociedades – ou seja, já apontando que uma ação predatória gerada numa 
determinada localidade reflete negativamente no planeta como um todo. 
Rangel acompanhava, renitentemente, por intermédio de livros e outras 
publicações, o que estava sendo feito pelo Clube de Roma. O movimento 
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mais tarde desaguaria na junção da economia com a ecologia, a ecological 
economics, que ainda hoje não é mainstream, restringindo-se a um pequeno 
grupo de profissionais.”

O dedicado sobrinho resume: “Ignácio Rangel teve uma preocupação 
enorme em ser brasileiro, em fazer uma espécie de ciência brasileira. Não 
no sentido de revogar a economia e outras disciplinas, como política e 
filosofia, patrimônios universais da humanidade. Mas no de adaptá-las, 
estendê-las, particularizá-las às nossas condições específicas. Ou seja, não 
aplicar, automática e até desastradamente, ideias produzidas num con-
texto estrangeiro. E ter sempre, como dizia, uma perspectiva otimista 
em relação ao destino do país e uma fé inabalável na potencialidade das 
novas gerações.”
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Bússola, régua  
e compasso

O passeio pelo universo particular do professor Rangel nos é guiado 
pelas mãos de sua filha Liudmila, a Liu, que hoje reside no último apar-
tamento em que morou toda a família, no bairro de Laranjeiras. “Meu 
avô, o juiz josé Lucas, morto aos 54 anos, foi o modelo do papai na 
transmissão de valores absolutos, nunca relativizados. E não só no senti-
do ético, como no de obediência irrestrita às diretrizes da esposa. jamais 
contrariou uma vontade de minha mãe.” Liu prossegue: “Recebemos – 
meus irmãos josé Lucas e Alberto, já falecidos, e eu – uma educação clás-
sica, humanista, embora desorganizada. Ele olhava para a parede e me  
dizia: Está vendo essa prateleira? A senhora tem dois meses para ler aqueles 
livros e me apresentar uma discussão a respeito. Sei que meu avô também 
procedia assim.”
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O relacionamento de Ignácio com a mãe, “uma senhora dura, autoritária  
e de difícil trato”, era pouco amistoso. D. Maria do Carmo fora, inclu-
sive, contrária ao casamento dele com Aliette Martins, filha natural de 
um senhor feudal de ascendência francesa que engravidara sua empregada 
doméstica, a vistosa portuguesa Gertrudes – a D. Gê, como o futuro genro 
a apelidará. “À época, minha avó paterna fez dessa situação um cavalo de 
batalha em São Luís. Queimou a figura de minha mãe naquele ambiente 
de província. No entanto, a altivez de Aliette a transformou na única, entre 
tantos outros filhos fora do casamento do pai, a merecer status de igualda-
de em relação à prole legítima, estudando na mesma escola que os demais. 
Determinada, não foi à toa que depois se casou com o primogênito do juiz 
da capital.”

Na casa de Vicente de Carvalho, subúrbio do Rio de janeiro, onde a 
família maranhense viria morar, o mestre mostrava também insuspeitados 
dotes de cantor – a arriscar-se até em algumas árias operísticas. Ao chegar 
do trabalho, nas cadeiras do jardim, ensinava às crianças poemas de Cas-
tro Alves e Gonçalves Dias musicados. “Não imagino – relata a aplicada 
aluna – de onde vinham aquelas melodias que ele interpretava, junto com 
canções francesas e italianas, guarânias e boleros. Eu sabia Recuerdos de 
Ypacaraí inteirinha! papai tinha uma bela voz, que, infelizmente, perdeu 
sem motivo aparente.”

Mas o que terá de fato ocorrido para calar, de maneira inesperada, nosso 
artista – e, claro, dileto orador? “Não sei” – diz Liudmila. “Acho que acon-
teceu com o Collor. Depois disso, pouco a pouco, sua voz foi sumindo. 
Era incrível como não se conseguia tirar uma palavra dele. Simplesmente, 
emudeceu. já perto dos 80 anos, internado no hospital pró-Cardíaco, con-
versávamos a seu lado sobre uma possível eleição do Lula para presidente. 
Ele, muito doente, abriu um sorriso e, afinal, falou: Será que eu ainda 
trabalho nessa campanha? Nós todos nos entreolhamos e respondemos, 
animados, afirmativamente. para mim, essa foi uma comprovação de que 
tinha voz, sim. Não tinha era, em razão da tristeza pela situação política do 
país, mais vontade de se comunicar.”
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* * *

Bem antes, porém, do desgosto institucional abater nosso herói, há a 
marcante passagem no Chile, onde, em 1954, fez, durante dez meses, um 
curso de pós-graduação na Comissão Econômica para a América Latina 
(Cepal). Liudmila recorda: “papai foi para lá sozinho. No entanto, a to-
lerância para ficar longe da esposa era zero – e ela partiu ao seu encontro, 
nos deixando sob os cuidados da minha avó materna. Ao longo da estadia, 
nos escreveu muitas cartas, depois minuciosamente catalogadas, que sem-
pre embutiam uma lição de coisas. Hoje em dia, essa expressão é rara. Mas 
quando eu estudava no Liceu Francês (já vamos introduzir este assunto), 
havia uma disciplina assim denominada – Lição de coisas. Isso era um 
conceito que meu pai propugnava, sob a perspectiva de que as escolas co-
mentassem temas capazes de estimular o pensamento e o espírito crítico 
dos jovens.”

Em meio à extensa correspondência, o emérito cepalino despachou um 
kit de presentes no mínimo original: uma bússola, um compasso, uma ré-
gua de calcular e um relógio para cada um. “Veja só o que significava tudo 
isso, que mundo ele queria para os filhos! paralelamente, confiou esses 
mesmos filhos a uma mulher, ainda que delicada e sensível, analfabeta para 
educá-los. Acreditou que poderia viajar e manter o controle à distância. 
Aqueles objetos representavam a orientação, a medida. papai teve a perfeita 
compreensão daquela mulher rude e doce, a quem preferiu à própria mãe. 
Notou que ali havia uma grande qualidade humana. Para essa, entrego meus 
filhos. E entregou mesmo.”

Calejada em divãs psicanalíticos, Liudmila observa: “Isso pode ter ori-
gem nas frustrações sentidas em relação à mãe dele. Ao encontrar na sogra 
o modelo de mãe tradicional, meiga, se encantou totalmente. E ela, por sua 
vez, tinha perdido o outro filho, muito querido, com quem se identificava 
mais do que com minha mãe, e que morrera aos 16 anos, atingido por um 
raio. Acho que, nessa configuração, papai quis lhe dar o Lucas. Foi tão 
apaixonada e o paparicava tanto, a ponto de o velho brincar: esse garoto vai 
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virar maricas! De sua parte, para justificar o distanciamento de nós, minha 
mãe declarava: Não me casei com filho. Casei com meu marido, o resto foi 
acidente. Sempre ouvimos isso.”

* * *

Na volta da temporada chilena, o então assessor da presidência da Re-
pública, no palácio do Catete, decide trocar o subúrbio carioca pela Zona 
Sul, a fim de ficar mais perto do trabalho. A família se muda para a rua 
Marquês de Abrantes, no bairro vizinho do Flamengo, em frente ao Colé-
gio Bennett. O Instituto Metodista chega a ser cogitado como opção para 
os estudos de Liudmila, então por volta de 12 anos de idade. Acontece que 
a famosa escola da elite vem com umas graças moderninhas demais ante 
os rígidos padrões IR – dispensar uniforme, por exemplo. Nem pensar. 
Recorreu a um amigo que tinha ligações no Liceu Francês, situado na rua 
das Laranjeiras, e conseguiu vagas extemporâneas para a menina, hoje res-
ponsável pelo cineclube dos alunos na instituição.

“Após a conclusão do ensino médio, meu pai me perguntou: quando 
tu te casas? Fiquei ofendidíssima, isso não estava nos meus planos, que 
incluíam me tornar diplomata. Ele tentou, então, em mais uma daque-
las teses enlouquecidas, me convencer de que eu, como descendente de 
negro, nunca seria aceita no Itamaraty – que já abrigaria suficientemente 
nessa cota o Sousa Dantas. Achei que devia ter lá alguma razão. A ideia 
era que eu cursasse uma faculdade (no caso, Letras), enquanto aguardava 
o tal casamento. Só que fui chamada a dar aulas de francês em várias 
escolas, como Sion e Sacré Coeur. Ganhar meu próprio dinheiro, aos 19 
anos, fez com que eu levantasse o nariz em casa. Somado a isso, passei a 
frequentar, de penetra, a redação do Caderno B do Jornal do Brasil, me 
relacionando com gente como Marina Colasanti e Fernando Gabeira. E 
comecei a namorar o jornalista Luiz Carlos Bomfim, que, pelas exigên-
cias da profissão, só conseguia se encontrar comigo tarde da noite. Aí o 
bicho pegou com papai, e saí de casa para um apartamento que aluguei. 
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Ficamos um tempo sem nos falar, até que o namoro terminou, e me casei 
com um amigo do Lucas – Demétrio Alonso Ribeiro, pai do meu filho 
Diogo.”

* * *

A postura de durão convivia, pacificamente, com o descontraído lado 
festeiro – e não estamos aqui para falar de dualidades? “tínhamos uma 
casa em paquetá. Era uma loucura! Ele saía chamando as pessoas, sem 
dia nem hora marcados. Minha mãe me mandava contar no cais quantos 
convidados chegavam para, assim, poder providenciar o volume necessário 
de compras. Ela se desesperava, pois não havia infraestrutura, empregados. 
papai não estava nem aí, ficava felicíssimo em mostrar a ilha inteira para 
todo mundo. todo mundo mesmo. Recebia, inclusive na casa do Rio – 
onde um sino à porta de entrada anunciava a presença de cada visitante –, 
de ex-vizinhos de Vicente de Carvalho e afilhados pobres do Maranhão até 
o alto escalão do governo. Nunca cultuou a autopromoção. prezava aspec-
tos como modéstia e discrição. Era vaidoso apenas no sentido de gostar de 
agregar discípulos, de que o considerassem formidável. Amava conversar, 
estar cercado de gente.”

Não obstante ter rodado o planeta na companhia de Aliette, as inú-
meras e veneradas viagens não fizeram do abstêmio Ignácio Rangel um 
homem de hábitos refinados, na visão de Luidmila – que, por seu turno, 
guarda com carinho as lembranças de uma semana flanando a sós com o 
velho em Florença. Ah, logo na cidade das artes por excelência? Quer sofis-
ticação maior? “Eu sempre o comparava – e meu pai se zangava – a Celso 
Furtado, que havia se tornado um cidadão do mundo. Esse requinte, de 
gostos à mesa, que costuma acompanhar quem alcança um alto nível cul-
tural, ele nunca adquiriu. Era um sertanejo, sim, embora, em contraparti-
da, não fosse um adorador da província, que cultivasse em especial as raízes 
maranhenses. Aí, entram de novo as contradições, porque proporcionou a 
mim o acesso a uma educação de menina burguesa – depois se espantava 
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com os resultados. A maior incongruência foi, atendendo, invariavelmen-
te, ao desejo de minha mãe, me colocar para fazer o curso da Socila, uma 
escola de etiqueta e boas maneiras. Alegação: aos 17 anos, eu estava muito 
moleca, jogando bola no clube do Fluminense com as garotas, não sabia 
sentar, conversar. Uma coisa completamente louca!”

O jeitão low profile, entretanto, não exclui um registro curioso. “Quan-
do morreu, peguei todos os casacos dele e mandei reformar para que pu-
desse usá-los. Minha mãe, enciumada, até se aborreceu comigo: Quero sa-
ber quais tu escolherias do meu guarda-roupa. Respondi: nenhum, porque o 
gosto dele era igual ao meu, muito sóbrio – e o dela, extravagante. para se 
vestir, o velho tinha classe. Com aquele corpo de nordestino, sem bunda, 
entendia do riscado na hora de comprar uma peça de estilo, que ficava para 
sempre.”

* * *

Além da genialidade na esfera econômica, nosso protagonista se supu-
nha dotado ainda de talento para a atividade de marceneiro. “Havia uma 
oficina na área de serviço do apartamento – não à toa ali localizada, uma 
vez que minha mãe queria que, de preferência, toda aquela produção, da 
qual ela morria de vergonha, fosse para a rua. Ele confeccionava muito mal 
os objetos, mas era um hobby que exercia com enorme prazer. E gostava 
também de consertos domésticos. percebi que a velhice de meu pai tinha 
chegado quando o chamei para reparar a cortina de casa e vi que não con-
seguia mais subir a escada com agilidade.”

Liudmila acrescenta: “No dia do falecimento dele, Maria da Conceição 
tavares, que se encontrava num seminário em São paulo, me telefonou e 
disse: Estou bastante dividida entre ir ao enterro no Rio e permanecer aqui 
trabalhando. Mas tenho certeza de que teu velho pai preferiria que eu me 
mantivesse no trabalho. O que tu achas? Ela tinha entendido tudo. Respon-
di que não precisava comparecer a cerimônia nenhuma, e sim continuar 
efetuando normalmente suas tarefas. Esse era o meu pai, para quem o tra-
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balho impunha uma cobrança absoluta, no tocante aos rigores associados à 
ética, honestidade e correção no desempenho do serviço público.”

* * *

prima de Liu, Ana Rangel é hoje uma espécie de consultora oficial para 
assuntos do tio ilustre no Maranhão, onde reside. Forasteiros e locais, em 
busca das pegadas do pensador econômico, batem frequentemente à porta 
da guardiã das tradições da dinastia. Filha de Sólon, o irmão do coração 
do primogênito Ignácio, Ana se tornaria, também, a “filhota” querida do 
mestre de todos.

“Entre as décadas de 60 e 80, o tio, sempre que vinha a São Luís, se 
hospedava na nossa casa, para onde, imediatamente, acorriam discípulos, 
jornalistas e demais interessados em vê-lo. Ele atendia todo mundo, entre 
perguntas sem fim, não com o ar de intelectual posudo, mas de professor 
dócil, adorando, visivelmente, transmitir seus ensinamentos. Em 66, fui 
passar férias no Rio de janeiro, e tio Ignácio pediu a meu pai que eu ficasse 
morando em sua casa. Acho que era tudo que ele queria: proporcionar uma 
educação diferente da que eu teria no Maranhão, por orientação do meu 
pai, voltada às prendas domésticas. Mas não me influenciei por economia 
– fui estudar contabilidade na faculdade Cândido Mendes”, relembra Ana.

Se não seguiu os passos do velho combatente em termos de carreira, a 
sobrinha não renegou o DNA aguerrido dos Rangel. “Confesso que não sou 
de literatura, mas puxei o sangue quente de Ignácio. tanto que quando en-
trei na universidade, logo quis me meter no diretório acadêmico, participar 
dos movimentos de rua. porém, ele pediu que de maneira nenhuma eu me 
envolvesse naquelas lutas. Estávamos, afinal, em plena ditadura. Ele temia 
por mim. Nosso contato não se estabelecia pelo campo profissional, porque, 
na minha área, não deu para tomar os grandes conhecimentos de meu tio. 
Mas o lado de filhota eu cumpri. Ao contrário de papai, muito rígido, ele 
era mais aberto, mais carinhoso.” E foi esse espírito protetor que se sobrepôs 
ao desassombro do ex-fuzileiro, contendo o ímpeto juvenil de Ana.
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Nas palavras dela, Sólon, o irmão do peito de Ignácio, não se achegava 
às letras. “Meu pai dizia que não havia estudado porque vovô – um juiz, 
com salário modesto – não tinha condição financeira de bancar os dois 
filhos. E que abrira mão da própria educação em prol do irmão. tio Igná-
cio não gostava nada dessa história, por saber que quando a gente quer, a 
gente faz. No entanto, não contradizia o papai, uma vez que dispunham 
de pouco tempo para estarem juntos nas estadas no Maranhão. Em sua 
terra natal, eu hoje o represento e sou a referência da família. tio Ignácio 
foi uma pessoa de extremo valor em todos os sentidos, deixando para nós 
seu exemplo de vida como legado.”

* * *

A neta Luciana pereira Rangel, filha de josé Lucas Mourão Rangel Net-
to, também coruja o avô. “Ele gostava de fazer coisas para agradar. Durante 
um longo tempo, colocou para tocar a Cantiga por Luciana (de paulinho 
tapajós) toda vez que eu chegava a sua casa. Lembro que morria de ver-
gonha... eu era bem nova. Nossa relação envolvia muito afeto, mas ele 
falava baixo, e eu tive um problema de audição na infância que dificultava 
entendê-lo. Minha avó – com quem me parecia, segundo declarava – repe-
tia para mim o que ele, que me ensinou a jogar gamão, dizia. Era bastante 
introspectivo, porém, quando alguém perguntava sobre o panorama eco-
nômico da época, passava horas falando, pausadamente.”

O velho Ignácio não se cansava de influenciar corações e mentes atra-
vés do exemplo. “tenho muitos livros dados por ele. Se eu mencionasse 
um assunto pelo qual estivesse interessada, logo trazia uma publicação de 
presente. Ganhei uma edição de Robinson Crusoé, com uma dedicatória 
de duas páginas, em letra bem pequenininha. Eu devia estar em fase de 
alfabetização, e tive dificuldade de entender sua caligrafia. pedi ajuda ao 
meu pai, que disse que eu precisaria me esforçar para isso. Este livro se 
perdeu, e adoraria saber hoje o que meu avô escreveu para mim. Guardo 
também uma coleção de capa dura com meu nome e data do ano do meu 
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nascimento. Quando nasci, ele já havia selecionado alguns clássicos para 
que eu lesse no futuro”, conta a hoje professora da Faculdade de Farmácia 
da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRj).

Ela acrescenta: “Além disso, meu pai afirmava que, ao comprar livros, 
principalmente os didáticos, para mim, estava pagando uma dívida adqui-
rida com meu avô, no sentido de me oferecer as melhores condições de 
formação e desenvolvimento. Meus avós sempre levantavam questões para 
reflexão, do tipo você está chegando a uma idade em que precisa pensar sobre 
que religião quer seguir, ou mesmo se quer ter uma... Aqui, cada um fez a sua 
escolha. Sua avó é católica. Você sabe o que é um ateu? ou Você já imaginou 
que a pessoa com quem vai casar já nasceu, e algum dia você se encontrará 
com ela? tenho uma edição das Fábulas de La Fontaine em francês, que 
pertenceu a meu bisavô. Dentro, encontrei uma foto do meu avô, que pa-
rece ser do tempo em que esteve preso. Atrás, escreveu: É uma lembrança, 
guarda-se. Eu estava aprendendo a ser livre. Acho lindo, e a conservo com 
muito carinho.”

Em casa, Luciana recorda um Ignácio calmo, sorridente, silencioso,  
suave. “Lembro-me de vê-lo sempre trabalhando, à maquina de escrever 
e revendo seu textos. Ou então lendo, em sua espreguiçadeira, que her-
dei, assim como vários outros objetos. Acho que dão sorte... Não sei se a 
impressão é minha ou se, de tanto ouvir, passei a acreditar que meus avós 
dividiam o ‘estrelato’: ele era o economista famoso, mas ela cuidava do 
dinheiro doméstico. Ele dava esse espaço para que ela brilhasse também. 
Formavam uma grande dupla, uma casal muito bonito e apaixonado, da-
quele tipo que teve a sorte de ser feliz por uma vida inteira. Quando eu 
penso em um, lembro do outro.”

O lado profundamente absorto, a ponto de alhear-se do mundo em seu 
entorno, também vem à tona. “Eu sempre passava metade das férias com 
eles em Lambari (MG). Uma vez, aos 10 ou 11 anos, estava na piscina e 
começou a chover. Voltando para casa, escorreguei e me machuquei. Só 
meu avô estava lá. Meio chorosa, passei por ele – que lia, concentrado –, 
disse ‘ralei o joelho’ e fui tomar banho. Quando minha avó chegou, deu 
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uma bronca nele por ter deixado a janela aberta, mesmo com a tempesta-
de, molhando tudo. Ficou assustada com o tamanho do meu machucado 
e lhe deu mais uma bronca por não haver me ajudado. Ele me perguntou: 
por que não me disseste nada? Ora, se não percebeu a tempestade, teria me 
ouvido?”, brinca Luciana.

A neta comenta o legado rangeliano: “Além da leitura, do gosto pelos 
momentos de reflexão e tranquilidade, de fazer pequenos consertos de ob-
jetos ou de coisas da casa, guardo lembranças do meu avô com a máquina 
fotográfica nas mãos. Eu tenho também todos esses hábitos, só que, na 
fotografia, adoro composições envolvendo paisagens, e ele gostava de gen-
te. Era muito afetuoso e apegado às pessoas. A última vez que o vi foi na 
véspera de sua morte, no hospital. Estava bem debilitado e levou bastante 
tempo para me reconhecer. Quando se deu conta de que era eu, se emocio-
nou por perceber como eu havia crescido...” 
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Foto de Rangel encontrada dentro de um pequeno livro de fábulas  
de La Fontaine, em francês, pertencente ao seu pai Lucas
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Ignácio e Aliette, em 1942
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Ignácio e Aliette, anos 1950
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Dona Duca, ao centro, com os filhos Aldo, Evandro, paulo, Sólon e Ignácio,  

acompanhados pelas esposas, em 1961
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Aliette e Ignácio, em 1961
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Dona Gê (sogra), Liudmila, josé Lucas, Aliette e Ignácio
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josé Lucas (ao centro), no dia de sua formatura, com Epaminondas (sobrinho 

de Ignácio), Liudmila, Dona Gê, Aliette, Ignácio e Alberto
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Aliette e Ignácio em paquetá, em 1968
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Ignácio em paquetá, em 1968
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Visita à filha Liudmila
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Ignácio com a neta Cristiane, filha de josé Lucas, em 1969
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Ignácio com o neto Diogo, filho de Liudimila
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Ignácio e Aliette
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Cartões-postais enviados para os netos Diogo e Luciana
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Ignácio e Aliette
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Ignácio e Aliette, em suas Bodas de Ouro, ao lado de Liudmila e Diogo
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Ignácio, Aliette e o filho Alberto
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Ignácio e André Franco Montoro em mesa-redonda no BNDES, em 1988
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Ignácio no lançamento do seu livro Economia Brasileira Contemporânea, em 1988
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Ignácio Rangel com paulo protásio e paulo Guedes, em seminário  
na Associação Comercial do Rio de janeiro (ACRj), em 1989
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Ignácio em 1991
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Ignácio em 1991
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Textos de Ignácio Rangel
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Os artigos a seguir foram pinçados pelos autores do compêndio  
“Os Desenvolvimentistas – Obras reunidas. Ignácio Rangel”, editado 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), com organização do economista César Benjamin. Os textos 

escolhidos colaboram na compreensão do pensamento “rangeliano”, 
somando o valor inigualável da produção original às interpretações e 
resumos feitos no decorrer da parte biográfica desta obra. São artigos 

publicados em períodos diversos, em jornais e revistas acadêmicas, com 
direito a uma entrevista no formato de pergunta e resposta. Trata-se de 
apenas um aperitivo à prolífica erupção intelectual de Ignácio Rangel, 
uma pequena degustação ante o banquete da coletânea completa dos 
artigos do mestre. Nossos critérios de seleção foram pouco rigorosos: 

temas mais emblemáticos, marcos teóricos, críticas mais ácidas, 
picuinhas históricas, polêmicas instigantes, humanismo e esperança.

Não poderíamos deixar de registrar que o trabalho maior  
foi do professor e agrônomo José Graziano da Silva, dos economistas  

José Marcio Rego, Artur Câmara Cardoso e Márcio Henrique 
Monteiro de Castro, que fizeram a seleta dos textos, dividindo-os  
em subcapítulos, na monumental enciclopédia do BNDES sobre  

Ignácio Rangel. A nós coube apenas selecionar os artigos dentre os que 
eles já tinham selecionado. Melhor para todos, os apêndices  

são um sumo, e como tal devem ser sorvidos.
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a QuEsTÃo agRáRia  
E o ciclo longo*

Introdução
A estrutura agrária brasileira, caracterizada pelo latifúndio feudal em 

processo de desagregação, por efeito da penetração do capitalismo no cam-
po, é peça essencial do presente “modelo” brasileiro – ou, como me parece 
mais preciso dizer, da terceira dualidade brasileira. Ora, como as anteriores 
dualidades surgiram e chegaram ao fim nas condições criadas pela passa-
gem dos ciclos a suas respectivas fases B, ou recessivas, vem, a pelo, indagar 
se o presente “modelo” não terá a mesma sorte, agora que, segundo todas 
as aparências, entramos (desde 1973) na fase B do quarto ciclo kondratiev.

O ciclo longo é algo de extremo, de exógeno, à economia brasileira, 
visto que reflete o processo de inovação tecnológica sobre a formação do 
capital fixo e é (ou tem sido) virtual prerrogativa do centro dinâmico da 
economia mundial à síntese de nova tecnologia no sentido da deflagração 
das sucessivas “revoluções industriais” ou, para usarmos a moderna expres-
são, as sucessivas “revoluções científico-técnicas”. Não obstante, ao passa-
rem de uma fase a outra dos ciclos longos, os países integrantes do centro 
dinâmico, através do volume e dos termos do seu intercâmbio com a vasta 
periferia do sistema capitalista – da qual fazemos parte conspícua – lançam 
aos países competentes dessa periferia desafios que os obrigam, em maior 
ou menor medida, a introduzir mudanças em suas instituições, isto é, em 
seu “modelo” ou “dualidade”.

Com efeito, nas fases A, ou ascendentes, os países periféricos são atra-
ídos para maior medida de participação na divisão internacional do tra-
balho e, reciprocamente, nas fases B, são compelidos a maior medida à 
autarquia, através de uma forma qualquer de substituição de importações, 

*publicado no Boletim Campograndense de Geografia, Mato Grosso do Sul, n. 1, em 1986.
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ajuda às condições criadas pela evolução anterior, nas forças produtivas e 
nas relações de produção. Entretanto, embora as fases A ou ascendentes 
também importem em mudanças institucionais, estas não afetam a essên-
cia do “modelo”, deixando intactas as estruturas da sociedade e do Estado. 
por outras palavras, podem mudar os estamentos pelos quais as classes 
dominantes administram o Estado, mas não a identidade das ditas classes 
dominantes. Quando essa identidade é afetada, isto é, quando mudam 
as classes dominantes ou a sua posição relativa na sociedade e no Estado, 
assim, também troca-se o “modelo” ou, como prefiro dizer, a “dualidade”. 
Isto, entretanto, e por muito boas razões, somente tem acontecido nas fases 
B dos ciclos longos.

* * *

a QuEiMada E a Ecologia*

No processo de explicar a sua Marília quem era ele, o que fazia, Gonza-
ga – o Dirceu – deixou-nos, de passagem, uma descrição sintética e anto-
lógica do que era a agricultura do seu tempo:

Não verás derrubar os virgens matos,
Queimar as capoeiras inda novas,
Servir de adubo à terra a fértil cinza,
Lançar os grãos nas covas.
tratava-se, evidentemente, de um processo lícito e meritório, no qual 

a agricultura, a produção de bens agrícolas, combinava-se com outra ati-
vidade não menos meritória, isto é, o desbravamento ou amansamento da 
floresta. Essa era, afinal, um inimigo a combater, porque era na selva que 
viviam os miasmas, as cabras, as onças e, acima de tudo, o bugre. Queimar 

*publicado na revista Agroanalysis, v. 13, n. 6, julho de 1989.
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era, em última instância, o meio de preparar o habitat para o homem – no 
sentido restrito de homem civilizado que, naturalmente, excluía o índio.

passar-se-iam muitos decênios antes que outro poeta, um menino de 
gênio – vate, no sentido etimológico de profeta –, pintasse a queimada 
com cores muito outras:

Mas rubro é o céu...
Recresce o fogo em mares...
E após... tombam as selvas seculares...
E tudo se acabou...
Refiro-me a Castro Alves que, antecipando-se em muito mais de um sé-

culo ao seu tempo, descrevia a queimada em termos condenatórios, dignos 
dos ecologistas destes fins do século XX, os jovens dos “partidos verdes” de 
vários quilates. De Gonzaga para cá, a natureza foi, não apenas dominada e 
amansada, como assassinada. Um assassinato que implica também suicídio 
da humanidade assassinada.

O Brasil, do ponto de vista agrícola, está sendo redescoberto pela tercei-
ra vez, se contamos com Cabral e com a epopeia bandeirante. Econômica e 
sociologicamente, isto implica uma revolução. para começar, toda proble-
mática agrária se vê reformulada.

Com efeito, o velho latifúndio e o agricultor familiar independente 
– esse que deveria resultar da reforma agrária tradicional – competiam pe-
las mesmas terras. terras que, por efeito do processo descrito por Dirceu, 
tornaram-se escassas. O cerrado, o pampa – salvo para fins de pecuária 
extensiva – e a caatinga, ou estavam fora de cogitação para fins agrícolas ou 
prestavam-se muito mal a eles. Quanto à hileia, salvo para fins de explo-
ração florestal, que não interessa ao pequeno produtor familiar, também 
estava fora de cogitações.

A indústria mecânica, que supre trator e o equipamento agrícola pe-
sado; a indústria química, que dispensa “a queimada das capoeiras inda 
novas”, e a ciência agronômica moderna, são elas que permitiram o apare-
cimento de um agricultor de novo tipo. Esse agricultor de novo tipo, ou 
será o empresário capitalista, ou será a fazenda estatal ou cooperativa socia-
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lista – o que nos deixa apenas com a primeira opção, porque que para as 
outras faltam-nos condições sociopolíticas indispensáveis. De resto, como 
ensinava Marx, a história não resolve problemas não formulados.

Ora, o problema que foi objetivamente formulado, pela contraposição 
inconciliável entre o agricultor familiar e o velho latifúndio feudal, teve 
objetivamente uma solução cabal no aparecimento de um personagem 
histórico novo, o empresariado capitalista agrícola, que sabe apoiar-se na 
indústria mecânica, na indústria química e na ciência agronômica recém-
-surgidas. O lugar do antigo agregado, ou servo da gleba, foi tomado pelo 
volante ou boia-fria, vale dizer, pelo semiproletariado agrícola.

Esse semiproletariado contrapõe-se, por certo, ao nascente empresaria-
do capitalista agrícola, mas isso não quer dizer que, pelo menos no es-
tágio presente, essa contraposição seja inconciliável. todo um estágio do 
desenvolvimento da economia e da sociedade brasileiras ter-se-á passado 
antes que essa contradição se torne inconciliável. Mais precisamente, nos 
quadros da quarta dualidade, em processo de abrir-se, os interesses funda-
mentais dessas duas classes sociais podem ser conciliados.

Com efeito, não é mais o monopólio da terra – como as condições 
criadas pela Abolição – o fundamento do poder da classe dirigente. Esse 
fundamento é o capital, isto é, o acesso à tecnologia moderna que, por um 
lado, abre-lhe terras antes desinteressantes para a agricultura e, por outro, 
possibilita um grande sobreproduto que, permitindo o pagamento de um 
salário maior do que a renda que o camponês individual poderia obter em 
terra própria, ainda deixa ao empresariado agrícola uma mais-valia muito 
considerável.

O problema inadiável que fica em suspenso é o de saber que farão o 
boia-fria e sua família com o tempo morto, isto é, o tempo que a fazenda 
capitalista não utiliza. trata-se de um problema grave, até porque a cidade 
não tem o que fazer com a mão de obra liberada da agricultura pela mo-
derna tecnologia. Ora, o desemprego urbano não é questão de somenos, 
até porque traz, em seu interior, o agudíssimo problema da ordem pública, 
isto é, a violência urbana, mas isso não quer dizer que dito problema em 
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suspenso somente possa ser resolvido por via revolucionária, dado que, ao 
contrário de velho latifúndio feudal, o novel latifúndio capitalista pode 
aceitar, sem prejuízo, a reforma agrária competente, isto é, a entrega à fa-
mília boia-fria de um lote de terra de fração de hectare – assim como um 
quintal grande – onde ela possa implantar sua casa, construindo-a com o 
tempo livre de trabalho, e onde possa desenvolver uma agricultura e uma 
criação de pequenos animais, para autoconsumo.

Se a família boia-fria, ou volante, tiver emprego produtivo para o que 
os cubanos chamavam de tiempo muerto poderá reter para uso doméstico 
parte dos membros atualmente ativos, isto é, que vão buscar seu ganha-
-pão na fazenda capitalista. Ora, considerando que a demanda de força de 
trabalho por este não tem por que diminuir, coeteris paribus, o resultado 
prático será que uma parte do presente desemprego terá sido reabsorvido 
pela economia rural – ou quase rural, considerando os aglomerados subur-
banos ou próximos às cidades.

Segundo dados oficiais, aceitos pela ONU, a população urbana brasi-
leira passou de 61,80% do total, em 1975, a 72,70%, em 1985. Em escala 
mundial, a urbanização passava de 38,0% a 41,0%, no mesmo período. 
Neste último ano, nosso percentual de população urbana foi superior à 
média europeia (72,0%) e à soviética (65,2%) e muito próximo da norte-
-americana (73,9%). A esta altura, deve ser maior que a dos Estados Uni-
dos da América.

Muito provavelmente, parte importante da população recenseada como 
urbana, embora havendo deixado de ser rural, não deixou de ser agrícola. 
Noutros termos, embora residindo nas cidades, ou na periferia destas, em 
certas épocas do ano volta a ares rurais, para dedicar-se a fainas agrícolas. 
O que estaria muito bem, se essa condição de volante não deixasse contin-
gentes importantes de população privados de qualquer atividade produtiva 
séria.

Com efeito, a elevada taxa de urbanização de nossa população não sig-
nifica que a população urbanizada em idades e condições físicas de traba-
lhar esteja efetivamente trabalhando, mesmo que consideremos a chamada 
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economia informal. A menos que o banditismo – que, em 1988, respon-
deu por 12 assaltos a bancos por dia – seja também incluído nessa econo-
mia informal. Ou mesmo que o fosse.

trata-se, na verdade, de um teratológico exército industrial de reserva, 
ou desemprego, pura e simplesmente.

Este é o problema capital, que se busca resolver pela reforma agrária. 
Essa implica sempre redistribuição da terra, mas isso não quer dizer que a 
pequena propriedade a resultar da reforma seja sempre competitiva com 
a grande empresa agrícola. Nas presentes condições brasileiras, a reforma 
agrária aqui esboçada não habilitará o pequeno produtor dela resultante 
a competir com a fazenda capitalista – muito longe disso. Mas permiti-
rá ao semiproletário auferir uma espécie de complemento de salário, que 
repercutirá sobre toda economia. Em primeiro lugar, como já ficou dito, 
absorvendo parte da mão de obra hoje sobrante; em segundo, pelo dito 
complemento de salário (a casa, pela qual não será mister pagar aluguel, e 
a produção agrícola e não agrícola de autoconsumo, a ser obtida pelo em-
prego da mão de obra desviada da fazenda capitalista, assim como da mão 
de obra adolescente e idosa, etc.), complemento esse que elevará o salário 
base; em terceiro, porque, pelo emprego de tecnologia moderna, permitirá, 
não apenas o uso de terras antes ociosas, como um aproveitamento muito 
menos devastador dessa terra.

Isso não significa que a fazenda capitalista seja intrinsecamente conser-
vadora da terra. Muitas das mais terríveis devastações que vimos constatan-
do, notadamente na Amazônia, não se devem a pequenos produtores, mas 
a grandes empresários capitalistas. Mas o caso é que essa devastação não é 
obrigatória, no caso da empresa agrícola capitalista, visto que a tecnologia 
possibilita um emprego não devastador da terra, ao passo que o pequeno 
produtor, não tendo acesso à tecnologia moderna – equipamento mecâni-
co, química e ciência agronômica – obrigatoriamente terá que recorrer ao 
método descrito por Dirceu.

* * *
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o dilEMa*

Escrevia há dias Omar Monte Alegre que o novo governo terá que de-
cidir-se diante do dilema, que, segundo ele, se apresentaria à economia 
latino-americana: frondizismo ou juscelinismo. tenta definir estes dois ter-
mos – eu ia dizendo os dois chifres do dilema – mas não creio que tenha 
conseguido. Não é fácil. A verdade é que há muito de juscelinismo no 
frondizismo e vice-versa.

Quanto a isso, de decidir-se o novo governo por isso ou aquilo, desilu-
da-se mestre Omar. Quem vai decidir é o país, esse mesmo país que as elei-
ções de 3 de outubro nos mostraram alerta, vivo e irônico. Se há alguma 
coisa de assentada, é que o Brasil não mais tolerará esse tipo de arbítrio go-
vernamental que tivemos nos últimos anos, em que tudo parecia pendente 
da pena do presidente, mas em que tudo realmente seguia o seu próprio 
curso. Nada, com efeito, se antepunha à vontade presidencial, na superfí-
cie. No fundo, porém, a onipotência dessa vontade se fazia da impotência 
crescente do aparelho incumbido de executá-la. A figura do presidente se 
destacava solitária num horizonte de ruína das instituições que, afinal, ele 
devia representar. A máquina do Estado deixou de funcionar, salvo espora-
dicamente, espasmodicamente.

Esses os fatos. Deixemos as pessoas de parte, meros acidentes que logo 
estarão esquecidos, salvo como símbolos idealizados de um estado de coi-
sas irremediavelmente morto. O aparelho, que existia e que presidiu à pri-
meira fase da industrialização do Brasil, é apenas uma sombra. Ruiu sobre 
a ação de suas contradições internas, deixando em liberdade, o processo. 
Se há alguma coisa capaz de caracterizar o juscelinismo, de defini-lo, é pre-
cisamente isto: a liberdade do processo. O governo tomava as mais desen-
contradas decisões, mas o processo era quem as julgava e dava substância, 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 14 de outubro de 1960.
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deixando umas vazias e dando conteúdo a outras. poucas vezes estou de 
acordo com Hélio jaguaribe, especialmente nos últimos tempos, mas não 
tenho nada para pôr no lugar de sua frase que “o Brasil é um país socioló-
gico”. pelo menos tem sido, nestes anos.

* * *

Antes que o Estado possa tomar decisões – verdadeiras decisões, que 
não sejam simples instrumentalização dos impulsos cegos do organismo 
social – terá que reconstituir-se e, para isso, o governo terá que pedir ele-
mentos ao próprio país. Isso não quer dizer que não haja elementos sadios 
no corpo político da nação. Significa apenas que esses elementos ativos não 
formam sistema. podem, por certo, dar e tomar, premiar e punir, nomear, 
demitir e até matar, mas sem sequência e sem exclusividade.

Não estou lamentando a liberdade do processo. Este tem sua lógica – 
melhor dito, sua LÓGICA, com maiúsculas. Mas urge que esta possa en-
contrar expressão numa política e, para isso, faz falta um Estado. Até para 
implantar a liberdade de iniciativa, faz falta um Estado para garanti-la. O 
Sr. juscelino kubitschek usou e, não raro, abusou do poder do Estado, 
mas não ampliou nem sequer conservou esse poder. Cada vez que usava as 
instituições, estas se desgastavam e nada era posto em seu lugar.

Na verdade o processo é mais antigo. Na República Velha, o poder 
estava concentrado nas mãos do Executivo, mas não do Executivo federal 
apenas. Na prática, tínhamos um governo colegiado. A Revolução de 1930 
acabou com esse estado de coisas, uma vez que o executivo estadual passou 
a ser exercido por delegados demissíveis ad nutum do chefe da nação. por 
essa forma unificava-se politicamente a nação que, pari passu, ia sendo uni-
ficada economicamente também, por efeito da industrialização assente na 
substituição de importações. Durante o “curto período”, mutatis mutandis, 
o Brasil viveu sua etapa absolutista que historicamente sucede e liquida a 
anarquia feudal e antecede e prepara a etapa propriamente democrática.

A reconstrução do legislativo como poder independente abriu um pe-
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ríodo de luta pelo cerceamento do arbítrio do Executivo. O Executivo 
representa bem os estáveis interesses do latifúndio semifeudal, mas é um 
sapato chinês para os mutáveis interesses da indústria capitalista. Apenas 
o legislativo brasileiro não teve forças para tomar diretamente a gestão 
da coisa pública, nem estava preparado para isso. Sua ação se exprimia 
principalmente através de uma legislação excessivamente minuciosa, que 
pretendia tudo prever, para que nenhuma margem de arbítrio restasse ao 
administrador direto.

O resultado dessa manobra não foi o fortalecimento do Legislativo, 
mas simplesmente a transferência da decisão final para o judiciário. Com 
efeito, se as simples ordens de serviço administrativos revestem a forma de 
texto de lei, ao juiz cabe dizer. Como era natural, esse regime revelou-se 
inoperante. Os problemas de uma economia como a nossa, atravessan-
do aos solavancos os altos e baixos de uma acelerada mudança estrutural 
interna e num mundo não menos instável não podem ser resolvidos por 
“exegese”. paradoxalmente, isso devolvia o poder decisório ao Executivo, 
porque os problemas não esperam.

* * *

O juscelinismo foi o emprego de um aparelho arcaico à execução de 
uma tarefa nova. O Sr. juscelino leva o mérito de usar e abusar dos velhos 
instrumentos, e não é sua culpa de eles se terem quebrado. Abusou, por 
exemplo, da emissão, despercebido de que, em virtude da extraordinária 
velocidade de circulação que adquiriu a moeda, por efeito do aperfeiço-
amento do instrumento monetário, o meio circulante tem que ser, por 
força, cada vez menor, em relação ao produto nacional, a preços correntes, 
e de que a parcela que cabe ao setor público nesse mesmo produto tem 
que crescer, por força das novas funções que o Estado assume. Em conse-
quência desse duplo movimento, cada novo cruzeiro emitido, em termos 
relativos, afeta cada vez mais brutalmente o nível dos preços e aumenta 
cada vez menos os recursos disponíveis pelo Estado.
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Isto é o menos, porque a variação dos preços não tem significação in-
trínseca. Em certas condições a elevação dos preços pode forçar um grau 
maior de utilização da capacidade produtiva existente, expandindo assim 
o produto real. O Sr. juscelino não se apercebeu – nem tampouco nós, os 
economistas, como grupo – de que a capacidade de expansão do produto 
real através da expansão da demanda monetária se havia esgotado e que, ao 
contrário, temos boas razões para supor que inflação deprime a produção 
física. Aquele grupo de monetaristas à outrance que pauta sua atitude por 
uma espécie de respeito religioso ante as variáveis de que cogita a estatís-
tica monetária, em vez de denunciar a perda de eficácia da inflação como 
estimulante do produto real, através da utilização da capacidade ociosa, 
aplicou-se a condenar a inflação em geral, esquecido dos evidentes serviços 
prestados antes por ela.

Em consequência dessa atitude anticientífica, não vimos a essência da 
questão, que é o problema da capacidade ociosa, a qual está crescendo. O 
fato de que esta não possa mais ser mobilizada pelo abuso do instrumento 
monetário não é razão para que fechemos a ela, nem deixemos de buscar 
novos meios e modos de imobilizá-la. toda a política econômica do Estado 
deve ser subordinada a esse objetivo, porque o manejo dos outros meios 
disponíveis não é tão simples e cômodo como o da emissão de dinheiro.

Mas a capacidade ociosa existe e pode ser mobilizada em considerável 
medida. Os homens de empresa, como grupo, são fatos políticos. O novo 
governo terá que considerar essa circunstância, quaisquer que possam ser 
os preconceitos dos mandatários.

* * *

Mas o principal é que a politização do problema da capacidade ocio-
sa quebra o dilema juscelinismo-frondizismo. O emprego da capacidade 
ociosa deve traduzir-se simultaneamente em expansão de consumo e da 
inversão, esvaziando o antagonismo que está na raiz do pensamento do 
mestre Omar entre o desenvolvimento de meios e de fins.
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* * *

inFlaÇÃo E dEsEnVolViMEnTo*

Quando o governo emite 1 cruzeiro, o produto Nacional Bruto (pNB) 
aumenta cerca de 14,1 cruzeiros, a julgar pelos dados de 1959. Mais ainda, 
considerando que a velocidade da circulação da moeda está aumentando 
ano a ano, é provável que além desse aumento, relacionado com a emis-
são, ocorra outro, decorrente deste aumento de velocidade da circulação 
da moeda. No último decênio a correlação pNB/meio circulante passou 
de cerca de 10/1 para 14/1, o que quer dizer que, independentemente de 
qualquer emissão, o pNB cresce, ano a ano, em cerca de 3,5%.

Esse aumento do pNB, entretanto, é nominal. Significa simplesmente 
que, dado o crescimento em termos reais, os preços variarão de modo a ele-
var o pNB na medida indicada, ou, inversamente, que dada a variação dos 
preços, o produto real crescerá de modo a perfazer um produto a preços 
correntes da magnitude indicada.

Exemplificando: se o governo aumenta o meio circulante em 10%, de-
vemos esperar um crescimento do pNB tal como o que resultaria do pNB 
do ano anterior, multiplicado pelos fatores 1,10 e 1,035, isto é, 1,14, apro-
ximadamente. Se o produto real houver crescido no período em 1,05, quer 
isso dizer que os preços deverão ter subido em 1,14/1,05, isto é, 8,5%.

* * *

O incremento do pNB em termos reais não é independente do incre-
mento potencial monetário. É de se esperar que uma variação deste último, 
suscitada pela emissão, acarrete ou arraste uma variação no mesmo sentido 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 4 de novembro de 1960.
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do produto real. Nessa probabilidade está a justificação teórica dos corifeus 
do desenvolvimento pela inflação. Mas é possível também que esse aumen-
to no produto real decorrente da inflação seja ínfimo, nulo e até negativo. 
Nessa possibilidade está a justificação teórica do corifeus da estabilização 
monetária.

Ninguém sabe ao certo o que ocorre por baixo do véu monetário, que só 
nos deixa ver o produto de dois fatores desconhecidos. É essa nossa igno-
rância que possibilita a persistência de um debate mais intuitivo e emotivo 
que científico entre as duas correntes. para dirimir a questão seria mister 
encontrar meios e modos de determinar em que medida o produto real é 
efetivamente influenciado pela inflação, isto é, em termos de análise eco-
nômica, traçar a curva da oferta global da economia. trata-se de conhecer a 
elasticidade-preço da oferta global.

Se esta for grande, terão razão os desenvolvimentistas-pela-inflação; se 
ínfima ou negativa, os outros. A estatística corrente não nos fornece ele-
mentos suficientes para a formação de juízo, mas isso não quer dizer que 
o ignoto seja incognoscível. A curva da oferta global analisa-se, afinal, em 
curvas de oferta específicas dos bens e serviços que compõem o pNB, e 
nesse plano o problema se abre à análise econômica. Se pudermos demons-
trar que a oferta dos diversos bens e serviços tende para tornar-se mais ou 
menos elástica, poderemos inferir a tendência da oferta global, consideran-
do os pesos respectivos das diversas ofertas específicas e o sentido de suas 
mudanças.

poderíamos assim saber se a oferta global está tendendo a tornar-se mais 
ou menos elástica ao preço e, portanto, se o produto real se está tornando 
mais ou menos sensível aos movimentos dos preços e, por essa via, do po-
tencial monetário e da emissão.

* * *

A lei veda a individualização estatística, e aqui surge um sério obstácu-
lo, porque os custos unitários médios, empresa por empresa, e sua análise 
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seriam as informações mais aproximadas que poderíamos esperar de nossa 
atual estatística. O pesquisador teria que persuadir o informante a desistir 
do seu segredo. A aplicação da técnica de amostragem simplificaria o tra-
balho que, não obstante, continuaria muito pesado.

Estamos, assim, diante de uma cerca, entre cujas varas podemos vis-
lumbrar alguma coisa, se bem que não tudo. O autor deste artigo tentou, 
enquanto na chefia do Departamento Econômico do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) e da equipe do Conselho do De-
senvolvimento, pôr em marcha uma pesquisa desse tipo, mas, por motivos 
que não tocam no fundo da questão, teve que desistir.

Não obstante, há certos fatos de conhecimento geral que permitem 
formular a hipótese de que a oferta global nacional vem sistematicamente 
tendendo para tornar-se cada vez mais inelástica ao preço, o que quer dizer 
que o produto real tende também a tornar-se cada vez mais indiferente à 
expansão monetária. O fundamento principal dessa hipótese é o fato sabido 
de que a política econômica do governo vem tratando com crescente seve-
ridade as empresas economicamente débeis do sistema entre as quais estão 
as empresas marginais. A hecatombe de empresas no setor industrial, acom-
panhada de dispensa de mão de obra de que nos falam as estatísticas oficiais 
(menos 9,5% de empresas e menos 77.125 operários em 1957, compara-
tivamente a 1956) é bem um indício do que está ocorrendo na área das 
empresas marginais, que são as que diretamente mais interessam, do ponto 
de vista da elasticidade do preço de oferta. O agravamento da situação das 
regiões subdesenvolvidas do país – que tecnicamente podem ser estudadas 
como aglomerados de unidades marginais – é outro grave sintoma.

* * *

Nessas condições, é claro que inflação não pode acarretar maior eleva-
ção do produto real. A oferta real não apenas é inelástica, como tende a 
tornar-se mais inelástica ainda, por efeito da política econômica do gover-
no, que cumula de favores as empresas de vanguarda e arruína as empresas 
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marginais; que descura os problemas relacionados com o abastecimento 
popular, forçando a elevação do preço da mão de obra, o que vai pesar 
especialmente sobre as empresas marginais, em cuja composição de custos 
o fator trabalho predomina; que concentra toda a assistência técnica e todo 
o crédito na área das empresas de vanguarda, deixando as empresas margi-
nais entregues à própria sorte.

Mas isto não basta para justificar a deflação, que muitas vezes se apre-
senta mascarada como estabilização. É mister ir primeiro às causas, aumen-
tando a elasticidade-preço da oferta global. A chave do problema está no 
estudo da capacidade ociosa e dos meios de mobilizá-la.

* * *

inFlaÇÃo E FoRMaÇÃo  
dE caPiTal*

A constatação de que a demanda monetária – que o Estado pode mani-
pular através da emissão – perdeu virtualmente o poder de arrastar em sua 
própria expansão o produto real é o principal argumento em favor de um 
esforço deliberado em favor da estabilização monetária, através do estan-
camento das emissões. Essa atitude (ver o artigo anterior, “Inflação e de-
senvolvimento”) tem sua fundamentação científica, nem sempre expressa, 
aliás, no fato, que me parece verdadeiro, de que a oferta global tornou-se 
muito inelástica ao preço.

Mas, como dizíamos no citado artigo, isso não basta para justificar 
medidas estabilizacionistas, as quais podem facilmente desembocar não 
apenas em deflação, mas também em depressão econômica. Felizmente, 
parece que o presidente eleito da República está advertido dos perigos im-

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 9 de novembro de 1960.
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plícitos em tais medidas. propõe “desinflação” em vez de “deflação”, mas 
ficamos sem saber que visão dos fatos é essa que se esconde por detrás dessa 
nuance semântica. Em todo caso, é consolador saber que o futuro supremo 
magistrado sabe ou sente que as coisas são realmente mais complexas do 
que certos dos nossos dogmáticos prefeririam que fossem.

Com efeito, o fato de ser mínima a elasticidade-preço da oferta global 
na expansão não representa garantia de pequena elasticidade da mesma 
oferta nas condições de contratação da demanda. Ora, mesmo que fosse 
por simples efeito de inércia, os preços continuariam a subir, limitando 
assim a demanda real. E temos muito boas razões para supor que o movi-
mento ascensional dos preços tem outras razões além de simples réplica à 
expansão da demanda monetária.

A inflação continuada representa um poderoso estímulo ao dispêndio, 
na medida em que penaliza violentamente a conservação de ativos em for-
ma líquida. Seja para fins de consumo ou inversão, as pessoas se esforçam 
por aplicar sem demora seus saldos em forma líquida, convertendo-se em 
haveres reais. Noutros termos, a inflação limita a propensão pela liquidez 
ao mínimo, induzindo as pessoas a abrigar-se contra os efeitos da erosão 
inflacionária. A especulação imobiliária, através das quais o público adqui-
re terras e construções das quais realmente não carece, é um típico caso de 
busca de meios e modos de defesa contra erosão inflacionária. A especula-
ção imobiliária, através das quais o público adquire terras e construções das 
quais realmente não carece, é um típico caso de busca de meios e modos de 
defesa contra a erosão inflacionária.

Ora, um simples declínio da taxa de inflação pode libertar a com-
primida propensão pela liquidez do público, afetando o dispêndio glo-
bal depressivamente, com o perigo de deflagração de um movimento  
cumulativo no sentido de depressão econômica, a menos que se intro-
duzam no sistema estímulos compensatórios tendentes a sustentar a taxa 
de dispêndio.

Os corifeus da estabilização parecem partir do pressuposto de que existe 
uma demanda superabundante de capitais, capaz de sustentar o dispêndio 



268

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

global, com o que se dispensam de considerar o problema proposto da 
criação dos estímulos compensatórios. trata-se de uma atitude surpreen-
dente, num país em que o capital está sendo oferecido pelo público a taxas 
negativas de juros reais.

De fato, em 1959, quando a elevação do índice geral de preços Foi 
superior a 40%, as companhias de investimentos estiveram captando re-
cursos a taxas inferiores a 20%, o que quer dizer que o credor, em vez de 
receber o principal mais os juros, não chega sequer a receber o principal, 
isto é, concede um desconto ao devedor. Isto não significa que parte dos 
investimentos feitos representam simples operação de defesa da poupança 
contra erosão inflacionária – e que, portanto, deixariam de fazer-se, nas 
condições da estabilização –, não sabemos o que significa.

* * *

A luta contra a inflação, portanto, deve começar por medidas tendentes 
a criar uma demanda de capitais que seja capaz de suportar taxas de juros 
cada vez mais altas, em termos reais (isto é, cada vez menos negativas). 
trata-se, assim, de elevar a eficácia marginal do capital, suscitando projetos 
cada vez mais rentáveis, suscetíveis de suportar taxas de juros menos ne-
gativas e, eventualmente, positivas. Sem isso, a formação de capital pode 
entrar em colapso – ela que, não obstante o aumento do dispêndio do setor 
público e as aplicações privadas de mera proteção da poupança, é visivel-
mente insuficiente, como se pode ver pelo subemprego da mão de obra e 
das instalações, isto é, pela emergência de capacidade ociosa.

A assistência – técnica, fiscal, cambial, creditícia – à empresa marginal 
emerge como única solução possível. Seu objetivo imediato deve ser confe-
rir maior elasticidade à oferta real, opondo um freio ao movimento ascen-
sional dos preços. para a mesma demanda monetária teríamos, assim, um 
produto real acrescido, graças à utilização da capacidade ociosa acumulada 
no sistema. Entretanto, os efeitos das medidas tomadas com essa intenção 
teriam muito maior alcance.
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Em primeiro lugar, a reativação da unidade marginal absorveria certa 
massa de mão de obra, proporcionalmente muito grande, comparativa-
mente ao produto adicional obtido. A renda adicional seria, assim, pulveri-
zada em pequenas rendas, de camadas com elevada propensão a consumir, 
o que quer dizer que a propensão a consumir do sistema se elevaria. Aí 
teríamos uma poderosa alavanca para o efeito de sustentar o nível do dis-
pêndio global.

Muitos dos nossos economistas veriam com alarme esse resultado, cujo 
corolário seria a redução da propensão a poupar. É que eles partem do 
injustificado suposto de superabundância de demanda global – suposto 
esse que não justifica, nem à vista do que se sabe a propósito de capacidade 
ociosa, nem à vista do que está ocorrendo no campo da taxa de juros “real”. 
A elevação da propensão a consumir, desde que ela se faça nas condições de 
simultânea elevação do produto real não é motivo de alarmes.

Ao contrário, nas condições indicadas, que envolvem expansão do mer-
cado e do emprego, o aparecimento de autênticas oportunidades de inver-
são elevadoras de técnica, isto é, poupadoras de mão de obra, seguir-se-ia 
inevitavelmente. A taxa de inversão reagiria, consequentemente, e o faria 
nas condições de nova elevação do produto real, decorrente do esforço dos 
empresários para usar o potencial produtivo ocioso ao seu dispor.

* * *

insTiTuTo suPERioR  
dE EsTudos BRasilEiRos*

Guerreiro Ramos, em artigo publicado em 22 deste, nesta coluna, atri-
buiu-me uma posição que eu não tomei, no caso da indicação do professor 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 24 de novembro de 1960.
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Cândido Mendes de Almeida para o cargo de diretor executivo do Institu-
to Superior de Estudos Brasileiros. Minha primeira providência, como era 
natural, foi o restabelecimento da verdade dos fatos, o que fiz através de 
carta ao dr. Cândido, já divulgada pela imprensa.

Não discuto as razões que levaram o professor Guerreiro a adotar tal 
atitude. Mas sou um homem de princípios, cuidadoso do uso que se faz do 
meu nome. O leitor já está informado de que eu estava presente à reunião 
da colenda congregação do Iseb que indicou por unanimidade – por una-
nimidade, veja-se bem – o nome do candidato à diretoria executiva.

Aparentemente, o professor Ramos não gostou desse resultado, e está 
em seu direito. poderia prosseguir nos seus ataques ao trabalho do Ins-
tituto, sem que eu movesse um dedo para defendê-lo, não obstante não 
concordar absolutamente com a orientação daquele ex-professor, nessa 
matéria. O Iseb tem órgão oficial a quem incumbe defendê-lo. O uso do 
meu nome, entretanto, como instrumento de ataque, não só ao professor 
Cândido, como ao próprio Instituto, muda os dados do problema e me 
põe no dever de agir. Espero que Última Hora me permita, ao menos esta 
vez, usar esta coluna para uma explicação que, por ser pessoal, nem por isso 
está privada de interesse público.

* * *

As eleições de 3 de outubro, com a vitória indiscutível do candidato 
postulado pelas oposições à suprema magistratura da nação, colocaram o 
Iseb, como a toda a administração pública, aliás, na expectativa de mudan-
ças em seu comando e em sua orientação. É para isso que periodicamente 
se fazem eleições em regime democrático. Eu votei – e fiz a descoberto, 
inclusive por esta mesma coluna – no candidato derrotado, e estou pre-
parado para aceitar os efeitos da derrota. todos estão de acordo em que 
o veredito popular foi claro, de modo que, como democrata, não ape-
nas aguardo placidamente as consequências, como insisto em que não seja 
frustrado. Creio ser essa a posição de todos os homens de bem deste país, 
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mesmo nos casos de resultados não convincentes e carregados de ameaças, 
como o do estado da Guanabara.

É possível que a ideia de escapar aos efeitos práticos da derrota este-
ja agora subindo à cabeça de muitos. trata-se de uma demonstração de 
imaturidade política, que desaparecerá com o tempo. Considero como 
essencial ao jogo democrático a regra de acatamento das autoridades re-
gularmente constituídas, até que o próprio governo se coloque fora da 
lei, fato que anula a investidura e fundamenta o direito sagrado à própria 
insurreição. Ora, o futuro governo não pode ainda ter-se posto fora da lei, 
porque não começou.

Uma das maneiras de escapar pode ser a obtenção de uma investidura nos 
cargos políticos por longos prazos. trata-se de um expediente perigoso para a 
coisa pública, porque, levado às últimas consequências, criaria um mecanis-
mo automático pelo qual cada governo receberia das urnas, não o direito de 
administrar, mas o de perturbar a administração subsequente à sua.

Não creio que no Iseb ninguém – menos ainda na congregação – tenha 
desejado isso. Entretanto, tendo vagado a diretoria executiva, surgiu a ideia 
de obter o preenchimento da mesma (por quatro anos), e, simultaneamen-
te, a de algumas chefias vagas do departamento. Embora inintencional-
mente, o Instituto seria de fato levado a aceitar uma posição em princípio 
inadmissível, se bem que administrativamente regular.

* * *

Chamei a atenção da colenda congregação para esse fato. O Iseb não 
é uma repartição anódina, mas uma atuante agência ideológica do gover-
no. Está, portanto, numa área em que política e administração se con-
fundem. Concretamente, sugeri que desistíssemos do preenchimento das 
vagas de chefe de departamento e que obtivéssemos apenas a designação 
“para responder” pela diretoria executiva, de um dos chefes de departa-
mento. O novo governo tomaria as medidas que julgasse adequadas, e 
nós, os velhos isebianos, aceitaríamos ou não essas medidas, afastando-
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-nos, em caso contrário, sem escapar à norma do mais completo acata-
mento à autoridade.

No primeiro momento, a congregação não aceitou essa orientação, que 
lhe pareceu excessivamente formal. Os amigos do Iseb preocupavam-se com 
o futuro do Instituto, pressionado para uma medida perfeitamente dentro 
das praxes administrativas do país. Ora, dentro de minha própria fórmula, 
um professor devia ser indicado, e o professor Cândido reunia todas as con-
dições, inclusive a disposição de aceitar o encargo. Quanto à segunda parte 
de minha proposta – a transitoriedade da investidura – era assunto que não 
tinha por que ser levado às autoridades superiores, visto como nós mesmos 
podíamos oportunamente adotá-la, aprovando a decisão de pôr o cargo à 
disposição, tão pronto quanto fosse empossado o novo governo.

O que era sensato, portanto, para mim, era empreender uma campanha 
de esclarecimento dos colegas professores e dos amigos do Iseb para fazer 
valer a segunda parte proposta. O meio politicamente hábil para isso, se-
gundo as praxes da administração colegiada, era o pedido de exoneração, 
que apresentei no momento em que me pareceu oportuno, levando a con-
gregação a reabrir a questão, encontrando, como era inevitável, razão nos 
meus argumentos.

* * *

termina assim, a crise do Iseb, de forma honrosa para todos e para o 
Instituto. Devo notar que o professor Cândido comportou-se de forma 
impecável em toda a crise, provando que a congregação tinha acertado ao 
pedir que lhe fosse confiada a tarefa de preparar o Iseb para um novo pe-
ríodo de sua vida. Este mostrou invejável maturidade política, prendendo 
entre os cliques de sua sólida estrutura os embates das paixões desencade-
adas. Seus amigos estão de parabéns, e seus inimigos, de luto. Oxalá possa 
o país imitá-lo neste momento grave de sua vida.

Guerreiro Ramos concentrou-se demais nos aspectos negativos do nos-
so trabalho. Não viu a enormidade da tarefa que cumprimos – ele próprio 
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também – que nos granjeou amizades e prestígio em todos os recantos do 
país e que nos dá direito a encarar sobranceiramente o futuro, sem infantis 
temores.

* * *

uMa QuEsTÃo EscaldanTE*

“(O governo) promoveu a inflação, fonte única e real da crise”, escre-
via há pouco, em editorial, o Correio da manhã, participando, assim, do 
coro que está orquestrado para justificar o estabilizacionismo monetário à 
outrance.

Ora, esta passagem não merecia reparo se não viesse num editorial que 
contém algumas novidades que o elevam consideravelmente acima dos pa-
drões da grande imprensa conservadora. Um editorial que chama a atenção 
para a subutilização da capacidade, para a marginalização de grande parte 
do parque produtor etc. Noutros termos, que rompem com o ridículo ar-
gumento que serve de base à famosa teoria do círculo vicioso da pobreza: 
não podemos investir porque somos pobres e somos pobres porque não 
investimos.

A verdade é que não é nossa pobreza o limite de nossa inversão e do 
nosso consumo. O que há é que o nosso sistema econômico utiliza pes-
simamente seu potencial produtivo, de modo que é possível expandir o 
investimento sem compressão, e até com a expansão concomitante, do 
consumo, independentemente do influxo de recursos externos, desde que 
nós aprendamos a utilizar melhor o potencial produtivo do país.

* * *

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 30 de novembro de 1960.
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O Correio da Manhã vem martelando a tecla da subutilização da capa-
cidade, colocando-se assim na linha do verdadeiro desenvolvimento e da 
independência nacional, porque as duas coisas andam juntas. E por isso, 
porque no fundamental, ele está com razão, que resolvemos catar uma 
pulga: aquele ridículo lugar-comum acerca da inflação-causa-real-da-crise, 
que confunde o amanhecer com o entardecer, o incidente com a causa 
eficiente.

A subutilização da capacidade não é acidental nem é irremediável. Ra-
dica numa política econômica que distribui a contrário senso a renda. Que 
sobrecarrega o produtor marginal e subsidia o produtor de vanguarda. E 
que cria monopólios injustos, limitadores da produção. Esta é a causa real. 
Quanto à inflação, por muito desordenada e irresponsável que seja, não 
passa afinal, de uma defesa – cada vez menos eficaz, é verdade – contra os 
efeitos daquela deformação básica. O equívoco do governo não está em ter 
emitido, deflagrando, e o ipso, a inflação. Está em ter tomado esse remédio 
de emergência como panaceia, sem atentar para o que está acontecendo no 
campo da oferta real do sistema.

O remédio, por sua vez, não está em emitir mais ou menos, mas em ir 
às causas, em tomar medidas para pôr em evidência a capacidade produtiva 
adormecida e, em primeiro lugar, em renunciar a certos tipos de interven-
ção do Estado, que são “geradores de ociosidade”. Entretanto, se isto não 
for feito, será mister, e se houver um governo tão irresponsável que deixe 
sumariamente de emitir, o corpo social reagirá – como está reagindo na 
Argentina e no Chile – forçando o retorno à emissão desbragada, até que 
se rompa a espinha dorsal do sistema econômico, isto é, sua moeda.

Não há empréstimos externos que nos valham nesta conjuntura. Se a 
economia brasileira, hoje, recebesse uma injeção maciça de dólares, estaria 
apenas consentindo no dumping do mercado, preparando o colapso final, 
como aconteceu à China de Chiang kai-Shek. Entre parênteses, é alarman-
te que este senhor, paradigma da corrupção e da ineficiência, esteja sendo 
agora buscado como conselheiro por um dos futuros dirigentes do país.
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* * *

A emissão expande momentaneamente a demanda. Mas se, ao mes-
mo tempo, sobrecarregamos as empresas de mais baixo índice de produ-
tividade, elas fecharão as portas, deixando para o sistema uma produção 
menor, mais desemprego, renda mais desequilibradamente distribuída do 
que antes. Se, ao mesmo tempo, deixamos em operação monstruosidades 
econômicas do tipo Comissão Federal de Abastecimento e preços (Cofap), 
que institucionalizam monopólios e oligopólios sem fundamento técnico 
ou econômico, isto é, que não existiriam sem elas; e que sobrecarregam a 
produção com falsos custos, como os representados pelo notório suborno 
do aparelho controlador, então o volume físico da produção será “artifi-
cialmente” limitado, com o resultado de que toda a demanda adicional 
criada esfumar-se-á em elevação dos preços. Então será mister emitir – e 
emitir em ritmo crescente, porque todo o sistema se ajusta à taxa anterior 
de elevação dos preços.

É aqui, amigos conservadores lúcidos do Correio da Manhã, que bate 
o ponto. trata-se de uma questão escaldante, mas que é mister tomar nas 
mãos.

Não é apenas do suor do povo, do pão e da escola para as crianças que 
se trata. É também do seu sangue e de sua vida; é do desenvolvimento da 
independência e da paz interna do país que se trata.

Se homens tão talentosos como Eugênio Gudin, Roberto Campos, Cel-
so Furtado e tantos outros que têm cuidado dessa questão tivessem parado 
um momento para fazer a pergunta sobre por que a produção física não 
reage à expansão da demanda monetária, teriam inevitavelmente trope-
çado com o problema da capacidade ociosa e, no estudo da etiologia da 
ociosidade econômica, teriam encontrado inspiração para um elenco de 
medidas que realmente descessem ao fundo da questão.

* * *
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Não é verdade que as condições político-institucionais não sejam 
favoráveis para medidas com essa intenção. Quando buscamos iden-
tificar as pessoas que estão sendo prejudicadas por essa distribuição de 
encargos a contrário senso; por esses monopólios e oligopólios criados 
por um tipo reacionário, feudal, de intervenção do Estado, segundo 
paradigma da Cofap, encontramos as forças mais decisivas da sociedade 
brasileira. Além das massas trabalhadoras, além da força incontrastável 
que se esconde atrás da indignação aparentemente impotente da dona 
de casa, que não sabe mais o que fazer para acalentar os filhos famin-
tos; está toda a massa de pequenos produtores desamparados, frente a 
um fisco injusto, que lhe cobra, além do imposto branco da tributação 
regressiva, o imposto negro do suborno; está virtualmente toda a in-
dústria das regiões subdesenvolvidas e imensa maioria do parque, até 
de São paulo; está o agricultor, latifundiário ou não, espoliado por uma 
intermediação insaciável, organizada para o saque pelo próprio Estado; 
está finalmente o patriotismo nacional, porque a tônica do processo que 
se manifesta por todos esses efeitos é a desnacionalização de todos os 
ramos fundamentais da economia, transferidos para o comando externo 
pela mão do Estado.

PEQuEna E MÉdia EMPREsas*

Caio prado jr. e Heitor Ferreira Lima (Revista Brasiliense n. 32) dedi-
cam séria atenção ao problema das pequenas e médias empresas, na eco-
nomia brasileira atual. Roberto de Oliveira Campos voltou a tocar nesse 
assunto, se bem que muito perfunctoriamente (Correio da Manhã, 2/12). 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 16 de dezembro de 1960.
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Isto demonstra a relevância do tema, considerando-se as posições ocupadas 
por esses homens na palestra econômica nacional.

O centro de interesse de Caio prado jr. e Heitor Ferreira Lima é o 
trabalho da equipe dirigida no Conselho de Desenvolvimento, no Grupo 
Executivo da Média e pequena Empresas (Geampe). Roberto Campos, 
ao contrário, ignora os interlocutores, e, talvez por isso mesmo, a contri-
buição que temos o direito de esperar do seu talento vai ficando para as 
calendas, porque a polêmica não se estabelece.

O ponto de partida daqueles economistas paulistas é a constatação de 
que a ruína da pequena e média empresas – de fato é das empresas arcai-
zantes do ponto de vista tecnológico que se trata – é uma decorrência da 
concentração do capital. Ora, como, no seu sistema de pensamento, essa é 
uma consequência inelutável do desenvolvimento capitalista, é de temer-se 
da parte deles uma atitude estéril, eivada de fatalismo. A defesa da pequena 
e média empresas tomaria assim ares de atitude generosa, mas utópica.

Nenhum deles, entretanto, assume formalmente tal atitude. Constatam 
igualmente o fato de que a marginalização das empresas pequenas e média 
se deve, em parte, à ação do Estado, como consequência da canalização ir-
restrita de ajudas de toda sorte às empresas de vanguarda. Isto nos permite 
levantar a hipótese de que a hecatombe em perspectiva daquelas empresas 
não seja um fato inteiramente natural, resultando ao contrário de uma 
intervenção que acelera e modifica o processo de marginalização.

Ora, não podemos adotar a atitude romântica de defesa, em todos os mo-
mentos, das empresas pequenas e arcaizantes. A verdadeira questão se levanta 
quando cuidamos de oportunidade e do modo de eliminação de tais empre-
sas. No longo prazo, não pode haver desenvolvimento sem tal eliminação.

* * *

Ao primeiro exame, visto como a eliminação da empresa marginal é 
simples questão de tempo e modo, não se compreende por que atribuir 
tamanha relevância ao assunto. Na verdade, para todas as partes interes-
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sadas, esses detalhes são de capital importância: o pequeno empresário, se 
se lhes oferecem condições propícias, pode expandir a empresa e tirá-la 
da condição de marginalidade; o artesão não pode ser indiferente ao fato 
de que o fechamento de sua tenda pode, conforme o caso, lançá-lo à rua 
da amargura do desemprego ou oferecer-lhe a oportunidade de engajar-se 
como operário numa fábrica moderna; para a economia nacional como 
um todo, a eliminação da empresa marginal pode significar, conforme o 
caso, melhor utilização para seus recursos, inclusive do estoque de mão de 
obra, ou a privação de parte de produto social obtenível pela plena utili-
zação da capacidade produtiva. Uma região é rica ou pobre, muitas vezes, 
conforme o traçado e o perfil do curso dos seus rios, não obstante, os rios 
correm, quase sempre, para o mar.

Num regime de concorrência no mercado de fatores e no de produ-
tos, a unidade marginal pode ser eliminada pela incapacidade de competir 
em qualquer desses mercados. Ora, o interesse de todas as partes é que a 
eliminação ocorra por falta de mão de obra, isto é, por efeito da absorção 
de todo o estoque da força de trabalho pelas unidades mais avançadas. 
Inversamente, se o colapso sobrevém pela incapacidade de competição da 
unidade marginal no mercado de produtos, seu desaparecimento pode não 
representar um progresso, mas uma crise.

Não por acidente, por isso, é nos países que melhores condições ofere-
cem para a competição das unidades mais débeis no mercado de produtos 
que se registram os mais elevados índices de desenvolvimento. O exemplo 
chinês, lembrado por Heitor Ferreira Lima, vem muito a propósito, mas 
podemos indagar se os países capitalistas mais desenvolvidos, inclusive 
os Estados Unidos, teriam vivido sua excepcional prosperidade sem, por 
exemplo, um regime fiscal caracterizado pela tributação direta que, bem 
estudada, é um modo de transferir encargos das unidades mais débeis para 
as mais fortes, elevando a capacidade de competição das primeiras no mer-
cado de produtos.

Hodiernamente a assistência à unidade marginal, como meio de assegu-
rar o pleno emprego, de expandir o mercado, através de uma distribuição 
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mais democrática da renda, e de forçar o uso de toda a capacidade produ-
tiva, já não se limita ao regime tributário. A política creditícia e cambial, 
a assistência técnica, a divulgação de novos métodos de gestão e cálculo 
econômico, tudo é mobilizado para o mesmo fim. Como bem lembra Hei-
tor Ferreira Lima, isso se pratica em quase todos os países capitalistas mais 
avançados e de melhores taxas de crescimento.

* * *

O movimento nacionalista – ao tomar partido – como é inevitável pela 
empresa nacional, contra as empresas estrangeiras, estará de fato dando 
cobertura política à empresa marginal; o movimento regionalista das áreas 
menos desenvolvidas tem o mesmo sentido e tende a confundir-se com o 
primeiro, porque o parque da região central está quase todo estrangeirado; 
o regime federativo oferece um quadro institucional muito adequado à 
programação regional nas áreas menos desenvolvidas, que não pode ter 
outro conteúdo.

É perfeitamente possível, portanto, obter do Estado brasileiro uma ati-
tude correta nessa matéria, sem relegar o assunto para depois de uma hipo-
tética revolução social, como costumam fazer nossas correntes de esquerda. 
Noutros termos, é possível suscitar um movimento com precedentes de 
expansão econômica, desde que nos libertemos da política aventureira que 
temos seguindo, sem outro norte que o atendimento dos interesses dos 
grandes grupos, geralmente estrangeiros, e sem outra filosofia que não o 
preciosismo tecnológico que nos leva a torcer prematuramente o nariz aos 
métodos tradicionais de produção.

* * *



280

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

os TRÊs “K”*

Roberto Campos resolve os problemas do Brasil e do mundo, ao discu-
tir três personagens: k1, kubitschek – k2, kennedy – k3, krushev. Esse 
feito literário merece atenção, porque nos fornece subsídios sobre a visão 
de um dos homens mais poderosos do Brasil contemporâneo. Depois de 
assessorar Café Filho, moldou a política econômica de kubitschek, salvo, 
talvez, neste apagar de luzes.

k1, segundo o seu autorizado depoimento, é um executivo, tendo ape-
nas o defeito de não ser estadista; k2 deve ter qualidades inovadoras, visto 
como é duplamente minoritário, como católico e como irlandês; k3 é boa 
pessoa, comparativamente a Stalin, e está sinceramente interessado na co-
existência pacífica, mesmo porque anda preocupado com a prova de força, 
que encherá o fim deste século, entre a União Soviética e a China.

* * *

O depoimento sobre kubitschek foi o mais desconcertante de todos. Se 
o homem é tão bom executivo, como se explica que tenha feito as coisas 
erradas de que o articulista o acusa, tendo tão brilhante equipe de estadis-
tas junto de si – especialmente Roberto Campos, Lucas Lopes e... natural-
mente, Eugênio Gudin?

A posição dos dois primeiros dispensa discussão. A política econômica 
do governo atual esteve confiada a eles. Eles dirigiram o BNDE, numa 
época em que esse órgão estava no auge do seu poder. Dirigiram o Conse-
lho do Desenvolvimento no tempo em que este órgão ainda cuidava de po-
lítica econômica, organizava, decidia, influía. Estiveram, por si mesmos ou 
por seus homens de confiança, em todos os principais grupos executivos, 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 22 de dezembro de 1960.
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a grande inovação administrativa do período. Mostravam ter no estrangei-
ro, um prestígio a que nenhum outro servidor do Estado brasileiro podia 
aspirar. Em suma, para usarmos a expressão platônica, foram filósofos reis. 
Nessas condições não fazia falta alguma que o rei não fosse filósofo.

Eugênio Gudin, quase sempre, esteve fora da área iluminada do poder 
visível. posição muito cômoda, aliás, para um homem que podia, mais do 
que nenhum outro, dizer que o governo que aí estava era mero instrumento 
de suas próprias ideias. Foi o estadista por excelência do governo que finda.

* * *

Senão vejamos: Eugênio Gudin foi o autor das duas mais decisivas mu-
danças institucionais do decênio que finda: Instrução 70 e Instrução 113. 
Bem meditado programa de Metas já estava implícito, pelo seu conteú-
do, na primeira destas medidas, e, pela forma, na segunda. Quando o sr. 
kubitschek subir ao poder, coligiu os principais projetos suscitados pela 
Instrução nº 70, da Sumoc – e aí temos o programa de Metas. O eixo do 
desenvolvimento industrial tinha sido vigorosamente desviado da substi-
tuição de importação de bens de consumo para o de bens de produção. 
Esses projetos, por sua vez, por força da Instrução nº 113, supunham um 
casamento entre as débeis empresas nacionais e as grandes organizações 
internacionais. Associação entre panela de ferro e panela de barro.

Roberto Campos e Lucas Lopes celebraram o casamento. Esperavam, 
naturalmente, o milênio, e agora se fosse possível uma economia equi-
librada com o terrível desequilíbrio na distribuição da renda que estava 
implícito no esquema.

* * *

kennedy confronta-se com um gravíssimo problema: déficit no balan-
ço de pagamentos, acompanhado de depressão interna. As medidas que 
elevassem a conjuntura interna agravariam o déficit, na opinião de keynes 
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apud Campos. para um economista brasileiro, eis uma atitude desconcer-
tante, porque a primeira pergunta que nos ocorre, a de saber por que ha-
veríamos de começar pela elevação da conjuntura interna, quando o que 
sempre fizemos foi controlar o intercâmbio externo, para suprimir o déficit 
e, de passagem, elevar a conjuntura, pela orientação da demanda corres-
pondente para o mercado interno.

Foi isso o que sempre fizemos e é isso que é sensato. Se as manipulações 
tarifárias não bastarem, kennedy poderá perfeitamente criar uma Cexim. 
A aceleração resultante, por pequena que seja, estimularia os negócios. Ali-
ás, a substituição de um republicano por um democrata, discípulo confes-
so de Roosevelt, deve sugerir medidas dessa índole.

* * *

krushev, ao contrário do que pensa Roberto Campos, não tem razão 
para temer a invasão da Sibéria pelas hordas chinesas. O último censo chi-
nês revelou que 94% da população do país está concentrada em 40% do 
território, o que quer dizer que 6% da população ocupa 60% do território.

Consequentemente, se a China quer invadir alguma coisa, deve come-
çar por invadir a si mesma, que está deserta ainda – exatamente como este 
nosso Brasil, onde, não obstante as imensas extensões vazias, falta terra aos 
camponeses a ponto de até os senhores bispos estarem agora pregando a 
reforma agrária.

É espantoso que o articulista não compreenda o absurdo de sua propo-
sição. Com efeito, para que a China possa ameaçar a Sibéria, terá primeiro 
que industrializar-se – o que de fato está fazendo, a ritmos sem paralelo, 
que deixam com a cara no chão os nossos programadores, em cujas elu-
cubrações matemáticas, calcadas sobre a razão capital/produto, tais coisas 
não podem acontecer. Se se industrializa, a população se urbanizará, e a 
agricultura ficará a cargo de pequena fração da população, e não será di-
fícil comprar na própria Sibéria os cereais produzidos por alguns milhões 
de russos, pagando com as manufaturas produzidas por alguns milhões 
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de citadinos chineses, para completar a razão. Em resumo, se a primeira 
condição para a invasão for cumprida, cessará razão para ela, porque, em 
termos de economia desenvolvida, a China não está superpovoada nem a 
Sibéria está deserta.

Não é sem certo alarma que descobrimos equívocos tamanhos no espí-
rito de quem tem sido – e consta que continuará a ser – o mentor nº 1 da 
República.

* * *

inQuiETos E oRTodoXos*

“Reponta amiúde, quer na crespa literatura isebiana, quer em falas ofi-
ciais, a ideia de que ‘a inflação é um inevitável preço a pagar pelo desenvol-
vimento’”, diz o sr. Roberto Campos, no Correio da Manhã de domingo, 
8 do corrente, prosseguindo em sua interminável investida os moinhos de 
vento da “inquietação”.

No artigo de primeiro do ano, havia agredido a Comissão Econômica 
para a América Latina (Cepal), e eu tive ganas de defendê-la, como seu ex-
-aluno, que muito lhe deve, não obstante minhas múltiplas discrepâncias 
com o que me ensinaram Ahumada, prebisch e a ilustre plêiade que se 
arregimenta em torno deles. Mas a Cepal tem homens mais identificados 
com o seu pensamento para defendê-la e para precisar os seus pontos, que 
não me parecem verazmente postos. Além disso, foi lançado fogo à minha 
própria casa, isto é, no Iseb, de modo que o escasso espaço de que dispo-
nho está naturalmente tomado.

Devo começar por dizer que não existe uma doutrina isebiana sobre a 
inflação ou sobre qualquer outro assunto. O Iseb é uma agência cultural 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 10 de janeiro de 1961.
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pública, que serve de tribuna para todas as correntes. Esse ecletismo é na-
turalmente prejudicado pela escolha das pessoas para os seus cargos de di-
reção e para a regência de suas cadeiras, mas não tanto que não tenham po-
dido trabalhar lado a lado homens de formações tão díspares como Hélio 
jaguaribe, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes de Almeida, Álvaro Vieira 
pinto e tantos outros, inclusive o modesto autor destas linhas, que não 
endossa muito do que se diz, ensina e publica no Iseb, mas que defende o 
direito de fazê-lo a todos.

Ocasionalmente define-se uma unidade firme de vistas em torno de 
uma questão candente, mas não tenho notícias de que isso tenha ocorrido 
no tocante à inflação. Nessas condições, o Iseb não pode ser responsabili-
zado sequer pelo que se ensina em sua cadeira de economia, visto como os 
professores são nomeados por prazos curtos. Não obstante, eu fui durante 
todo o ano de 1960 o professor de economia, de modo que peço perdão 
pela modéstia de me sentir pessoalmente atingido pelas contundentes pa-
lavras do articulista, lançadas de tão sideral altura, que os calhaus caem 
indistintamente sobre a montanha que é a Cepal ou sobre o montículo de 
areia que é Ignácio Rangel.

* * *

Respondo pelo que se ensinou no último período letivo na cadeira de 
economia, sobre a inflação. E, a bem da verdade, peço vênia para corrigir o 
articulista de “Ortodoxos e inquietos”. Eu não diria nunca que a “inflação 
é um inevitável preço a pagar pelo desenvolvimento”, porque considero 
estritamente anticientífico estabelecer qualquer correlação imutável entre 
essas duas variáveis. O desenvolvimento depende de numerosas circuns-
tâncias, inclusive de uma política monetária adequada, mas esta tanto pode 
ser inflacionista, como estabilizacionista, deflacionista ou, como parece ser 
do gosto do dr. Campos, desinflacionista.

Quer isso dizer que considero – e isso ensino aos meus alunos, no Iseb 
e noutros lugares – rigorosamente anticientíficas, por igual, as alegações de 
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inevitabilidade da inflação e da imperatividade da deflação ou da estabili-
zação. Num e noutros casos será sempre mister ponderar as circunstâncias 
– as mesmas de que falava Mauá – isto é, retirar a cláusula coeteris paribus. 
Esta é necessária ao trabalho teórico, mas é inadmissível quando se trata de 
estabelecer política econômica, que se deve inspirar no concreto, com toda 
a sua diversidade e riqueza.

O desenvolvimento se mede em termos de produto real, isto é, define-
-se, em última instância, em função da intensidade do uso dos recursos e 
da inteligência na sua alocação. A política monetária somente intervém na 
medida em que interessa a essas coisas, mas não há nenhuma política mo-
netária dada de uma vez por todas. A prática é o único guia nessa matéria, 
porque nenhuma teoria pode esgotar a realidade.

* * *

Ensinei também aos meus alunos que é muito plausível que a inflação 
brasileira dos últimos decênios tenha exercido um papel positivo, para logo 
a seguir adverti-los de que é provável que esse papel se aproxime do fim, 
se é que não chegou a ele. Não estou certo disso, como parece estar o arti-
culista, até porque tenho uma visceral repugnância a vituperar a história. 
Essa não é um amontoado de acidentes, mas um processo cuja lógica nos 
cabe estabelecer.

Muitas coisas certas têm sido ditas neste país com motivações erradas, 
inclusive algumas nas quais o sr. Roberto Campos foi magna pars. Ora, 
seria realmente esdrúxulo que a inflação, contra a qual estavam, em teoria, 
tantos dos nossos ministros da Fazenda e tantas pessoas investidas de real 
autoridade – a começar pelo sr. Campos – tivesse prosseguido por tanto 
tempo se não tivesse raízes profundas no corpo da economia nacional, se 
não tivesse uma medula racional.

O que é cientificamente correto é pesquisar essa racionalidade, explicá-
-la, em vez de vituperar ou apologizar. O sr. Campos está tão errado nesse 
particular quanto os políticos ignorantes das coisas de economia que extra-



286

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

polam simploriamente uma experiência anterior. Mais errado, talvez, por-
que não resta dúvida alguma que tivemos desenvolvimento, maior do que 
o que ele parece disposto a reconhecer, concomitantemente com a inflação.

* * *

A inflação pode ser necessária ao desenvolvimento. poderíamos acres-
centar que essa necessidade decorre da presença de uma anomalia no siste-
ma econômico, caso em que nos incumbiria descobrir essa anomalia para 
corrigi-la, suprimindo assim a dita necessidade. E o que tenho feito – e en-
sinado no Iseb – quando chamo a atenção para o fenômeno da capacidade 
ociosa e incito pesquisar para conhecê-la, ubicá-la e medi-la. Se pudermos 
tomar medidas que assegurem um emprego mais exaustivo da capacida-
de produtiva existente, então a inflação, reação inconsciente contra esse 
fenômeno, perderá sua razão de ser. tenho plena consciência de que, ao 
levantar a questão da capacidade ociosa, estou em luta contra a inflação – e 
o faço com rigor científico que não reconheço na atitude emocional do dr. 
Campos, que só por acidente poderia conduzir a uma verdadeira estabili-
zação.

O perigo está em que a inflação perca a capacidade corretiva, estabi-
lizadora, da demanda global, antes que tenhamos suprimido suas causas 
profundas, porque então seria o colapso do regime, a perda da possibilida-
de que existe de uma transição gradual e relativamente pacífica a formas 
superiores de organização econômica. politicamente não tenho outra ati-
tude senão a que dimana da consciência popular, que quer o progresso, se 
possível ordenado e pacificamente.

* * *
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siM, “a PaRTE suBMERsa”*

A crítica de nossa primeira experiência nacional de programação – o 
programa de Metas do presidente juscelino kubitschek – é o ponto de par-
tida obrigatório para a preparação de nova investida. De toda ela devemos 
pôr em destaque, pela sua fecundidade, a autocrítica, isto é, crítica feita 
pelos autores. Daí a importância que é preciso conceder ao depoimento de 
homens como Roberto Campos, Lucas Lopes e outros.

A contribuição do dr. Campos, nesta matéria, estava prejudicada pelo 
tom em que era apresentada: criticava a sua obra como se nada tivesse 
com ela. Ora, isso não pode se dizer do seu último artigo, no qual procura 
definir sua própria responsabilidade e dar seu depoimento, sem azedumes, 
nem alusões à ignorância dos trabalhadores da mesma seara. A verdade é 
que todos nós juntos sabemos quase nada, com certeza, do nosso trabalho, 
porque o Brasil continua ignoto ou quase sob o ponto de vista da estrutura 
e do ritmo de sua economia.

Se continuamos assim, breve saberemos novas coisas. O último artigo 
do dr. Campos deixamos a impressão de que o debate realmente começou. 
Ninguém tem maior experiência a transmitir.

O título do artigo, “A parte submersa”, é alusão às coisas que não se 
fizeram, às iniciativas que não se tomaram durante o primeiro programa de 
Metas – digamos assim, porque outros hão de vir. Em especial, no que não 
se fez em matéria de agricultura e de reequipamentos dos serviços de base 
– energia, telefones, transportes ferroviários, portos etc. A lista não está 
completa, porque pouco se fez também em matéria de indústria leve. A 
crítica revela o desgosto de um espírito excessivamente geométrico diante 
de uma realidade cuja característica é a assimetria de seu esforço de cresci-
mento: primeiro modernizamos, isto é, estruturamos em bases capitalistas 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 17 de janeiro de 1961.
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um setor decisivo de nossa agricultura com a criação da grande monocul-
tura exportadora: depois, criamos, também unilateralmente, a indústria de 
bens de consumo; em terceiro lugar – durante os sete ou oito últimos anos 
– expandimos a produção nacional em bens de produção.

Essa unilateralidade tem razões profundas, até porque as condições ins-
titucionais enquadradoras de cada uma dessas etapas, ao mesmo tempo 
que facilitava a expansão do setor que havia emergido como prioritário, 
inibia o desenvolvimento dos demais. trata-se de buscar qual é o setor que 
está agora maduro para a expansão e definir as condições institucionais 
para isso, não hesitando se essas condições se revelarem inibitórias dos de-
mais setores. Os grandes serviços de infraestrutura – eletricidade, ferrovia, 
portos, navegação mercante, telefones etc. – emergem naturalmente em 
nossa imaginação. Antes deles não há nenhuma tarefa importante, salvo o 
saneamento do nosso crédito no exterior.

As precondições técnico-econômicas estão criadas. Falta apenas suscitar 
condições jurídicas compatíveis com uma concentração do esforço nacio-
nal nesse campo. Agora, não em 1955.

* * *

Mas desconfio de que o dr. Campos comete outro equívoco capital: é 
quando adere à grita primeiro levantada pelo professor Gudin, no sentido 
de que o período transcurso assistiu a um declínio no processo de forma-
ção de capital. “Verificamos que a parcela do produto nacional bruto em-
pregada em investimentos... diminuiu de 16% no período 1948/51, para 
15% no quadriênio 1952/55 e 13% no período 1955/59”, diz ele.

Isto sim, seria grave. Que a economia se concentre sucessivamente nos 
diversos setores, em vez de fazê-lo concomitantemente, pode ser desagra-
dável, mas tudo se arranjará, afinal, se o esforço for sustentado. Mas, que 
esse esforço decline, precisamente quando devia elevar-se, isto é, quando a 
economia aborda as tarefas da criação do seu parque produtor de bens de 
produção, seria alarmante. É notório que a razão capital/produto é mais 
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elevada neste setor do que nos outros, salvo nos serviços de infraestrutura, 
como os indicados acima.

Entretanto, antes de erguermos as mãos aos céus, seria mais prudente 
que meditássemos um pouco mais sobre o próprio fato alegado: a queda da 
taxa de formação de capital concomitantemente com a abordagem da tarefa 
de expansão do setor de bens de produção.

Ora, essa concomitância nos sugere duas associações de ideias: (a) ele-
vação da razão capital/produto coeteris paribus; (b) a possibilidade de maior 
medida de mascaramento do processo real de formação de capital, conside-
rando que as atividades do setor de bens de produção gozam do privilégio 
de expandir suas instalações diretamente pela retenção de parte do seu 
produto, dada a natureza deste. Nessas condições o faturamento diminui, 
porque é natural que o produtor procure escapar ao fisco, deixando de fa-
turar o produto destinado ao autossuprimento, e a rentabilidade aparente 
declina, porque uma parcela importante da formação real de capital pode 
ser contabilizada como despesa corrente de exploração. Nem no balanço 
nem na conta de lucros e perdas, portanto, encontraremos traços de esfor-
ço de formação de capital.

Os outros setores da economia são também capazes de fazer isso, por-
que numa economia no estágio de desenvolvimento da nossa, há elemen-
tos importantes do setor de bens de produção em todas as atividades, mas 
é natural que esse mascaramento seja maior nas atividades diretamente 
voltadas para a produção de bens de produção. Quer isso dizer que a 
passagem da economia à etapa de expansão prioritária do setor de bens 
de produção deve envolver também a passagem a condições de maior 
mascaramento do esforço de formação de capital. Nessas condições, um 
declínio de 19% (de 16 para 13), no esforço relativo de formação de ca-
pital, não deve alarmar.

Estou à espera dos resultados do levantamento da capacidade da indús-
tria mecânica para ver se é possível comprovar essa hipótese e dar a respos-
ta devida às interferências alarmistas baseadas nos dados da contabilidade 
social da Fundação Getúlio Vargas.
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Eis aí um campo de eleição para a cooperação entre “ortodoxos e in-
quietos”. Em vez de quebrarmos lanças contra moinhos de vento, o debate 
aberto, calmo, para o esclarecimento dos problemas, a orientação do go-
verno e last but not least – como concessão linguística ao dr. Campos – a 
formação de novos quadros, dentre essa esplêndida juventude que nos está 
pondo cerco, aos mais velhos.

* * *

o PRoBlEMa TEM soluÇÃo*

Como era inevitável e justo que acontecesse, o presidente jânio Qua-
dros esboçou um balanço do Brasil que ele recebe para gerir. Como era 
natural, também, pôs em relevo a dificílima situação financeira, especial-
mente no que concerne aos compromissos assumidos no exterior, muito 
mais pesados de que as forças atuais da receita cambial do país permitem 
liquidar, nos prazos dos vencimentos. por aí se pode ver claramente que 
tínhamos razão quando dizíamos, nesta mesma coluna, dias antes das elei-
ções, comentando as plataformas, que estas – ambas – evadiam ao proble-
ma principal, que não consistia em decidir a destinação de recursos, mas 
assegurar a mobilização de recursos.

precisamos de um plano com esse endereço: levantar a capacidade pro-
dutiva do país, buscar meios de mobilizar o potencial produtivo ocioso, 
subordinando tudo a esse objetivo. Nem o marechal Lott, nem o hoje 
presidente jânio Quadros, em suas plataformas, mostraram sensibilidade 
para esse aspecto da questão, ao elaborarem as suas plataformas. Quanto 
ao ex-presidente, não parece ter suspeitado sequer de sua existência. Mas 
os fatos são teimosos e aí temos agora a motivação imediata para a tarefa.

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 2 de fevereiro de 1961.
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Nós, os economistas brasileiros, não saímos ainda da pré-história do pla-
nejamento, na qual é possível simplesmente supor a existência de certa mas-
sa de recursos, cuidando apenas de sua alocação, segundo setores, as indús-
trias e de projetos. A história nos confronta agora com o reverso da medalha, 
que é o mais difícil, e exige mais talento e energia para conceder e executar.

* * *

pode-se perguntar por que não cuidamos – economistas e administra-
dores – simultaneamente dos dois aspectos da questão. A resposta é que 
a história é o que é, não o que gostaríamos que fosse. Neste, como nos 
demais casos, era preciso que o problema se apresentasse, ameaçando devo-
rar-nos, como a esfinge da fábula. Agora que estamos motivados, teremos 
olhos para ver o que importa, e resolvermos o problema dos recursos.

Não tem razão o presidente jânio Quadros quando diz que o Brasil 
que vai enfrentar esse problema está exangue. Não, o país está pejado de 
energias à espera de mobilização. Simplesmente não era possível ver isso 
quando tínhamos os olhos voltados para o outro lado, quando estávamos 
embriagados com os êxitos fáceis, posto que perigosos do endividamento 
externo e interno. O problema tinha que amadurecer e formular-se, com 
toda a sua brutalidade atual, para que nossa atitude mudasse.

Não se entenda o que aqui fica dito como sofística destinada a embe-
lecer o passado e os seus homens de prol, nem para diminuir o mérito da 
administração que começa. Se a história é o que é, nem por isso os homens 
que deixaram de entendê-la merecem compaixão. por outro lado, não será 
menor o mérito do novo governo, se resolver o problema que encontra 
pelo emprego judicioso do potencial existente e não por um miraculoso 
fiat genesíaco. E, se esse êxito for acompanhado do aparecimento de novos 
problemas que incumbirá aos futuros administradores resolver, não será 
menos brilhante. Ninguém espera – ninguém deve desejar, sequer – que o 
presidente atual entregue ao seu sucessor um Brasil sem problemas, porque 
isso seria uma sociedade morta.
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* * *

A economia brasileira é hoje mais vigorosa e mais bem balanceada do 
que em qualquer outro momento de sua história, pouco importando que 
esse resultado seja inopinado e tenha sido fruto de investidas unilaterais 
e desequilibradas. A tendência natural de uma economia assim não é o 
déficit do balanço do pagamento, mas a crescente redução da margem de 
dependência para com o exterior. Se, apesar disso, aí está o endividamento 
alegado pelo novo presidente, é porque o sistema foi violentado.

tudo, com efeito, foi feito para embaraçar e limitar as exportações para 
novos mercados, que expandiriam a receita cambial e, por outro lado, pelo 
menos, nada se fez para assegurar o uso pleno da capacidade produtiva 
criada da indústria nacional substituidora de importações, que, com seus 
produtos, teria podido reduzir as importações. Sim, o desenvolvimento 
que aí está não mais corresponde a um comportamento espontâneo do 
sistema. Sua história está escrita em medidas governamentais que orga-
nizavam o dumping do mercado interno, porque era mais cômodo para 
o governo obter recursos pela via do endividamento do que pelo uso da 
capacidade produtiva interna.

Agora, o governo terá que, simultaneamente, atender às necessidades de 
importação realmente incompressíveis da economia e liquidar compromis-
sos vencidos e vincendos. O comércio exterior deixa de ser, assim, como o 
foi em todo o período transcurso, uma fonte de recursos para se converter 
em campo de aplicação de recursos, em oportunidade de inversão.

* * *

Ao governo incumbe fazer essas inversões, de modo que para suas mãos 
urge canalizar os recursos.

O presidente Quadros parece convencido de que a carga fiscal não pode 
ser aumentada, mas se equivoca. Não é possível, por certo, aumentá-la se o 
regime tributário continuar a ser o que é, regressivo, injusto, hostil à mobi-



293

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

lização do potencial produtivo existente. Isso quer dizer que é imperativo 
estudar a reforma fiscal.

É possível que o presidente Quadros acredite na fábula que certos eco-
nomistas continuam a contar, de que o Brasil é um país de capital escasso. 
Nesse caso se equivoca, porque, se o preço do capital significa alguma coi-
sa, a taxa de juros real que aí temos está a indicar o Brasil como um dos 
países de capital mais abundante – visto que mais barato – do mundo. 
Urge que o governo mobilize esses recursos. Em termos reais, para liquidar 
compromissos externos de 10% e mais juros, é possível mobilizar interna-
mente recursos financeiros a taxas fortemente negativas de juros.

Os novos mercados geralmente nos oferecem moeda inconversível, que 
não serve para a liquidação dos compromissos pendentes. Mas se comprar-
mos com essa moeda os itens indispensáveis de importação, no outro polo 
formar-se-á um saldo em contas conversíveis.

Em síntese, o problema tem solução.

* * *

liBERais no PodER*

A gangorra da história guindou mais uma vez às posições de mando 
ostensivo um grupo muito representativo de homens de princípios eco-
nômicos liberais. Um banqueiro privado na Fazenda, o professor Otávio 
Guerra Gouveia de Bulhões na Sumoc, são fatos significativos. O Estado, 
culpado de todos os males que nos afligem, segundo os princípios desses 
liberais, vai ser ostensivamente guiado por eles. Ostensivamente, porque 
de fato eles sempre estiveram no poder.

Mas não se pode negar ironia à história do Brasil. Quase sempre aconte-

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 3 de fevereiro de 1961.
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ce que a passagem dos liberais às posições visíveis de mando é prenúncio de 
medidas intervencionistas muito severas. O caso é que eles são chamados 
ao proscênio quando se faz mister o reforçamento econômico do Estado 
e geralmente cumprem a sua missão. Os mais lúcidos, como o professor 
Gudin, levam a efeito os atos de intervenção, dizendo que eles estão “teori-
camente errados”, mas o fato é que o fazem, e a história não guardará suas 
palavras, mas os seus atos.

O corolário também é verdadeiro. Os intervencionistas e estatalistas 
confessos tantas vezes são impelidos para o proscênio quando se faz mis-
ter desmantelar o mecanismo dos controles, a exemplo do governo que 
passou, que recebeu controles eficazes e os debilitou a ponto de torná-los 
inservíveis, como no caso do câmbio, que está liberalizado, e da barreira 
aduaneira, que tem mais buracos do que um ralo, vazando por todas as 
fronteiras, marítimas, terrestres e aéreas.

* * *

Ora, o país não pode ser governado nessas condições, de modo que a 
inocente malícia da história acaba de dar o remédio provado, chamando 
os liberais ao poder. E eles chegam num momento em que, por mais vol-
tas que dêem, não terão alternativas senão reconstituir o mecanismo de 
intervenção, para fazer as coisas que os nossos estatalistas pregam, mas não 
fazem.

Chegam num momento em que o problema fundamental é o endivida-
mento externo, responsabilidade do Estado, o que exigirá a concentração 
de meios nas mãos do poder público. Não há como fugir. Os liberais terão 
que frigir os miolos para resolver o problema da mobilização desses meios. 
Os fatos são teimosos.

Visto de sua ótica, o problema não tem solução, a menos que por solu-
ção pudéssemos entender a compressão dos salários para produzir o deseja-
do excedente – que, se levada à prática, agravaria a situação. pagar dívidas é 
inverter e, a julgar pelo que o professor Gudin não se cansa de dizer, não se 
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pode expandir o investimento sem comprimir o consumo. por felicidade, 
eles estão equivocados, porque nas presentes condições brasileiras, a ocio-
sidade e o malbarato de recursos produtivos alcançam tamanho vulto que 
a expansão do investimento não somente pode ser, como sê-lo-á, necessa-
riamente, expansão concomitante do consumo. Noutros termos, se o país 
se concentra na liquidação dos seus compromissos vencidos no exterior, 
a renda nacionalmente disponível para o consumo e inversão não poderá 
senão elevar-se. Adiante, pois.

* * *

É certo que os liberais imaginam que os recursos para a liquidação dos 
compromissos devem provir da compressão do consumo e da inversão no 
interior, a exemplo do que faz o pai de família em apuros. Esquecem que 
não há analogia entre uma economia nacional, estruturada como a brasilei-
ra, e uma casa de família. E esquecem que, de fato, não são livres em suas 
decisões, que devem refletir o balanço social e político de forças existentes, 
que não podemos conhecer senão estudando os interesses dos diversos gru-
pos, classes e camadas.

Ora, dentre os muitos grupos, classes e camadas que constituem a socie-
dade brasileira, há dois que, por sua posição hegemônica, merecem aten-
ção especial: a indústria substituidora de importações e os interesses expor-
tadores, especialmente na agricultura e, mais especialmente ainda, no café.

A indústria substituidora de importações está impaciente com facili-
dades concedidas ao competidor estrangeiro, o qual, em consequência, 
a priva de uma fatia importante no mercado, que ela considera seu. Os 
exportadores estão impacientes com os obstáculos opostos ao seu drive 
por novos mercados. Quanto ao governo, facilita a entrada de produtos 
competitivos estrangeiros, porque estes entram geralmente em condições 
de financiamento, o que o desobriga dos desembolsos correspondentes, em 
moeda nacional e estrangeira; e dificulta a conquista dos novos mercados, 
que não podem ser organizados senão pelo Estado – visto como comércio 
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exterior é de fato uma função pública – porque o suprimento de impor-
tações ao mercado nacional por essa via corresponderia a uma operação à 
vista, supondo a disponibilidade de recursos em cruzeiros, para pagamento 
ao exportador, na compra de divisas.

A situação mudou, porque o governo não consegue livrar-se desses de-
sembolsos em moeda nacional, visto como deve comprar os excedentes 
agrícolas, mesmo que seja para queimá-los e porque chegou a hora do ven-
cimento dos compromissos em moeda estrangeira. Em resumo, o arranjo, 
que já não convinha aos grupos privados interessados, deixou de convir 
também ao governo.

* * *

A solução deve convir às três partes interessadas, e também ao resto da 
sociedade que assiste a essa luta, intervindo eventualmente para dar razão 
a este ou aquele, como ocorreu a 3 de outubro, quando declarou peremp-
toriamente que não estava contente com a marcha dos acontecimentos, 
impondo mudanças nas regras do jogo.

Ora, o fortalecimento financeiro do Estado é a única fórmula possí-
vel nos quadros atuais. Se o Estado tiver mais cruzeiros poderá comprar 
ou deixar de vender divisas fortes ganhas pela exportação, reservando-as 
para o resgate dos compromissos externos. Consequentemente a oferta de 
importações dessa procedência ao mercado diminuirá, deixando aberto o 
campo para a indústria substituidora de importações e para os novos mer-
cados, os quais, em consequência, nos quadros do bilateralismo, poderão 
comprar mais aos nossos exportadores.

Entretanto, se esses recursos forem captados do consumidor, especial-
mente dos operários, dos camponeses, da classe média, como equivoca-
damente parecem desejar os liberais, o problema não se resolverá, visto 
como a retirada do supridor estrangeiro do mercado, envolvendo a redu-
ção da renda disponível, importará na contratação do mercado e não em 
sua transferência para os exportadores e substituidores de importações.
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todo o problema consiste em saber se seremos capazes de compreender 
a tempo esse fato, ou se será mister uma comoção social para demonstrá-lo.

* * *

o PaPEl da inFlaÇÃo*

O programador econômico deve dividir suas atenções entre dois pro-
blemas básicos elementares: (a) quantos e que recursos tem ao dispor do 
sistema, para aplicar; (b) que fazer com esses recursos.

Nem sempre a observação superficial da economia permite ao progra-
mador ou ao administrador situar-se corretamente para tomar as decisões 
necessárias. por exemplo, confrontando de fato com um excedente de re-
cursos físicos que urge aplicar, o atual governo brasileiro parece inclinado a 
supor que há, ao contrário, uma insuficiência de recursos, o que seria uma 
miragem, fruto da refração financeira do fato econômico.

Ora, não há dúvida alguma de que o governo se confronte com um 
problema financeiro, seriíssimo, isto é, que suas contas estão em vermelho, 
como dizem os contabilistas. Nessas condições, pode parecer-lhe irrele-
vante o fato não menos indubitável de que a economia está gerando um 
excedente de bens sem destinação conhecida e pode gerar um excedente 
muito maior, pelo uso do potencial produtivo ocioso. Seu problema pode, 
aparentemente, ser resolvido pela redução das despesas ou pela expansão da 
receita indiferentemente.

Essa liberdade de opção é, entretanto, ilusória, porque o problema não 
é de contabilidade, mas de economia. A decisão do governo deve justificar-
-se não apenas à vista de sua própria contabilidade, mas igualmente à vista 
dos resultados esperados sobre a contabilidade social, uma vez que o Esta-

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 11 de fevereiro de 1961.
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do não é uma firma particular nem uma casa de família, mas o responsável, 
em última instância, pela operação de todo o sistema econômico. Ora, a 
saúde deste exige máximo emprego possível dos seus recursos produtivos, 
o que quer dizer que ao Estado estão vedadas decisões que o afastam desse 
objetivo.

O governo anterior pressionava continuamente no sentido da expansão 
do dispêndio, no que estava certo, uma vez que isso é necessário à saúde 
do sistema. Seu equívoco residia na escolha dos métodos postos em prática 
para alcançar esse resultado, isto é, na inconsistência econômica de sua po-
lítica financeira. O atual governo prestará um relevantíssimo serviço à eco-
nomia se, como promete, puser ordem nessa matéria, mas fará ao sistema 
um mal enorme se pretende ordenar passivamente as coisas, renunciando a 
gastar, segundo os conselhos dos teóricos eternos da “pausa para respirar”.

A verdade é que os recursos ociosos existem, embora não apareçam em 
nenhum extrato de contas das autoridades fazendárias, e sua mobilização 
não é optativa, mas obrigatória. Recursos ociosos significam renda nacio-
nal menor do que a possível e, sobretudo, significam também problemas 
sociais e sociedade politicamente convulsa. para os trabalhadores, signi-
ficam recusa de salário, o mais elementar de todos os direitos, e para o 
empresário capitalista, desequilíbrio financeiro da empresa.

Os teóricos da “pausa para respirar” não consideram esses fatos. Igno-
ram, sobretudo, que os efeitos sociopolíticos da ociosidade acima exempli-
ficados têm um custo financeiro para o Estado. Se estes se recusa a gastar 
para assegurar o emprego, terá que gastar para abafar o clamor dos fatores 
condenados à morte pela ociosidade. Se não o quiser ou não o puder fazer, 
será cuspido da sela. Essa é a lógica da história.

* * *

Os filósofos do quietismo demonstram, com reforço de desnecessárias 
estatísticas, que o desenvolvimento é possível sem inflação, e concluem, 
primariamente, que devemos acabar já com a nossa, para termos um de-
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senvolvimento equilibrado. Seria fácil demonstrar que há estagnação, cri-
se e subversão igualmente nas condições da estabilização monetária, do 
mesmo modo que nas condições de inflação. Em resumo, não há nenhuma 
correlação estável entre a situação monetária e o ritmo de desenvolvimento.

Mas não há dúvida de que a inflação é o “sintoma” de que algo anda 
mal no organismo econômico, mesmo que, como no nosso caso, ela seja 
coetânea do desenvolvimento. Se o organismo econômico padece de um 
mal oculto ou insuscetível de cura imediata, por não terem ainda amadu-
recido as condições políticas e outras para isso, pode acontecer – se bem 
que não obrigatoriamente – que a inflação se preste ao papel de corretivo 
para o mal, mesmo que temporário. Ela servirá, como no nosso caso, de 
“estabilizador” da demanda global, “enquanto servir”.

Ora, o que é sensato não é o abandono desse remédio, por ridículos 
preconceitos inspirados numa falsa ciência, mas a busca dos males internos 
dos quais ele é sintoma, para corrigi-los, tornando-o assim desnecessário.

* * *

Essa busca, que teria sido aconselhável desde que se patenteou que o 
sistema econômico carecia objetivamente desse desagradável corretivo, 
tornou-se agora imperativa, porque a eficácia deste declina visivelmente. 
Com efeito, acumula-se capacidade ociosa em muitos pontos do sistema, 
inclusive no comércio exterior, que é artificialmente mantido em nível in-
ferior ao possível, o que significa que o organismo está cansado do corre-
tivo usado e carece de solução mais radical para o seu mal. Isso significa 
que a inflação, pelo menos se usada na atual forma primária, medieval, já 
cumpriu sua missão.

Não estamos muito certos, entretanto, de que seja possível ou conve-
niente atirar simplesmente a inflação ao rol das coisas imprestáveis. Ob-
jetivamente urge fortalecer financiamento ao Estado, para que ele possa 
cumprir seus compromissos, como já discutimos noutros artigos. Ora, a 
inflação, além do papel de suprir ao governo recursos no montante da 
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emissão, mais a expansão induzida por ela dos depósitos na parte estatal 
do sistema bancário, tem ainda a função de suscitar uma oferta de capital 
nas condições de uma taxa negativa de juros. Se, consequentemente, o 
governo aprender a captar parte dos recursos assim suscitados, aumentará 
implicitamente a massa de recursos canalizada para suas mãos, por cada 
cruzeiro de emissão.

Isto, enquanto não chega verdadeiramente a hora de cortar o mal pela 
raiz, eliminando as causas profundas da ociosidade.

* * *

as TRÊs causas da inFlaÇÃo*

Ninguém ignora que, nas condições brasileiras atuais, a inflação seria 
impossível – pelo menos a grande inflação que temos – sem expansão do 
meio circulante, isto é, sem emissão, no sentido estrito de impressão de 
dinheiro. Não admira, portanto, que a opinião leiga imagine que bastaria a 
decisão de não emitir, para pôr cobro à inflação, voltando tudo à decantada 
normalidade.

Um simples guarda-livros, sem noções de economia, poderia apreen-
der um fato que desfaz parcialmente essa ilusão de obviedade. Com efeito, 
para emitir, é preciso que o poder emissor tenha ou provoque um déficit. 
Ora, se não consegue manter suas despesas no nível de sua receita normal, 
cai em déficit e esse déficit deve ser coberto por uma forma qualquer de 
endividamento. Na falta de melhor forma, a emissão serve e pode tornar-
-se mesmo imperativa. temos assim a primeira causa da inflação, à vista 
da qual é fácil de ver que a decisão de emitir ou não emitir não é tão 
arbitrária como nos parecia ao primeiro exame, uma vez que fica sujeita à 

*publicado no jornal Última Hora, na coluna “Do ponto de vista nacional”, 10 de maio de 1961.
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condição de que seja suprimido o déficit do Estado ou de que seja encon-
trada outra forma de cobri-lo. O governo brasileiro parece empenhado 
em resolver esse problema, suscitando novas fontes de recursos para o 
setor público, comprimindo despesas e ensaiando formas alternativas de 
endividamento. Estamos, assim, caminhando para a remoção da primeira 
causa.

Alguns dos nossos teóricos imaginam que nisso se resume a luta con-
tra a inflação. Deixemo-los que prossigam, com suas típicas palavras de 
ordem de “consciência orçamentária”, de ordem nas finanças públicas etc. 
de qualquer maneira, era preciso começar por aí mesmo, e é consolador 
notar que, quanto a esse primeiro passo, estamos todos de acordo, senatus 
populusque.

Estamos, entretanto, refazendo caminho já palmilhado, e não é preciso 
ser economista para saber a que resultado isso conduz. A verdade é que os 
preços não esperam que o governo emita para subirem. Sobem de motu 
proprio, por efeito de clamorosas anomalias no mecanismo de formação 
de preços, dos oligopólios e monopólios, solidamente instalados em vá-
rios pontos estratégicos do sistema, do brutal tratamento a que o Estado 
submete as unidades marginais do sistema etc. E estamos muito longe da 
unanimidade no que concerne os meios e modos de combate a essas ano-
malias. Nem mesmo as correntes de esquerda se atrevem a denunciar os 
manipuladores organizados da alta e quando o governo, colocando-se nes-
te particular à esquerda da esquerda toma medidas tão óbvias como o de-
creto dos preços mínimos à agricultura, cai sob o fogo cruzado da esquerda 
e da direita, provando que os oligopólios manipuladores de alta gozam de 
um poder extraordinário.

Ora, se o índice geral de preços sobe, cada cruzeiro vale menos, e não 
haverá cruzeiros suficientes para comprar o produto nacional, parte do qual 
encalhará nas prateleiras, apodrecerá nos campos e nem sequer chegará a 
ser produzido. Aumentará a pressão sobre o sistema bancário, que pressio-
nará o redesconto, que pressionará as máquinas impressoras. trata-se de 
uma reação cega do sistema, à qual é muito difícil resistir. Admitindo-se 
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que o governo resista, então foi a depressão que chegou, com seu cortejo 
habitual. Atira-se pela janela a criança, com a água do banho.

* * *

Mas o governo pode ao menos limitar o trabalho dessas anomalias no 
mecanismo de formação de preços, removendo, parcialmente, a segun-
da causa da inflação. Se o governo jânio Quadros fizer isso, mesmo par-
cialmente, terá ido mais longe em matéria de combate à inflação do que 
qualquer outro, pois, até agora, o Estado não fez mais do que tornar mais 
aguda as anomalias do mecanismo de formação dos preços. Quererá isso 
dizer que automaticamente a rentabilidade esperada das novas aplicações 
vai elevar-se na medida suficiente para compensar a elevação implícita da 
taxa de juros?

Sim, porque o equilíbrio atual da economia brasileira assenta no fato 
anômalo de que a taxa real de juros, o custo de oportunidade do capital, é 
negativa. Quem empresta dinheiro ordinariamente concede um desconto, 
em vez de cobrar um verdadeiro juro, visto como não só os juros dos em-
préstimos, das obrigações, como os dividendos distribuídos ao subscritor 
comum de capital estão abaixo de elevação dos preços. E nem mesmo os 
nossos teóricos mais palradores se atreveram a discutir o que é que isso 
representa. Ora isso significa que a eficácia marginal do capital é cadente, 
não se mantendo a procura de capital senão nas condições de um custo 
mais cadente ainda do capital.

Acontece que, para se exprimir, uma taxa negativa de juros exige uma 
moeda de poder aquisitivo regularmente cadente, isto é, exige inflação. O 
problema, ao meu ver, comporta solução, mas na verdade é que ele não foi 
sequer aflorado pela nossa teoria econômica cabocla, e os manuais impor-
tados da “gringolândia” não cuidam da matéria.

* * *
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PREFácio*

Os ciclos não são, como as amígdalas, 
coisas separáveis (...) mas sim, 

Como o pulsar do coração,
parte integrante do organismo (...).

J. Schumpeter

Moacyr Félix intimou-me a preparar este volume – ou ele próprio o 
faria –, reunindo trabalhos publicados em Encontros com Civilização Brasi-
leira. Ora, Moacyr é poeta, e a lógica dos poetas não é como a do comum 
dos mortais. Ele seria muito capaz de cumprir a ameaça.

tenho, por outro lado, surpreendido em várias universidades a circu-
lação de cópias xerográficas de trabalhos meus, novos e velhos, e, já na 
intenção de facilitar e baratear essa carinhosa pirataria dos jovens, passei 
a elaborar meus originais com mais cuidado e a meter em cada página a 
maior quantidade possível de matéria. É claro, porém, que não é essa a me-
lhor solução. O melhor mesmo será republicar antigos trabalhos – como 
A inflação brasileira (que a Brasiliense já lançou em duas novas edições de 
após abertura – a terceira e a quarta) e Recursos ociosos (que a Hucitec lan-
çou, no ano passado) –, acrescentando-lhes notas e capítulos novos, que 
ajudem a lançar a ponte sobre os três lustros de silêncio.

De uma pessoa com a minha idade, o único trabalho original que se 
pode esperar é um testamento, e é isso mesmo o que decidi a fazer. Con-
comitante com este volume, há outro – A história da dualidade brasileira e 
outros escritos – de modo que aqui temos o quarto item do meu testamento.

*Ciclo, tecnologia e crescimento, livro publicado pela Civilização Brasileira em 1982, na coleção Re-
tratos do Brasil, reunindo principalmente trabalhos que haviam saído nas revistas Encontros com a 
Civilização Brasileira e Mundo Econômico.
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Lembro-me de ter lido algures (em Schumpeter, provavelmente) que 
os economistas que deixaram sua marca na história da nossa ciência já 
tinham, aos 25 anos, concebido o vigamento mestre do seu ideário, mas 
seriam necessários tantos anos quantos lhes tocasse ainda viver – e nem 
sempre com êxito – para precisar e dar forma inteligível para os outros a 
essas ideias. Sem pretender deixar a tal marca na história do pensamento 
econômico – coisas pouco prováveis para quem teve minhas condições 
para trabalhar e a língua portuguesa na qual escrever –, deixo consignado 
aqui que era pouco mais que um adolescente quando, em 1935-37, coube-
-me o privilégio de conviver, em diversas prisões da ditadura de então, no 
Maranhão e aqui no Rio, com alguns dos melhores homens que o Bra-
sil havia produzido, naquele rico período de sua história: a começar por 
meus conterrâneos Euclides Neiva, Fernando perdigão, Clarindo Santiago, 
o baiano Carlos Marighela, o gaúcho Costa (não lhe gravei o primeiro 
nome) e muitos outros.

As ideias que então germinaram em meu espírito, no terreno preparado 
pelo ensino de Direito, tal como o recebi de meu pai, e de Antônio Lopes 
da Cunha, teriam longa trajetória a desenvolver, mas são as mesmas ideias, 
essas que estou agora tentando passar adiante, neste testamento. Outros 
homens, como jorge Ahumada, Guerreiro Ramos, jesus Soares pereira, os 
colegas do Iseb e do BNDE deixaram sua contribuição, sem o saberem, 
mas as ideias são as mesmas, nascidas no isolamento ou nas discussões in-
termináveis, no único lugar onde havia liberdade naquele tempo no Brasil, 
isto é, nas prisões da ditadura.

Nem todos conseguem, em seus anos maduros, em dura luta contra as 
inania verba, encontrar forma que sirva às suas ideias de moço, e o fato de 
me haver lançado por caminhos novos, fundindo conceitos novos, tentan-
do precisar noções recebidas dos que vieram antes ou dos contemporâneos 
que, tantas vezes, faziam progredir o pensamento do nosso tempo, ajun-
tando um reparo aqui, outro acolá, sem disso se aperceberem, não facili-
tava a tarefa. Ao contrário, fui posto na disjuntiva de renunciar à ambição 
comum aos intelectuais maranhenses da minha geração, de se fazerem ar-
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tífices, aplicados a trabalhar a palavra, como o joalheiro trabalha o ouro e 
as pedras – como josué Montebello e Franklin de Oliveira o fizeram. Da 
minha pena, só podia esperar um estilo pesado, carregado de antiestéticos, 
mas indispensáveis parênteses propedêuticos, onde, na fase do poeta:

A palavra pesada abafa a ideia leve,
Que, perfume e clarão, refulgia e voava...

A ciência econômica produziu, por certo, estilistas, que conseguiram 
moldar seu pensamento em frases lapidares, mas, geralmente, ao preço 
de esperar que esse pensamento envelheça primeiro. Nosso maior estilista 
brasileiro da economia só o é porque suas ideias já não têm nenhum viço 
de mocidade. por isso, ele pode usar imagens prontamente percebidas por 
uma simples dona de casa, que sente encontrar nas palavras do mestre a 
confirmação de suas próprias suspeitas. Assim, não é fácil compreender 
por que não está ele na Academia de Letras, nem por que ainda não tenha 
começado a escrever em versos. Refiro-me a Eugênio Gudin.

Depois, quem sabe, se tiver tempo de concluir, com mais alguns volu-
mes, de trabalhos velhos e novos, este testamento começado, talvez possa 
seguir o conselho do meu velho amigo Antônio Barbosa de Oliveira, da 
Academia Maranhense de Letras, de desenvolver o meu prefácio a A in-
flação brasileira, dedicando-me um pouco, como o velho pedro Nava, a 
remexer os guardados do meu próprio “baú de ossos”.

Um pouco por toda parte, mas, principalmente, no carro-chefe desta 
coleção – “O Brasil na fase B do quarto kondratiev” –, afirmam-se coisas 
que eu hesitava em dizer, na expectativa ilusória de prévia comprovação, 
ou desmentindo, por um trabalho de equipe e interdisciplinar. Em certas 
ocasiões, julguei haver chegado o momento de promover esse esforço que, 
verificando minhas hipóteses de trabalho, fizesse avançar o pensamento 
sociológico do Brasil, e não apenas o pensamento econômico. Encontrei 
pessoas extremamente bem-dotadas e que, além da formação intelectu-
al necessária, tinham coronárias e neurônios íntegros, mas essas pessoas 
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estavam demasiado comprometidas em seus próprios projetos vitais para 
trocá-los pelas miragens deste velho que, afinal, bem podia ser que estivesse 
caduco. Nos países desenvolvidos, a sociedade faz por onde as hipóteses de 
trabalho dos velhos quadros tenham sua verificação convertida em projeto 
vital dos melhores dentre os jovens quadros, mas o Brasil não é um país 
desenvolvido e a busca do mestrado ou do doutoramento não passa de 
esforço pelo atendimento de exigências burocráticas.

Entretanto, de algum modo é mister comprometer os quadros jovens 
nesta empreitada, e quem sabe se eles não encontrarão motivo de realiza-
ção pessoal aplicando-se a desmantelar os esquemas do “velho Rangel”? 
Era mister, pois, que me armasse de coragem para afirmar, lançando assim 
sobre ombros mais jovens boa parte do ônus da prova.

O relacionamento que faço das vicissitudes de nossa história nacional 
com as ondas longas da conjuntura, cuja simples existência não é aceita 
mansamente, faz-me sentir um pouco como Heidrich Schliemann quando 
resolveu levar a sério a Ilíada, na busca da localização exata de troia, valo-
rizando assim um documento que muitos consideravam uma tessitura de 
mitos. Assim, comecei por levar a sério a teoria das ondas longas, buscando 
com ela compaginar nossa própria história nacional. E não duvido de que 
os estudos aprofundados, de outros pesquisadores, que espero estar provo-
cando, não apenas confirmarão minhas hipóteses, como lançarão nova luz 
sobre aquela teoria, fazendo progredir a ciência.

No ensino título do livro A história da dualidade brasileira, o enlace 
entre a teoria das ondas longas e a da dualidade brasileira fica explicitado. 
Cada fase B do ciclo longo provoca a crise de uma dualidade e o nascimen-
to de outra. Assim, a presente fase B do ciclo, começada, segundo todas as 
indicações, em 1973, deverá trazer-nos a quarta dualidade.

Finalmente, espero que o leitor encontre o fio de Ariadne que liga todos 
os escritos aqui reunidos. E, aos pesquisadores da nova geração, entrego, 
confiantemente, o meu trabalho, com o mesmo testamento de Alexandre: 
“Ao mais capaz”.
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* * *

o diREiTisMo da EsQuERda

A economia não podia deixar de crescer, pois o 
que se montou aqui foi um sistema de opressão, 
feito exatamente para que ela crescesse. Cresceu, 
porque o que se montou aqui foi o arrocho sa-
larial. Cresceu, porque o que se montou foi o 
crescimento da dívida externa, como mecanismo 
de sujeição do país às multinacionais.

Miguel Arraes, no jornal do Brasil
Em 18 de setembro de 1979

Se tivesse que escolher um líder político, escolheria Miguel Arraes, 
sem pestanejar. É um político intuitivo, mas fino e arguto, excepcional-
mente sério, para os nossos padrões. prudente e desconfiado como um 
camponês, não anda metendo o pé em mata-burros. Espero que supere, 
rapidamente, a doença do exílio, sem cometer os excessos tão comuns 
– principalmente, sem passar do extremo de supor que tem a missão de 
reconstruir um país arrasado, para o extremo oposto de achar que tudo 
por aqui foi um mar de rosas, nestes três lustros, e que não tivemos nada 
que sofrer. Como se pode ver pela passagem em destaque, reconhece que 
o país cresceu. Ainda bem.

Meu líder teria que ser um homem de esquerda, como Miguel Arraes, 
porque por homem de esquerda me tenho – deixando a cada qual o direito 
de achar outra coisa sobre esse assunto, ou até de não achar coisa nenhu-
ma. Ora, nossa esquerda não oferece alternativas muito ricas, em matéria 
de liderança, de modo que minha preferência iria, naturalmente, para esse 
caboclo nordestino, como eu. Não haveria comparação possível com certas 
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almas do outro mundo – révernants, como se diz em língua de exilado, isto 
é, o francês.

Felizmente, porém, nada me obriga a escolher líder algum, porque, afi-
nal, não sou apenas um cidadão, mas também um economista. Um econo-
mista de esquerda, suponho, que, desde antes do exílio de Miguel Arraes, 
esforçava-se por traçar para o país caminhos progressistas, cientificamente 
mapeados, livres do voluntarismo utopizante, que então reinava, e que 
parece estar querendo renascer agora. Que continuou, infatigavelmente, a 
trabalhar seus esquemas, contra vento e maré, mas que tem a consciência 
de estar vencendo. Que viu chegar o momento de ver suas ideias – aquelas 
pelas quais se bateu, solidariamente, por tantos anos, expondo-se à chacota 
dos doutores – serem postas em circulação, sem referência ao seu nome. 
O que é uma boa coisa, pois significa que os mesmos doutores passaram a 
avaliá-las positivamente. Ou não se interessariam por encampá-las.

Quem está fazendo essa reavaliação do meu ideário econômico não são 
meus correligionários de esquerda. Em matéria de assessoramento econô-
mico, nossa esquerda é, em geral, uma catástrofe – o que, em parte, se ex-
plica por que à esquerda não cabe parcela alguma de responsabilidade pela 
tomada de decisões, em matéria de política econômica. Ora, Miguel Arraes 
não constitui exceção. Sua assessoria não aprendeu nada, nem esqueceu 
nada, nestes três lustros.

A julgar pela passagem citada, ela coloca-se francamente à direita do 
professor Eugênio Gudin, que continua a aprender, contra toda expectati-
va. Que sabe que existe uma coisa chamada capacidade ociosa, embora tal-
vez preferisse que lhe cortassem a mão a escrever que essa representa uma 
alternativa ao arrocho salarial e ao endividamento externo, como meio de 
acelerar o desenvolvimento do país. A assessoria de Arraes não parece ser 
muito melhor do que aquela que tinha como governador de pernambuco 
e que, em 1963, destruiu quase toda a edição do meu livro A questão agrá-
ria brasileira, mandando imprimir pelo seu antecessor, o latifundiário Cid 
Sampaio, mas que não chegou a tempo de ser distribuído antes do advento 
de Arraes e de sua assessoria.
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Nesse livro, eu dizia coisas que hoje todos sabem que eram verda-
de: notadamente, que não havia condições objetivas para uma revolução 
agrária – sem a qual a fantasmagórica “reforma agrária” seria apenas uma 
amarga ironia – e, cúmulo de reacionarismo, que a retomada do processo 
de crescimento econômico era não somente possível, como iminente, sem 
a dita reforma. Só faltaria que, agora, em 1979, quando eu estou susten-
tando que isso não é mais verdade, eles levantem a bandeira do meu velho 
livro, para afirmar aquelas verdades tornadas caducas. Não seria essa a 
primeira vez.

Mas isso tudo são águas há muito passadas. Miguel Arraes não teve 
nada com isso e, ao contrário, solidarizou-se com o meu protesto, quando 
teve conhecimento do auto de fé. precisamente por isso, porque ele ainda 
não encheu o seu samburá de asneiras – o que quer dizer que ainda pode 
cometer algumas – e porque não constitui caso singular, nos nossos arraiais 
de esquerda, é que decidi fazer estes reparos. Outros figurões já passaram 
da conta, segundo o meu juízo, de modo que deles não me ocuparei. O 
que é preciso que fique claro é que, sem boa teoria econômica, não se pode 
ir muito longe em matéria de prática política. política, como se sabe, é 
economia feita por outros meios, como a guerra é a política feita por meios 
especiais.

por muito diverso que possa parecer aos nossos radicais, que imaginam 
ser tudo uma questão de querer.

No caso em apreço, a afirmação de que a economia brasileira cresceu 
por causa do arrocho salarial e por causa do endividamento externo sim-
plesmente não procede. A economia retomou seu ritmo de desenvolvi-
mento – o notório “milagre” – apesar do arrocho salarial; apesar do endi-
vidamento externo; apesar da estrutura agrária arcaica e em franco conflito 
com o nível e a estrutura das forças produtivas do país. Essa é a verdade 
econômica, cuja fundamentação científica tem merecido o melhor de mi-
nha atenção, fato que me isenta da obrigação de demonstrá-lo aqui. Resta 
agora demonstrar que a adesão a esse erro, em matéria de ciência econômi-
ca, corresponderia a um imperdoável erro político, de graves consequên-
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cias para as massas trabalhadoras urbanas e rurais e para as pretensões do 
país à soberania nacional.

Com efeito, está implícito nas palavras de Arraes que, sem arrocho sa-
larial, o país teria crescido menos ou não teria crescido de todo, o que 
quer dizer que os interesses dos trabalhadores estariam em conflito com os 
interesses gerais da sociedade, que não pode superar seus problemas sem 
crescimento econômico, que liquide seu atraso, relativamente à vanguarda 
da humanidade. Ora, os trabalhadores são os primeiros interessados nessa 
superação, de modo que, além de postos em conflito com o resto do corpo 
social, ficando politicamente isolados, portanto ficariam esquizofrenica-
mente divididos, jogados entre duas ordens contraditórias de interesses. 
Noutros termos, além de isolados, ficariam incapazes de unidade. Conde-
nados à derrota política, portanto.

No tocante ao endividamento externo, basta ouvir o que estão dizendo 
os empresários capitalistas, relativamente à catastrófica capacidade ociosa 
de suas empresas, quando eles sentem que estão em condições de produzir 
muitas das coisas cuja importação responde por nosso déficit no balanço 
de pagamentos e, portanto, pelo endividamento externo. Não é sempre 
que um país pode receber, com proveito para o seu crescimento econômi-
co, recursos externos. Estes, por vezes, em vez de se somarem aos recursos 
internos, tomam o lugar deles, isto é, têm efeito de dumping. Como teria 
sido em 1963 e como é agora.

por essas e outras é que as esquerdas se devem equipar assessorialmente, 
já que não é razoável esperar, sempre, que se reúnam, na mesma pessoa, a 
habilidade de reunir votos e dar provas de outras virtudes políticas e, ao 
mesmo tempo, a vocação para aprofundamento de assuntos tão complexos.
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* * *

aBERTuRa PolÍTica E  
cREsciMEnTo EconÔMico

Ninguém vai sacrificar a abertura política pela 
economia, mas, ao contrário, é muito mais pro-
vável sacrificar a economia pela abertura política.

Delfim Netto, no jornal do Brasil
Em 21 de setembro de 1979

Antes o ministro do planejamento confrontava-nos com a disjuntiva 
de estabilidade monetária ou desenvolvimento econômico. Definiu como 
prioritário o combate à inflação, mesmo ao preço de alguma desaceleração 
da economia, e, como se sabe, deixou o governo quando a inflação ameaça, 
muito seriamente, torna-se galopante. Agora vem este outro ministro da 
mesma pasta com uma nova disjuntiva: abertura política ou crescimento 
econômico e, como no caso anterior, prefere o primeiro termo. tomara 
que não aconteça com a abertura o mesmo que aconteceu com a estabili-
zação monetária.

Nas poucas vezes em que tive uma tribuna para falar, ao tempo de 
Mário Henrique Simonsen, foi para denunciar a falsidade de sua disjun-
tiva, mostrando que, assim como a inflação é compatível com recessão 
econômica, a luta contra a inflação é compatível com a luta pela retomada 
do crescimento econômico. Isto até Eugênio Gudin e Delfim Netto já o 
sabem, agora, sendo que este último vai mais longe, comigo, no sentido 
de pôr o crescimento econômico na posição de variável independente. A 
inflação integra a síndrome da recessão, em suma. pelo menos assim me 
pareceu, a julgar pelos seus primeiros pronunciamentos posteriores à in-
vestidura.
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Mas agora sou surpreendido com nova disjuntiva, tão injustificada 
como a primeira, admitindo o sacrifício da economia, em aras da notória 
abertura, e se me for permitido falar será para dizer que a famosa abertura 
não valerá um dez-réis de mel coado se não for compatibilizada com a 
retomada do crescimento econômico. Noutros termos, sustento que a con-
testação sociopolítica é, também, parte integrante – e magna pars – da sín-
drome da recessão. É um dos sintomas desta. Ora, não basta boa vontade 
para promover aquela compatibilização, fazendo-se mister um programa 
econômico sério, visto que, neste caso, como no outro, a economia é que 
supre a variável independente.

Como o sr. Delfim Netto é ministro do planejamento, a nação está 
olhando para ele, à espera de ideias realmente inspiradoras, que mostrem 
que é possível promover o desenvolvimento econômico, estabilizando 
a moeda, restabelecendo a ordem pública (e não somente aquela que se 
convencionou chamar de política e social, mas a ordem pública comum), 
equilibrando o balanço de pagamentos, atendendo às justas reivindicações 
dos trabalhadores, e não através de mais endividamento externo. Enfim, 
um programa econômico que unifique as forças vivas da nação e que, por-
tanto, ofereça à abertura política uma base séria.

Não desconverse, pois, senhor ministro. Se, como o reconhece Vossa 
Excelência, a economia nacional está carregada de capacidade ociosa, existe 
uma base física, um rock bottom, para um programa compatibilizador de 
interesses, ponto de partida para a unidade política. E é isso o que a nação 
está esperando de Vossa Excelência, não disjuntivas factícias, como essa, 
formulada numa hora particularmente infeliz, talvez num momento de 
desânimo, em vista das dificuldades. Sim, porque difícil é o problema – e 
precisamente por isso o país está recorrendo ao seu estoque de homens de 
talento, como, sem favor, o é Vossa Excelência e o era o seu predecessor.

Convém começar por recordar que a capacidade ociosa que, com razão, 
o ministro Delfim está apontando como justificativa para suas medidas 
é, por si mesma, um mal, pois significa que a economia andou crescen-
do anarquicamente, produzindo excedentes num polo e insuficiências, ou 
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pontos de estrangulamento – anticapacidade ociosa, portanto – no outro 
polo. Convertê-la de doença em fator de saúde é tarefa que será tudo, 
menos simples. Historicamente, esse problema – que nada tem de novo, 
pois retorna periodicamente, isto é, ciclicamente – tem sido resolvido, mas 
somente ao cabo de anos de sofrimento, de inquietação social. A primeira 
crise – inauguradora do “modelo” – desembocou na Revolução de 1930; 
a segunda, nas lutas que conduziram ao “Estado Novo”; a terceira, em 
conflitos pouco identificados, pois coincidiram com a grande crise bélica 
universal; a quarta matou o presidente Vargas; a quinta levou à chamada 
“Revolução de 31 de Março”.

Em todos esses casos, as variáveis foram compatibilizadas, pelo duro 
caminho do try and error, da acumulação de medidas tomadas com in-
tenções imediatistas e conflitantes, às quais o próprio processo histórico 
cego foi conferindo sistema e coerência – como um rio que, nascendo 
na montanha, acaba chegando ao mar, num encaminhamento que nos 
parece muito lógico e evidente, mas que levou milhões e milhões de anos 
a ser escavado.

O Brasil tem acabado por acertar, embora o faça por equívoco. Mas tem 
acertado, pelo menos até aqui, ao contrário de outros países, que entram 
em suas crises e ficam morando nelas. Bastaria que olhássemos para as 
bandas do Sul do nosso continente, para vermos alguns exemplos disso, 
advertindo-nos para a possiblidade de que o mesmo nos possa acontecer, 
isto é, que as coisas não acabem por arranjar-se espontaneamente.

E, como o Brasil é uma sociedade muito vigorosa, é pouco provável 
que se conforme mansamente com esse estado de coisas. No fundo, esta-
mos todos – os radicais, inclusive – na expectativa de que, ainda desta vez, 
ainda nos seja dado acertar, ainda que por equívoco. Ora, não há nenhuma 
fatalidade nisso, e a crise deste ciclo já está durando mais do que as dos 
ciclos anteriores.

“A capacidade ociosa na indústria é tal” – diz Delfim – “que se pode 
elevar de 10% a 25% a produção industrial, sem qualquer efeito inflacio-
nário, mas, ao contrário, com uma redução dos custos”. Ora, pondo de 
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parte aquelas percentagens, que não atino saber de que chapéu de mágico 
saíram, o fato alegado é verdadeiro, inclusive a afirmação de que isso pode 
ser feito com redução de custos.

Do ponto de vista social, qualquer aumento de curto prazo da pro-
dução – isto é, supondo constantes a população, o estoque de capital e a 
dotação de recursos naturais – implica redução dos custos, como o profes-
sor Delfim não pode ignorar, de modo que não é a essa redução de custos 
que ele está se referindo. Refere-se obviamente à redução dos custos para 
as empresas produtoras, o que introduz no debate um elemento novo, a 
saber: as empresas portadoras de capacidade ociosa são unidades de elevada 
densidade de capital, operando a índices menores que aqueles para os quais 
foram concebidas e desenhadas. Só assim o aumento da população poderá 
resultar em custos decrescentes para as empresas.

por via de consequência, pois, podemos dizer que a mobilização dessa 
capacidade ociosa supõe um complexo de mudanças institucionais, inte-
ressando às próprias empresas portadoras de capacidade ociosa, às empresas 
que deverão investir os recursos a resultarem da utilização dessa capacidade 
ociosa e ao aparelho de intermediação financeira – o Estado inclusive – que 
deverá promover a transferência intersetorial desses recursos. 

tem a palavra o sr. Ministro do planejamento.

* * *

EsTaTisMo VERSUS PRiVaTisMo*

Quando esta crise enfim houver passado – como regularmente acontece 
às crises resultantes de flutuações econômicas cíclicas e como quer parecer 
que está começando a passar –, a economia brasileira terá um setor público 

*publicado no jornal Folha de S. Paulo em 19 de novembro de 1984.
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ao lado de um setor privado. A certa altura do ciclo, o debate, que jamais 
cessa de todo, entre o privatismo e o estatismo, costuma assumir formas 
agudas, preparando uma redistribuição das atividades integrantes do siste-
ma econômico.

Aparentemente, nada muda, visto como, antes, durante e depois da cri-
se teremos atividades estatais e atividades privadas. Esta maneira de abor-
dar os problemas, dizia Hegel que implicava cairmos no que ele chamava 
de “ardil do conceito” –, vale dizer, tomar as coisas pelo lado em que elas 
aparentemente não mudam. Com efeito, se tínhamos e teremos um setor 
público, ao lado do setor privado, que foi que mudou? Generalizando, que 
é que muda, em nossas revoluções?

Não são poucos os historiadores que se deixam apanhar pelo “ardil do 
conceito”, e concluem que nossas revoluções são revoluções aparentes, vis-
to como nada muda nelas. Na espécie, em vez de nos ocuparmos com 
precisar que atividades integram antes os setores público e privado, respec-
tivamente, e que outras os devem integrar agora, deixamo-nos levar por 
elucubrações estéreis em torno da existência em geral, desses setores e dos 
seus pesos relativos no sistema.

Esses equívocos os cometem todos – direitistas e esquerdistas, privatis-
tas e estatistas. Invariavelmente, depois de cada batalha, os privatistas pare-
cem haver ganho a parada, visto como o Estado é obrigado a abrir mão de 
certas atividades. Entretanto, num segundo momento – mais questão de 
conceito do que de cronologia – o corpo social acaba por forçar o Estado 
a assumir novas responsabilidades. Acontece que o sistema econômico é 
um organismo, que não pode operar senão quando todos os seus órgãos 
estão ativos, e nem sempre a empresa privada toma interesse por todas as 
atividades essenciais. Ao contrário, ela toma interesse por certas atividades 
e exige que o seu Estado cuide das outras.

poderíamos alinhar exemplos sem conta dessas journés des dupes, em 
nossa história antiga e recente. Mas proveitoso, porém, seria cogitarmos 
de que atividades, pela ordem natural das coisas, integrando agora o setor 
público, devem passar a integrar o setor privado, e, reciprocamente, que 
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outras devem ser estatizadas, não por capricho de quem quer que seja, mas 
porque isso corresponde a uma necessidade estrutural do sistema.

Há toda uma série de grandes serviços de utilidade pública que são can-
didatos naturais à privatização – no único sentido plausível deste termo, 
que importa na conversão de serviços públicos concedidos a empresas pú-
blicas em serviços públicos concedidos a empresas privadas. Nem o Estado 
pode continuar a arcar com a responsabilidade do esforço de formação de 
capital exigido por tais serviços – culpado pela parte decisiva do endivida-
mento externo e interno – nem a empresa privada pode continuar com sua 
presente dieta de emagrecimento de oportunidades de investimento.

todas as nossas presentes mazelas, inclusive a inflação, se devem, em 
última instância, a esse duplo desajustamento, pelo menos em magna pars. 
Com efeito, a economia está pejada de atividades carregadas de capacidade 
ociosa, o que não exclui a concomitância de atividades subcapitalistas. No 
essencial, as primeiras estão a cargo da iniciativa e as segundas, a cargo do 
Estado. Ora, onde está a capacidade ociosa, aí se deverá formar a poupan-
ça, e onde está a subcapitalização, aí se deve formar o investimento. Isso 
sem excluir o fato de que poupança e investimento são, do ponto de vista 
social, isto é, macroeconômico, o verso e o reverso da mesma medalha. 
Quer isso dizer que se o aparelho de intermediação financeira não oferece 
os canais adequados, já que a poupança e o investimento tendem a acon-
tecer, em grande parte, em lugares diferentes, nem uma nem o outro se 
materializam, e a economia entra em depressão, cuja síndrome é integrada, 
inter alia, pela inflação. 

Mas isso não quer dizer que todos os serviços públicos devam ser priva-
tizados. Roberto Campos, por exemplo, sentindo, com razão, que o corpo 
social – e não apenas o empresário capitalista – está propenso a privatizar 
certas atividades ora a cargo do Estado, supôs que a batalha pela privatiza-
ção da informática estava ganha de antemão. perdeu, não pelo seu privatis-
mo em geral, mas por tê-lo querido em hora e lugar errados. Ele também 
anda pregando a “singapurização” do Brasil e não tardará em ver que forças 
sociais, que ele supõe serem seus aliados seguros, o deixarão falando só, 
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porque o Brasil não é a Ásia, e o planejamento do comércio exterior não 
é, aqui, uma reivindicação de esquerda, ou apenas de esquerda, mas uma 
necessidade imperiosa do capitalismo industrial multinacional inclusive – 
no estágio alcançado pelo seu desenvolvimento e nas condições vigentes do 
mercado mundial.

* * *

ViVEMos nuMa  
ÉPoca REVolucionáRia*

Assim, nas condições do estágio final da presente crise, devemos instru-
mentalizar certas mudanças institucionais que, no processo de abrir cami-
nho para novo surto de crescimento – novo “milagre”, como costumamos 
dizer –, estaremos preparando o advento de novo “regime”, vale dizer, de 
nova “dualidade”. É que as mudanças de fundo articulam-se organicamen-
te com as mudanças conjunturais, como as dos últimos ciclos endóge-
nos breves. Estamos vivendo uma época revolucionária, mas, quando esta 
passar, vendo-se as coisas retrospectivamente, não será fácil dizer que foi, 
afinal, o que mudou. São sempre assim nossas revoluções: aparentemente, 
não mudam nada e, nós que somos uma das economias mais dinâmicas do 
mundo, nos representamos a nós mesmos como se estivéssemos parados. 
Como na apóstrofe de tobias Barreto:

Se os reis são sempre os reis, se o povo ignavo
Não deixou de provar o duro freio
Da tirania e da miséria o travo,
De que foi que jesus salvar-nos veio?

* Extrato do artigo “Brasil sem tancredo”, publicado na Revista Rumo, ano 9, n. 52, 1985.



318

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

Ao conservador tancredo Neves, bem como ao seu sucessor, o meu co-
estaduano josé de Ribamar Ferreira de Araújo Costa Sarney, tocou presidir 
a um processo de mudança de fundo, e não a uma qualquer superação de 
crise de ciclo breve: será como a Independência, a Abolição-República e a 
Revolução de 1930. Isso na espécie de tanger apenas algumas mudanças 
conjunturais. Deverão mudar, na espécie de conservar, e proceder a mu-
danças revolucionárias, na espécie de conservar, e proceder a mudanças 
revolucionárias, na espécie de levar a cabo meros arranjos de conjuntura.

Dizia o grande sociólogo e criminalista italiano Eurico Ferri: “toda a 
gente sabe que são os revolucionários os que praticam reformas; que os 
reformistas conservam o status quo; e que os conservadores recuam.” Se 
tivesse estudado a experiência brasileira, teria visto que aqui, as reformas 
de base, missão de revolucionários, costumam ser feitas por conservadores, 
como Getúlio Vargas e tancredo Neves. Isto se aplica ao tancredo vivo, 
mas também ao tancredo Morto, redivivo na imagem que dele guardou 
a nação.

Não é muito importante que a meada comece a ser puxada por uma 
conta certa do fio. Nesta matéria só há um pecado realmente capital, a ina-
tividade, inclusive quando inspirada pelo medo de errar. O processo, dado 
o primeiro passo, guia o processo. Como dizia Carlos Marx: “Assim como 
não se julga um indivíduo pela ideia que ele faça de si mesmo, não se pode 
julgar uma época de mudanças de fundo pela consciência de si mesma.” 
Vivemos uma época revolucionária e, em tais épocas, a única norma válida 
é a que nos deixou Danton: Audace, encore d’audace, toujours d’audace.

Com efeito, a presente crise, em processo de superação, não é uma 
crise qualquer. Em primeiro lugar, desenvolve-se nos quadros de uma crise 
mundial, crise de ciclo longo, poço para a qual ainda não se vislumbra 
fundo.

Nesta matéria, nosso cuidado não deve ser uma impossível inversão do 
sinal da conjuntura, mas evitar que, como no anterior ciclo longo, a fase 
recessiva desemboque num conflito mundial, comparado com o qual as 
anteriores guerras mundiais não passariam de escaramuças, uma guerra 
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que não deixaria vencedores, mas apenas vencidos – a espécie humana, 
cuja própria sobrevivência seria posta em causa.

Do nosso ponto de vista nacional, o que importa é que as crises dos 
ciclos longos mundiais aqui têm induzido mudanças revolucionárias. O 
primeiro ciclo longo deu-nos a Independência; o segundo, a Abolição-
-República; o terceiro a Revolução de 1930. Cada um desses sobressaltos 
fundou uma nova dualidade, novo pacto social de poder, nova composição 
de classe do Estado. Estamos na fase recessiva do quarto kondratiev, com 
nova dualidade – a quarta – em perspectiva.

Os polos entre os quais se desenvolve a crise interna são, desta vez, do 
lado da capacidade ociosa, nada menos do que o Departamento I do siste-
ma, cuja modernização está muito ligada ao nome de Geisel. Uma indús-
tria pesada, uma indústria de construção e uma agricultura de exportação, 
todas sem mercado à altura de seu potencial. Ora, quando um parque in-
dustrial alcança este estágio de desenvolvimento e esse grau de integração, 
o surgimento de um capitalismo financeiro, que organize o mercado para 
a indústria já criada, entra na ordem natural das coisas.

Do lado da escassez, temos os serviços de utilidade pública, organizados 
como concessões de serviços públicos a empresas públicas. Um quadro ins-
titucional que se revelou prodigiosamente fecundo, porque permitiu, pela 
interveniência do aval do tesouro, antecipar recursos fiscais e parafiscais 
futuros, reunidos, junto às empresas privadas nacionais e estrangeiras, vul-
tosos recursos para o equipamento e expansão dos serviços. Mas que esgo-
tou suas possibilidades, já que, por de trás do referido aval, nada há, além 
da expectativa dos referidos recursos fiscais e parafiscais, e estes já foram 
comprometidos sem medida. O endividamento dos serviços de utilidade 
pública – que o aval do tesouro foi convertido em endividamento do Esta-
do – está no centro da problemática econômica contemporânea do Brasil.

O esquema de garantia desse endividamento foi-se tornando cada vez 
mais precário, à medida que se distanciavam o montante da dívida garan-
tida e o montante dos recursos dados em garantia para qualquer prazo 
operativo. O alongamento do prazo, mesmo que a validade da garantia não 
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fosse posta em causa – e é inevitável que o seja – será fatal, e fatal será, tam-
bém, a elevação da taxa de juros. A ponto de tornar implausível qualquer 
equação econômico-financeira dos serviços.

Com efeito, a taxa de juros é peça essencial da economia dos serviços 
de utilidade pública. Essa economia gira em torno de uma grandeza deno-
minada tarifa, que deve traduzir o custo unitário do serviço. Não se ganha 
nada esquecendo isso, ou supondo que o Estado pode fixar arbitrariamente 
a tarifa. Isso implica supor inexistente o problema que queremos e deve-
mos resolver.

Chegamos, pois, ao x do problema nacional, a saber: o quadro institu-
cional atual dos serviços de utilidade pública – concessão de serviço pú-
blico à empresa pública – esgotou suas possibilidades, porque conduziu a 
uma taxa de juros proibitivamente elevada, incompatível com a economia 
desses serviços. A tragédia do endividamento interno e externo prende-se 
a isso. É indispensável fazer intervir no processo outra grandeza: que não 
pode ser senão a garantia hipotecária.

Nos doIs lados da correção moNetárIa
Quando foi mister organizar o mercado imobiliário, o mercado para 

os bens duráveis em geral, e financiar a implantação da indústria pesada 
– que foi o que estivemos fazendo nos dois últimos decênios – a correção 
monetária foi a medida necessária e suficiente. para reorganizar a economia 
dos serviços de utilidade pública, ela continua a ser necessária, mas já não 
é suficiente. É que a hipoteca dos bens comprometidos nos serviços de 
utilidade pública está sujeita a sérias limitações objetivas. Quem, afora o 
Estado, pode levar a sério a hipoteca de um quilômetro de linha do metrô? 
Qui, hormis le Roi?

Ora, o corolário inescapável é que o concessionário do serviço não pode 
ser o próprio Estado – não pode ser uma empresa pública. A interveniência 
da hipoteca nas operações financeiras desta é pura fraude – obtenção de 
um fim ilícito por meios lícitos – porque tal garantia não pode ser exe-
cutada, nem por credores de direito privado, nem pelo Estado, porque a 
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empresa pública é Estado. O mais grave problema estrutural do BNDES 
não é outro.

Noutros termos, como a hipoteca dos bens criados pelo financiamento 
aos serviços de utilidade pública somente pode ser tomada pelo Estado, 
é mister que o concessionário dos serviços seja pessoa de direito privado. 
Este corolário é inescapável. Chegamos assim ao imperativo de substituir a 
concessão de serviço público a empresa pública, pela concessão de serviço 
público a empresa privada, porque o único tomador possível da hipoteca 
é o Estado.

Este poderá tomar hipoteca oferecida pelo concessionário privado em 
troca do seu aval. Uma operação de acceptance, portanto. Um aval hipote-
cariamente coberto, portanto, não aval que vem sendo irresponsavelmente 
concedido atualmente e que não engana mais a ninguém. O Estado guar-
dará sua função clássica de poder concedente, acumulando-a com a de 
credor hipotecário. Segue-se que, em caso de inadimplência, como poder 
concedente, poderá retirar a concessão ao devedor inadimplente e, como 
credor hipotecário, tomar-lhe os bens dados em garantia.

Quem imaginar que isso debitará a posição do Estado não sabe o que 
está pensando. Na verdade, estamos em presença de nova repartição de 
funções entre o setor público e o setor privado, no mútuo interesse de am-
bos e da sociedade como um todo. A administração do poder de aval, num 
momento em que a economia dependerá vitalmente dos investimentos nos 
serviços de utilidade, conferirá ao Estado um poder eminente e sem prece-
dentes sobre o aparelho de intermediação financeira da economia: bancos, 
bolsas, sistema de poupança etc. O capitalismo financeiro brasileiro está 
nascendo – ou melhor, deixando a escola maternal para a qual entrou via 
correção monetária – sob a égide desse estado de coisas. Esse capitalismo 
financeiro será o casamento de uma usina cada vez mais privada com um 
banco cada vez mais estatal.

A estabilização do sistema financeiro está em marcha irreversível, por 
efeito da própria crise, embora sem nenhum caso pesado.

Esta a problemática central do Brasil pós-tancredo.
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* * *

a PREsEnTE PRoBlEMáTica  
da EconoMia BRasilEiRa*

O Brasil está cruzando uma dupla crise: (1) a fase recessiva do ciclo 
longo (quarto kondratiev), cuja abertura se identificou com a crise do 
petróleo, em 1973, que encerrou uma brilhantíssima fase expansiva, ordi-
nariamente datada de 1978, isto é, detonada pela recuperação pós-bélica, 
e (2) a fase recessiva do ciclo breve endógeno (o juglariano brasileiro), 
aberta com o presente decênio, provavelmente em via de encerrar-se nas 
imediações do ano em curso, mas que teve seu mais profundo momento 
depressivo no ano de 1983.

Entre o ano recessivo de 1938 – o último do pré-guerra do qual guar-
damos dados econômicos razoavelmente fidedignos, em escala mundial – e 
1980, ao qual se seguiu a fase recessiva do ciclo breve endógeno em via de 
encerrar-se – enquanto a fase recessiva do ciclo longo provavelmente se 
prolongará até o último lustro do século – entre as grandes economias na-
cionais do mundo somente a União Soviética se emparelhou com o Brasil, 
em ritmo de crescimento industrial. Seguramente, nem mesmo o milagro-
so japão se nos emparelhou. Enquanto a produção industrial brasileira, 
nos referidos 42 anos cresceu cerca de 26 vezes, a japonesa cresceu 14 vezes 
e a mexicana, 12 vezes. Nenhuma outra economia capitalista apresenta 
desempenho comparável.

Embora a ritmo mais lento, por motivos fáceis de apreender, tanto con-
junturais como estruturais, o desenvolvimento brasileiro manteve-se mui-
to intenso, especialmente em comparação com o que se passava no resto 
do mundo, durante o passado decênio, isto é, a década de 1970. Com 

*publicado no Boletim do Ierj, n. 31, mar-ago de 1985.
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efeito, o pNB brasileiro passou do índice 100, em 1970, para o índice 
228, em 1980 (8,6% ao ano). pela ordem, entre os grandes países, pode-
mos enumerar: o México (190), a União Soviética (163), o japão (161), 
a República Democrática Alemã (159). A média mundial esteve abaixo 
(153, extrapolando para o decênio o crescimento do período 1970-78). 
Em suma, justificou-se o slogan de “ilha de prosperidade”, com o qual nos 
referimos ao Brasil no período (Monthly Bulletin of Statistics, ONU, feve-
reiro de 1985).

Nem todas as flutuações econômicas têm caráter cíclico, mas no caso 
vertente, as flutuações cíclicas tiveram óbvia predominância. A fase A do 
ciclo breve da década de 1960 (geralmente essas fases ocorrem no segundo 
lustro do decênio) coincidiu com a etapa final da fase ascendente do ciclo 
longo e não é improvável que esse fato tenha gravitado sobre o nosso ciclo 
breve, retardando por alguns anos a passagem da fase A para a fase B (o 
notório milagre de Delfim). Assim, a fase B ou recessiva do nosso ciclo 
endógeno da década de 1970 foi não apenas mais curta, como mais amena.

Entretanto, como é notório, a situação inverteu-se violentamente, 
ao se abrir a década de 1980. teve início a fase recessiva do ciclo breve  
endógeno, e isso nas condições da persistência da fase recessiva do ciclo 
longo, que é exógeno, do ponto de vista brasileiro, visto como é um fe-
nômeno de alcance mundial. Dificilmente poderemos encontrar em toda 
a nossa história econômica um período tão depressivo como o triênio 
1980-83. Este foi um período recessivo em todo o mundo – sem excluir 
o mundo socialista. Isso não obstante a retomada keynesiana dos Estados 
Unidos, ordenada em torno de um vasto déficit do tesouro do Estado, 
para financiar um programa armamentista sem precedentes, inepto, visto 
como não pode ter o efeito confesso de alterar o balanço de forças do 
mundo, mas muito eficaz do ponto de vista econômico, por motivos que 
nada têm que ver com o pseudo-ortodoxismo de sua inspiração, apelida-
da de reaganomics. Acontece que essa recuperação é, em si mesma, uma 
manifestação de crise, que se refletiu desastrosamente sobre o terceiro 
Mundo, muito especialmente sobre o Brasil, já às voltas com sua crise 
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endógena. Nosso desempenho econômico nesse período foi francamente 
teratológico.

Com efeito, se extrapolarmos para o ano de 1983 o crescimento veri-
ficado no decênio 1970-80, teremos para o pNB um índice 33% maior  
que o desempenho observado e, para a população industrial, um índice 
58% maior. Não encontrei, na dezena dos países mais importantes que 
estudarei nada que sequer se lhe assemelhasse. A Argentina, o país que 
mais caiu no período – ela que tinha tido um desempenho muito pobre 
no decênio anterior – apenas deixou seu desempenho superar-se pela ex-
trapolação, em 17%, no que toca ao pNB, e em 10,9%, no tangente ao 
produto industrial.

Essa depressão brasileira confirmou a tendência que já se vinha obser-
vando, havia pelo menos um quartel de século, isto é, simetricamente com 
a recessão, a inflação se elevava. Com a mesma regularidade com que decli-
nava, quando a economia entrava em recuperação. Uma simetria perfeita, 
elegante, mesmo.

Houve muita relutância, por parte da grande maioria de economistas 
brasileiros, em aceitar esse fato. teve curso franco a inepta pretensão de 
que, sendo a inflação o “inimigo número 1”, justificar-se-ia um pouco de 
recessão para pôr-lhe cobro. Mas não cabem mais dúvidas quanto a isso, 
isto é, quanto ao fato de que a inflação integra a síndrome da recessão, o 
que quer dizer que mais recessão trará mais inflação – como aconteceu no 
período que com uma queda da produção industrial de 100 para 76 (1980 
a 1983), elevou nossa taxa de inflação de cerca de 32% (1975-79) para 
mais de 200% ao ano.

O problema que ainda nos resta a resolver não é mais persistir na de-
monstração do óbvio, mas oferecer para o fato uma explicação plausível. 
Noutros termos, trata-se de saber o porquê dessa supostamente esdrúxula 
correlação entre os índices de preços e os indicadores da conjuntura. Qual 
a etiologia desse comportamento inesperado e persistente? para isso não 
temos ainda respostas tão claras e contundentes, mas pelo menos, como 
primeira hipótese de trabalho, podemos alinhar dois fatos relevantes:
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• como vem insistindo L. C. Bresser Pereira, a economia achar-se for-
temente oligopolizada, o que permite uma medida considerável de ad-
ministração de preços. O oligopólio, como se sabe, é um monopólio em 
potencial, desde que os oligopolistas se entendam entre si;

• como venho propondo eu próprio para completar essa explicação, 
podem criar-se condições tais que induzam o oligopolista-oligopsonista a 
usar seu novel poder de administração dos preços em escala macroeconô-
mica, e não por simples má-fé, mas porque as condições gerais de operação 
do sistema a isso o impelem. Com efeito, se escasseiam oportunidades de 
investimento – fato típico das fases recessivas dos ciclos – o empresariado 
no comando de excesso de capacidade pode desinteressar-se da formação 
das chamadas “sobras de caixa”, tanto mais quanto a mesma inflação que 
penaliza a preferência da liquidez já acumulada pode induzir a manobras 
no sentido de evitar a acumulação da mesma liquidez, limitando sua pro-
dução. Este é o elo que faltava para explicar o processo de exacerbação da 
inflação nos períodos recessivos (quando a demanda é máxima).

Isso não quer dizer que os preços sejam indiferentes ao nível da deman-
da global. Sem um certo excesso de demanda, uma inflação persistente e 
regular como a nossa não se explicaria. Mas o que realmente importa não é 
o nível absoluto da demanda, mas seu nível relativo, isto é, em comparação 
com a oferta global. Ora, se (1) o empresariado adquiriu o poder de, pela 
manipulação da oferta, influir sobre o nível dos preços, (2) não encontra 
interesse em formar sobras de caixa, por falta de convidativas oportunida-
des de investimentos, (3) a demanda declina, em função dos investimentos 
que se deixam de fazer, mas (4) a oferta global declina por um múltiplo do 
declínio da demanda. tudo se passa, portanto, como se tivesse havido um 
crescimento unilateral da demanda – fato que o mais bronco ortodoxista 
monetário pode entender sem dificuldade.

Esse comportamento se deve converter, ao definir-se a mudança da 
conjuntura: passando da fase B de um ciclo breve à fase A do ciclo subse-
quente. Isso em consequência da definição de oportunidades de inversão. 
por outras palavras, uma vez definidas essas oportunidades, o empresariado 
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no comando de capacidade ociosa buscará produzir sobras de caixa para 
financiar seus investimentos, mas, como também é fácil de perceber, a cada 
cruzeiro adicional de poupança livre que produza, devem corresponder 
vários cruzeiros de bens e serviços lançados ao mercado, reeditando, com 
outro sinal, o mesmo paradoxo, isto é, a taxa de inflação será mínima, 
quando a demanda for máxima. É que, para produzir um lucro líquido de 
um cruzeiro, o empresariado terá: (a) que pagar um adicional de mão de 
obra; (b) que pagar novos impostos ao governo; (c) que incorrer em outros 
custos correntes de exploração. tudo isso, na medida em que integrar os 
custos incrementais, alimentará a demanda global.

Entretanto, dado que toda essa operação implicará a utilização de ca-
pacidade ociosa, o custo incremental será menor que o faturamento, aos 
preços correntes e, para que o mercado absorva a nova massa de bens, será 
mister que esses preços declinem.

Segue-se que a única luta eficaz contra a inflação deve assumir a forma 
de abertura de novas oportunidades de investimentos. Noutros termos, a 
luta contra a inflação identifica-se com a luta contra a recessão, isto é, para 
todos os fins práticos, como acima ficou dito, a inflação integra a síndrome 
da recessão.

A recessão tem sempre a mesma etiologia básica: o grupo de ativida-
des econômicas favorecido por condições – inclusive institucionais – para 
expandir-se, o faz prioritariamente, até ultrapassar as forças da deman-
da efetiva específica. Ora, com a revelação de capacidade ociosa setorial, 
escasseiam-se (no setor favorecido) as oportunidades de investimento e, 
não tendo que fazer com as sobras de caixa, o empresariado oligopolista-
-oligopsonista passa a subutilizar a capacidade produtiva criada, inclusive, 
ou principalmente, na fase anterior (fase A) do ciclo breve. Como, presen-
temente, estamos subutilizando a capacidade recém-criada no Departa-
mento I do sistema (metalurgia, construção etc.).

paralelamente à acumulação de capacidade ociosa num polo do sistema 
econômico, revela-se outro polo, contendo atividades carregadas de pontos 
de estrangulamento. É nesse segundo polo que, a certa altura do processo, 
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se deverão revelar oportunidades para investimentos de fundos surgidos 
como poupança no primeiro polo. O aproveitamento dessas oportunida-
des deverá abrir a fase A do ciclo subsequente (breve ou endógeno).

Isto, porém, não se faz mansa e pacificamente, mas no quadro de uma 
crise que desborda amplamente o campo meramente econômico: como 
crise política, jurídica, institucional, isto é, social, no mais amplo sentido 
do termo. A preparação do novo grupo de atividades para expandir-se não 
exige apenas a configuração de pontos de estrangulamento, ao lado de áreas 
de ociosidade. Estas últimas apenas configuram a possibilidade da formação 
de poupança, sem oportunidade de converter-se em investimento no pró-
prio campo onde se forma. por definição, porque é o excedente específico 
de capacidade objetiva que mede a capacidade de formação de poupança.

A poupança, para materializar-se, deverá traduzir-se em investimentos, 
até porque, macroeconomicamente, poupança é o nome contábil do in-
vestimento. Mas este deve ocorrer noutra área do sistema, noutro grupo 
de atividades que, por força mesmo do desenvolvimento observado, revela 
uma série de pontos de estrangulamento. por motivos quantitativos, por-
que, desenvolvendo a economia, as atividades que não se houverem de-
senvolvido ao ritmo geral – e é próprio do nosso modo de industrialização 
desenvolvermos um setor após outro – tendem a revelar-se insuficientes. 
por motivos qualitativos, porque não há crescimento que não implique 
mudanças estruturais.

Só para exemplificar, antecipando a discussão da problemática corrente: 
a indústria pesada (no ciclo breve em via de encerrar-se) ao desenvolver-
-se teve, entre outras coisas, o efeito de reequipar a agricultura, e esta, em 
consequência, tornou excedentes novos milhões de trabalhadores, os quais, 
com os membros inativos de suas famílias – eventualmente desfeitas – fo-
ram forçados a migrar para o único lugar possível, isto é, para as cidades, 
em violento processo de metropolização. Ora, essa urbanização – perto de 
70 milhões de pessoas nos dois decênios da ditadura militar – tornou am-
plamente insuficiente os serviços infraestruturais urbanos. por outro lado, 
a industrialização subverteu os cânones de localização das atividades pro-
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dutivas, exigindo a implantação de um esquema de nova planta de serviços 
de transportes e comunicações etc. tudo isso exigirá colossal volume de 
investimentos, os quais, não se podendo fazer pelo expediente lógico, que 
seria a utilização do potencial produtivo do Departamento I do sistema, de 
recente implantação, levou o setor público a um gigantesco endividamento 
dentro e fora do país.

Esse jogo de revelação simultânea de capacidade excessiva (condenada 
a tornar-se ociosa) e de criação de novas necessidades (que suscitam novos 
pontos de estrangulamento) é o que venho estudando sob a rubrica de 
dialética endógenos que, pelo menos até agora, têm determinado o ritmo 
do nosso desenvolvimento industrial. É claro que isso não será eterno, 
visto como é um processo ou, nas palavras do nosso Vinicius, “posto que 
é chama”.

Entretanto, enquanto durar, deve ser investigado, pesquisado, conhe-
cido. Em especial, é mister conhecer bem a etiologia do presente ciclo, 
habilitando-nos a formar hipóteses válidas quanto ao seu desdobramento 
e desfecho. Os ciclos desenvolvem-se ao modo de espirais, como as roscas 
de um parafuso. Repetem-se, por certo, em noutros planos, envolvendo 
grupos sempre novos de atividades econômicas ou setores. O que é hoje 
uma área de estrangulamentos será, no próximo ciclo, ou no subsequente, 
um polo de ociosidade. Eo ipso, cada ciclo apresenta uma problemática 
específica, própria e peculiar, não obstante o seu fundo comum. Essa pro-
blemática ordena-se em torno de três questões essenciais:

Qual a estrutura da área de ociosidade, aquela que, no processo de su-
peração da crise, deverá emergir como a fonte fundamental de fundos – ou 
poupança. Não é a mesma coisa mobilizar os excedentes de uma atividade 
agrícola, como o café, na década de 1930, ou das indústrias integrantes do 
Departamento I do sistema, como agora.

Qual é a estrutura da área dos estrangulamentos, aquela que, no mesmo 
processo, deverá emergir como o locus essencial dos usos dos investimen-
tos. Não é a mesma coisa implantar a indústria leve, como na aludida 
década de 1930, ou os grandes serviços de utilidade pública, como agora.
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Qual é a estrutura do aparelho de intermediação financeira, que mu-
danças introduzir nele, sabendo que esse aparelho será o responsável pelo 
transporte dos fundos de uma área para outra, instrumentalizando a con-
versão da poupança em investimento e, por isso mesmo, permitindo a 
efetivação da poupança.

O presente ciclo, provavelmente o último da série de ciclos breves que 
vêm balizando nossa industrialização, caracteriza-se pelos seguintes aspec-
tos, porque:

• situou, no centro da área de ociosidade, as atividade integrantes do 
Departamento I do sistema econômico nacional: (1) a indústria pesada;  
(2) a indústria (moderna) da construção; (3) a grande agricultura mecani-
zada e quimificada, capaz de gerar grandes excedentes exportáveis, permu-
tando-os por bens de produção estrangeiras;

• situou na área dos estrangulamentos os grandes serviços de utilidade 
pública: (1) a imensa infraestrutura urbana, indispensável aos 2/3 da po-
pulação do país, já urbanizada; (2) dado que a industrialização unificou a 
economia nacional, pondo em causa os exclusivismos regionais, assentes 
em estruturas ordenadas em empórios de interesse apenas regionais, o sis-
tema de transportes e comunicação terá que ser inteiramente redesenhado; 
(3) a energética básica do sistema terá que ser reformulada; (4) etc.;

• o serviço de intermediação financeira deverá também ser reformu-
lado, para o duplo fim de mobilizar o potencial de excedente econômico 
da área de ociosidade e para financiar os projetos da área dos estrangula-
mentos; (1) lançando as bases para um moderno capitalismo financeiro, 
mudando radicalmente o relacionamento entre a fábrica e o banco, nos 
sentidos desses termos; (2) lançando as bases para um comércio exterior de 
novo tipo: de Estado, bilateral e minimamente planificado.

A privatização dos serviços de utilidade pública deverá ser o detonador 
de todo o processo, porque permitirá, a exemplo do que, noutras condi-
ções, o fez a introdução do instituto da correção monetária, isto é, fazer 
intervir no sistema uma válida garantia hipotecária. Enquanto os serviços 
de utilidade pública estiverem estruturados como serviços públicos conce-
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didos a empresas públicas, isso não será possível, porque o único tomador 
possível da hipoteca dos bens comprometidos na prestação de tais serviços 
é o próprio Estado. Este deverá, em troca do seu aval, receber os bens dos 
serviços de utilidade pública em garantia, o que quer dizer que o atual sis-
tema em que o Estado, na espécie das empresas públicas, é concessionário 
de si mesmo, tornou-se inoperante, a partir do momento em que o simples 
comprometimento dos recursos fiscais e parafiscais dos serviços deixou de 
ser suficiente.

É essa insuficiência do sistema de garantia que responde pela insuportável 
elevação da taxa de juros, que está na raiz de toda a presente problemática 
econômica nacional.

* * *

as EsTaTais E o  
MERcado dE aÇÕEs*

Informa o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Adroaldo 
Moura da Silva, que o governo tenciona fazer com que as estatais colo-
quem ações junto ao público – leia-se, o setor privado da economia – para 
se capitalizar.

Quase perfeito. O resultado final dessas operações é fácil de vislumbrar, 
e será a conversão de alguns serviços públicos concedidos a empresas pú-
blicas – o Estado poder concedente de si mesmo – em serviços igualmente 
públicos concedidos a empresas privadas. Mas, ao que parece, daremos 
um passo essencialíssimo e irreversível, com o ar de quem vai fazer coisa 
irrelevante, e que poderemos desfazer amanhã, se não der certo. Como a 
Instrução 70 da extinta Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) 

*publicado no jornal Folha de S. Paulo em 10 de junho 1985.
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ou a correção monetária instituída sob a chancela do então ministro da 
Fazenda, professor Otávio Bulhões, o qual há 20 anos trata, sem êxito, de 
estrangular o próprio filho.

Dia virá em que faremos o que é mister, tendo a lucidez e a coragem 
de dizer o que queremos. Então, a intervenção do Estado será mais eficaz 
e os efeitos colaterais serão menos indesejáveis. Será que esse dia não está 
chegando? Será que não é tempo ainda de acertamos porque queremos 
acertar, e não por equívoco, como até agora?

Acontece, Adroaldo, que o problema fundamental a resolver é esse 
das delirantes taxas de juros, com as quais seria temerário financiar um 
simples galinheiro, para não falarmos em Itaipú e Carajás. Muitos itaipus 
e carajás nos espreitam, para futuro próximo, única maneira de usarmos 
adequadamente o potencial produtivo já criado, e que já fez de nós a 
oitava potência siderúrgica do mundo. Os outros problemas se ordenam 
em torno deste, a começar pelo cabuloso problema da inflação, cavalo de 
batalha de tantos salvadores da pátria. Os preços sobem porque a oferta 
global contrai-se mais do que a demanda, e o faz porque os detentores do 
potencial excedente, não tendo por que expandir ainda mais suas instala-
ções, procuram outras atividades econômicas para aplicar suas sobras de 
caixa, não encontrando no mercado senão papéis garantidos pelo aval do 
tesouro, por detrás do qual nada há, além de recursos fiscais e parafiscais 
futuros, já oferecidos uma e mais vezes, em garantia de outros papéis de 
crédito.

para regenerar o sistema de garantia – a exemplo do que obtivemos, há 
20 anos, via correção monetária – será mister introduzir a garantia real, isto 
é, a hipoteca, visto tratar-se de papéis de crédito de longo prazo. Seria ingê-
nuo supor que o concessionário privado dos serviços pretenda financiá-los 
com seus próprios recursos. para se tornar interessante, a concessão deve 
possibilitar a mobilização de recursos de terceiros. As ações apenas devem 
interessar como meio de obtenção da concessão. Ao poder público, ao con-
trário, interessaria o máximo de tomada de ações (inexigíveis) pelo conces-
sionário. Um verdadeiro cabo de guerra costuma travar-se, conduzindo a 
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um compromisso entre as duas ordens opostas de interesses. Mas, afinal, 
é mister que se crie um estado de coisa tal que permita ao concessionário 
o lançamento de papéis (debêntures) garantidos hipotecariamente, o que 
quer dizer que o Estado emergirá como poder concedente e credor hipote-
cário, visto como somente para este são alienáveis os bens comprometidos 
na prestação de serviços públicos.

Note-se BEM: o problema do oferecimento ao setor privado onde se si-
tua, basicamente, a capacidade ociosa do sistema, e onde, portanto, dever-
-se-á formar a poupança social – de papéis bem garantidos, induzindo à 
plena utilização da capacidade e puxando para baixo tanto a taxa de juros 
como a inflação, somente se resolverá quanto os concessionários de alguns 
serviços públicos sejam empresas privadas. Em outros termos, em vez de 
lançarmos ao mercado umas poucas ações de muitas estatais, será mister 
vender muitas ações de poucas estatais, com a intenção declarada de que 
estas deixem de sê-lo, isto é, sejam privatizadas.

Somente assim criaremos aquele estado de coisas no qual o Estado, 
guardando sua irrenunciável posição de poder concedente, tornar-se-á cre-
dor hipotecário. Com efeito, para que o público se interesse pelos papéis 
de crédito emitidos, não basta o lastro hipotecário. Que sentido pode ter 
para um credor debenturista a hipoteca de um quilômetro de linha sub-
terrânea do metrô? O Estado é que deverá receber essa hipoteca, em troca 
do seu aval – não o cansado aval de hoje, mas um aval hipotecariamente 
garantido. Com efeito, em caso de inadimplência, o Estado poderá tomar 
ao concessionário devedor a concessão, no uso de suas atribuições de poder 
concedente; e os bens, na condição de credor hipotecário. Se esse efeito 
não puder ser obtido pela alienação das ações das estatais, essa terá sido 
uma operação ruinosa.

Mas não é só isso. Qualquer dúvida que deixemos pairar sobre o futuro 
do instituto da correção monetária tornará precária a expectativa de ren-
tabilidade da tarifa, servindo somente para depreciar as ações das estatais. 
Com efeito, integra a tarifa, como componente inalienável dela, uma reser-
va para depreciação, que deve ser suficiente para a reposição das instalações 
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desgastadas, em qualquer ano de vida do empreendimento. A correção 
monetária é, portanto, uma condição necessária, embora não suficiente.

Além disso, é mister deixar bem claro que a tarifa será fixada de modo 
a cobrir o custo do serviço, a saber:

• as despesas correntes de exploração, o que dispensa correção monetária;
• a reserva de depreciação, que não pode prescindir de correção monetária;
• o lucro legal, que deve cobrir o custo do capital no mercado financei-

ro, a parcela estratégica, no presente momento.
Consequentemente, se o Estado pretender fixar uma tarifa abaixo do 

custo assim calculado, está no direito de fazê-lo, mas deve preparar-se para 
um subsídio que cubra a diferença entre o custo do serviço e a tarifa au-
torizada. Qualquer incúria, nesta matéria, resultará, em última instância, 
em perdas para o próprio Estado e para o público, visto como via custo do 
capital, o custo do serviço se elevará, podendo tornar-se proibitivo, como 
tantas vezes está acontecendo agora.

Noutros termos, é tempo de abrir o debate em torno da legislação que 
rege os serviços de utilidade pública. Não depois da privatização para a qual, 
de qualquer maneira, a insolvência do Estado e dos serviços nos está impelin-
do, isto é, depois que as ações houverem sido alienadas a preços meramente 
simbólicos, mas agora, a tempo de conduzir à valorização dos ditos títulos.

* * *

a lEi E o JuRo*

participei, há poucos dias (17.07.85), na presidência do Banerj, de um 
almoço com altos funcionários do Banco, professores de economia, mem-
bros do Conselho Regional de Economia do Rio (Corecon), do instituto 

*Escrito em 21 de julho de 1985.
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de Economia do Rio de janeiro (Ierj), altas autoridades financeiras, além 
da imprensa especializada. Não me havia preparado para intervir no de-
bate, de modo que não deixou de ser um choque para meu velho coração, 
quando Antônio de Barros Castro, meu presidente, no Corecon, confron-
tou-me, sans phrase com o microfone.

Várias questões já haviam sido debatidas e agradou-me ver que, com 
facilidade, formou-se o consenso de que a taxa de juros emergia como o 
problema capital a afrontar. Sem muita cerimônia, a inflação fora apeada 
do trono de “problema número 1”. pura questão de bom senso, porque, 
apesar do que ainda possa pensar o professor Bulhões, e das aparências, 
uma taxa de juros de 30% é problema incomensuravelmente mais grave do 
que uma inflação de 300%.

Entretanto, do diagnóstico à terapêutica, vai um fosso onde muitas 
pernas se têm quebrado. Como obter a queda da taxa de juros? Devemos 
esperar que as coisas se resolvam por si mesmas, ou há alguma coisa factível 
e que seja imperioso fazer?

Antes que me passassem o microfone, algumas pessoas haviam espo-
sado o parecer de que isto é coisa a resolver-se de forma de lei. Exemplos 
sapientes, brasileiros e estrangeiros, foram apresentados com o habitual 
descuido de demonstrar que tais leis (decretos, resoluções, portarias) foram 
baixadas inúmeras vezes, sem qualquer eco ponderável sobre esta e outras 
variáveis, o que não impede que, de outras feitas, sem que se saiba muito 
ou nada por quê, lá um dia a casa cai, isto é, a lei assume efeitos em aparen-
te desproporção com a causa. Seria justificável, por isso, que continuemos 
teimosamente nossa atividade legisferante, à espera de que uma das nossas 
leis escape ao vasto cemitério de legislação natimorta, que se vem forman-
do através dos tempos?

Esse debate corria o risco de deixar-me frio, indiferente. Minha ori-
ginal formação jurídica habituou-me a ouvir com um complacente sor-
riso os pareceres dos meus colegas economistas que, não sabendo como 
comandar as variáveis de que cuida nossa ciência econômica, transferem 
suas preocupações para outras áreas conexas: a moral, o direito etc., in-
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clusive para o campo da ciência militar. Quantos economistas pensaram 
e disseram, depois do movimento de 1964, que, então, os problemas da 
inflação e outros aparentados eram favas contadas, já que a força, à qual se 
referiam com respeito quase supersticioso, estava ao seu lado? Acostumei-
-me a ver nisso uma forma de fuga, de confissão de incompetência pro-
fissional.

E aquela ingênua pretensão de que poderíamos decretar taxas de juros 
de nossa preferência e conveniência, teria passado sem reparo de minha 
parte, não fosse o fato de ter-me parecido que a esposava o professor Dio-
nísio Dias Carneiro, da pUC do Rio de janeiro. Não pude calar-me. Cos-
tumo ser muito severo com as pessoas a quem amo, a começar pelos meus 
filhos. Ora, Dionísio está muito mais próximo do meu coração do que ele 
pode supor. tanto mais quanto, para corrigir aquela posição equivocada, 
eu não teria que gastar muitas palavras, bastando recomendar-lhe que dis-
cuta o assunto com seu pai, meu contemporâneo da Faculdade de Direito 
do Maranhão e meu amigo de sempre, quase irmão, e para quem o direito 
não é uma ciência de empréstimo, mas uma ocupação profunda e séria. 
Sou testemunha de que sua formação foi orientada por seu tio, o jurista e 
magistrado Severino Dias Carneiro, contemporâneo de meu pai, na Facul-
dade do Recife. Dele guardo, em lugar de honra, uma tradução francesa da 
Sociedade criminal, de Eurico Ferri, dedicada ao meu pai (1907).

(Dionísio orientava-se para a carreira militar. Um dia, depois de anos, 
encontrando-me com o velho Godofredo, perguntei-lhe se o primogênito 
já havia recebido o espadim, na Aman. Ao que ele respondeu-me:

– não vai mais haver espadim... depois daquela conversa que tiveste 
com ele, em Brasília. Foi para a economia.)

Ora, duvido muito de que o velho Dias Carneiro encampe a posição 
do filho, no sentido de que o problema da taxa de juros se resolve como 
uma questão legal. Godofredo sabe da relatividade das leis e, como eu, não 
pode ter deixado de marcar-se com influência de um livrinho que lemos 
na faculdade, do jurista jean Cruet, sob o título inspirativo: La Vie du droit 
et l’inutilité des lois.
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Não que qualquer de nós tome ao pé da letra o postulado implícito, 
mas porque sabemos que a eficácia das leis é muito relativa e, na maior par-
te dos casos, elas não passam mesmo de atos homologatórios de mudanças, 
no fundamental, já acontecidas. Quando não são natimortas, como acon-
tece com aquelas que pretendem disciplinar matérias para o que não se 
criaram ainda – ou não existem mais – condições objetivas.

Assim, no caso vertente, se a lei não é indiferente ao comando de uma 
variável tão estratégica como a taxa de juros, não é porque possua um 
místico poder de decretar tal taxa. As leis que busquem fazer isso são vir-
tualmente inúteis, mas não o são aquelas que busquem competentemente 
influir sobre as condições objetivas a que me referi. por exemplo, as leis que 
disciplinem a qualidade da garantia dos papéis de crédito em circulação no 
mercado. Essa qualidade dista muito de ser indiferente à fixação da taxa 
de juros, e as leis, quando adequadas, podem influir eficazmente sobre essa 
qualidade.

Mas isso é assunto para a ciência. Ciência econômica e ciência jurídi-
ca, nada tendo em comum com esse pseudojurisdicismo que imagina que 
tudo se pode fazer por decreto.

Exemplifiquemos: nossos serviços de utilidade pública estão organiza-
dos como serviços públicos concedidos a empresas públicas. por exigência 
legal – que se lastreia em fatos duramente tecnológicos e econômicos, que 
uma nova lei não pode alterar arbitrariamente – esses serviços não po-
dem usar, para a garantia dos seus papéis de crédito, a hipoteca dos bens 
comprometidos na prestação dos ditos serviços de utilidade pública. tem-
porariamente, esse inconveniente grave, com óbvias repercussões sobre a 
fixação da taxa de juros, foi eficazmente contornado, por um adequado 
remédio jurídico-econômico.

Com efeito, o Estado passou, sistematicamente, a conceder seu aval – 
uma garantia fidejussória e não real, portanto –, para a cobertura das ope-
rações de crédito das empresas públicas, isto é, das suas empresas. O lastre-
amento econômico desse aval era o comprometimento de recursos fiscais e 
parafiscais futuros. Basicamente, subsídios que o governo se comprometia 
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a obter do Congresso, ano após ano, e uma sobretarifa, uma tarifa além do 
custo do serviço, que é outra forma de imposto, porque é próprio da tarifa 
que cubra o custo do serviço, e nada mais que o custo.

Esse fato estava pejado de consequências, a menos grave das quais não 
é, por certo, a violação implícita do princípio da anuidade orçamentária, 
convertendo o orçamento, parte sobre parte, em matière votée, escamote-
ando do Congresso a sua função precípua, que é votar o orçamento. Nem 
tampouco é irrelevante o fato de que os recursos comprometidos pela via 
do aval somente serão cobráveis a prazos cada vez mais longos, com inevi-
táveis reflexos sobre a taxa de juros, a qual, ao elevar-se, de torna viagem, 
esvazia a garantia fidejussória oferecida, até chegar à situação impossível a 
que chegamos, em que, para sermos sérios, teríamos que meter no custo 
de 1 kWh de energia elétrica, a cada ano, nada menos do que um terço do 
custo das instalações, aberrando de todo bom senso. Sem amortizar nada 
nem cobrir as despesas corretas de exploração.

Breve teremos uma Constituinte e, se esta não tiver que ser um des-
ses bate-papos inconsequentes que nos acontecem frequentemente, deve-
rá cuidar desse problema e conduzir à única solução possível, que será a 
privatização de serviços de utilidade pública, única maneira de cortar o 
nó górdio de nossa presente problemática econômica e, também, jurídica, 
política e social, no sentido mais lato.

tudo isso envolve complicadas questões jurídicas, mas nada que se pa-
reça com o primarismo de supor que se podem fixar taxas de juros por 
decreto.

* * *
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do ciclo ao Plano*

Na esteira da Segunda Guerra Mundial, a ideia do planejamento eco-
nômico granjeou, no Brasil, como em todo mundo, imensa popularidade. 
O brilhante desempenho da economia soviética, nas duras condições im-
postas pelo conflito não foi estranho a isso. por outro lado, os economistas 
ocidentais tiveram acesso a documentos que deixaram fora de dúvida que 
o planejamento fosse, como muitos supunham, mero artifício de propa-
ganda. Noutros termos, as objeções de Von Mises à simples possibilidade 
do planejamento perderam todo o seu prestígio.

Entretanto, nas condições da guerra fria, tudo o que pudesse sugerir 
aprovação a qualquer coisa que os soviéticos fizessem foi posto no index, 
de modo que os economistas ocidentais – entre os quais o planejamento, 
apesar de tudo, não havia perdido seu prestígio –, passaram a usar o termo 
programação, para significar a mesma coisa. Foi assim que, sob juscelino, 
tivemos um programa de Metas, não um plano de Metas. A ideia de pla-
nejamento ficou relegada ao campo dos esquemas setoriais, como no caso 
do plano de Eletrificação.

Mas o tempo passou, a guerra fria degelou e os êxitos do planejamento 
foram-se tornando cada vez mais óbvios. Assim, quando sob Celso Furtado 
e joão Goulart o governo quis explicitar seu esquema, tivemos um plano 
trienal, não mais um programa. De então para cá, os planos se seguiram, 
embora a opinião pública já não os recebesse com a ingênua confiança com 
que recebeu o programa de Metas de jk.

A gente simples do povo – e também muitos professores de economia 
– acredita que o governo pode optar livremente pelo aquecimento ou pelo 
desaquecimento da economia; pela inflação ou pela estabilização; por taxas 
altas e baixas de crescimento do pIB etc. Em vão os ciclos se sucedem, com 

*publicado no Boletim do Ierj, n. 9, junho de 1986.
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suas sequelas consabidas. Ficamos sempre na suposição de que as recessões 
e as recuperações refletem a competência – ou a incompetência – dos timo-
neiros de plantão, no leme da barca do Estado.

O fato de a Segunda Guerra Mundial – contrariamente ao que aconte-
cera com a primeira – ter sido seguida por um enérgico e sustentado perío-
do de inaudita prosperidade (1948-73) muito contribuiu para despopula-
rizar a ideia do ciclo. pelo menos do ciclo longo ou ciclo de kondratiev. 
Quanto ao ciclo médio, na terminologia shumpeteriana, ou ciclo de ju-
glar, parece que corresponde a uma fase determinada do desenvolvimento 
econômico, isto é, à etapa da implantação do capitalismo industrial. Não 
seria razoável falar de tais ciclos, no caso do centro dinâmico da economia 
mundial, isto é, do complexo de países mais ou menos identificados com a 
hodierna OCDE e, ainda menos, dos países socialistas.

Nem sequer nos apercebemos de que aquela sustentada prosperidade, 
embora entrecortada de altos e baixos, possivelmente sombra dos passados 
ciclos médios (ou breves, como dizemos agora), encaixava perfeitamen-
te na cronologia conjuntural de kondratiev. Menos ainda, nos tornamos 
conscientes de que aqueles ciclos da família de juglar, que haviam desapa-
recido da Europa Ocidental e da vanguarda capitalista, uma vez superada 
a etapa da industrialização, reapareceram no Brasil, uma vez abordada essa 
etapa por nosso país.

Mas os fatos são teimosos e, depois de 1973, voltou à moda falar em 
kondratiev. Afinal, se estamos em depressão, é consolador pensar que não 
há mal que sempre dure, embora sua recíproca, isto é, que também não há 
bem que nunca se acabe, seja menos palatável. Se esta depressão é cíclica, 
isso significa que daqui a uns quantos anos teremos um novo período de 
vacas gordas, isto é, que podemos descartar a teoria leninista da crise geral.

Quanto ao nosso juglar, já é tempo de que nos apercebamos de que, 
desde que começou nossa industrialização, muito regularmente, em cada 
decênio, termos tido um primeiro lustro recessivo, seguido de um segundo 
lustro próspero. O juglar brasileiro é mais regular do que foi o europeu, 
no século XIX. Mais ainda, sua etiologia se presta melhor à pesquisa, visto 
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como prende-se obviamente ao caráter setorial da industrialização. Cada 
ciclo estrutura-se, em sua fase expansiva, em torno dos investimentos des-
tinados à “modernização”, isto é, ao contágio da industrialização a um 
novo grupo de atividades (ou “setor”), invertendo-se o sinal quando essas 
atividades crescem além do que comporta o mercado. É o fenômeno que 
tomei a liberdade de batizar de “dialética da capacidade ociosa”.

Daí se pode inferir que a série natural dos juglares brasileiros não é infi-
nita. Afinal, quando a industrialização houver alcançado todos os “setores” 
em que é possível dividir a economia nacional, a elegante geometria dos 
nossos ciclos – como na Europa – ceder o passo a flutuações econômicas 
de outra forma e de outra etiologia.

Esse dia está mais próximo do que pode parecer. já implantamos, em 
suas peças essenciais, tanto a indústria leve como a indústria pesada. Depois 
de um vigoroso Departamento II, um não menos vigoroso Departamento 
I – nessa ordem. É claro que a infraestrutura que esse desenvolvimento 
tornou imperativo, com o novo esquema de divisão inter-regional do tra-
balho, com as gigantescas cidades que criou, com a industrialização do 
setor primário, inclusive da agricultura, ainda não existe ou está apenas se 
esboçando. Mas a solução desses problemas exige mudanças institucionais 
profundas, capazes de abrir a porta a novos ciclos, ciclos que, filiando-se 
ainda à família dos juglares da etapa da industrialização propriamente dita, 
já diferem deles. Afinal, aqui, o capitalismo industrial vai dando origem a 
uma nova etapa – a etapa do capitalismo financeiro.

Ora, como, pelos motivos indicados, estamos em lua de mel com a 
teoria do ciclo econômico, tanto no que concerne ao ciclo longo, como ao 
ciclo breve, nosso passado entusiasmo pelo planejamento pode muito bem 
esmorecer. precisamente agora, quando certos instrumentos eficazes para 
o fim do planejamento prometem aparecer, pari passu com a estruturação 
do capitalismo financeiro.

Nosso capitalismo financeiro tardio – como tardios foram não somente 
o capitalismo industrial, mas também o capitalismo mercantil, o feuda-
lismo e a própria escravidão. Mais ainda, deverá desenvolver-se em luta 
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porfiada com seu congênere metropolitano, a exemplo do que aconteceu 
com o capitalismo mercantil e com o capitalismo industrial. Nada mais 
equivocado do que supor que, por força do surgimento do nosso capitalis-
mo financeiro periférico e tardio, as posições do imperialismo – isto é, do 
capitalismo financeiro cêntrico – ficarão fortalecidas aqui. Devemos estar 
lembrados de que, com o aparecimento do capitalismo mercantil no Brasil 
– mesmo que não necessariamente brasileiro – nossa independência entre 
o nosso país e o capitalismo industrial nascente europeu tornou-se inevi-
tável. E que cada indústria aqui criada, no passado meio século, implicava 
a evicção de sua congênere metropolitana. E a história é mestra da vida, 
como já dizia Cícero.

Depois de, por tanto tempo, havermos ignorado a presença de um fe-
nômeno tão óbvio como o ciclo breve brasileiro, podemos agora cair no 
extremo oposto de adotar uma atitude fatalista perante ele. Depois de nos 
havermos divertido com quebra-cabeças a que denominávamos de “pla-
nos” podemos agora limitar-nos a programas setoriais ou restritos a pro-
blemas específicos, do tipo notório “pacote”, a que também chamamos 
de plano de Estabilização. Ora, seria uma pena, porque, como já disse, a 
implantação do capitalismo financeiro não poderá prescindir de inovações 
institucionais que serão um bom começo no sentido da superação da anar-
quia da produção, isto é, do planejamento, no sentido sério deste termo.

A economia – assim como a sociedade – brasileira é dual. Isto quer 
dizer, entre outras coisas, que a nova formação econômico-social se gesta 
no interior da antiga, mas de tal maneira que o revezamento das classes no 
poder, e também na base, faz-se organicamente, surgindo as classes caracte-
rísticas da nova formação econômico-social assim como meras dissidências 
progressistas das características de anterior formação.

Não há por que esperar que assim não continue a ser, no futuro. Com 
mudanças mais de superfície, que de fundo, todas as sociedades evoluem 
seguindo uma trajetória conhecida. Assim, do mesmo modo como o co-
munismo primitivo ameríndio e africano desembocou numa escravidão 
que, no fundamental, era a mesma que assumiu suas formas superiores na 
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Grécia e em Roma, essa escravidão, através de uma série de mudanças re-
lativamente imperceptíveis, deu origem a um feudalismo que, também no 
fundamental, era o mesmo, esse feudalismo, por um processo de gradativa 
diferenciação daria origem a um vigoroso capitalismo agrícola, nalguns 
casos passando pelo estágio das explorações familiares, como no Vale do 
Itajaí ou na Serra, no Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, no outro “polo” da dualidade, o capitalismo mercantil 
gestaria em seu seio o capitalismo industrial, o qual por sua vez, está ges-
tando agora o capitalismo financeiro. A culminação do processo de indus-
trialização, que, como é notório, assumiu a forma de um esforço de subs-
tituição de importações, será o desenvolvimento prioritário dos grandes 
serviços de utilidade pública. para isso, faz falta um aparelho especial de 
intermediação financeira, que estamos a pique de criar.

Desde já podemos ir vislumbrando alguns dos caminhos e atalhos desse 
processo, mas muita coisa deve ser pesquisada ainda. Certas coisas, en-
tretanto, podem ser tomadas como certas, desde já. por exemplo, o setor 
estatal do sistema perderá certas posições, mas ganhará outras, do mesmo 
modo como os ganhos que o setor privado está a pique de obter – especial-
mente a privatização dos ditos serviços – não serão líquidos, porque, no 
interesse do mesmo setor, privado, o Estado deverá assumir certas posições 
estratégicas, no comércio exterior e no próprio aparelho de intermediação 
financeira. Essas mudanças se me afiguram propícias a uma intervenção 
mais eficaz e sistemática na economia, intervenção essa que irá predispon-
do o país para o planejamento de certos aspectos estratégicos do sistema.

Noutros termos, estou convencido de que o ciclo econômico deverá ir 
perdendo seu inconteste império sobre nossa vida, mas isso passará por um 
conhecimento mais seguro e preciso do mesmo ciclo. Este não cederá o 
passo ao planejamento de uma hora para outra, mas gradativamente, como 
tem sido, nos estágios já vencidos.

* * *
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a coMPonEnTE inERcial*

Ao aproximar-se o apagar das luzes da “Velha República” – não a de 
antes de 1930, que também foi chamada assim, mas os 20 anos de ditadura 
militar –, surgiram novas teorias para explicar a inflação e, consequente-
mente, novas sugestões de política econômica. O traço comum a essas 
teorias era a tendência a superestimar o papel da inflação, atribuindo a esta 
e à correção monetária a causação profunda de todos os nossos problemas.

Em vão este vosso criado insistiu em demonstrar certas coisas que de-
veriam ser óbvias, pelo menos para os profissionais. Em primeiro lugar, in-
sistia em que a inflação e a correção monetária não haviam impedido uma 
invejável taxa de crescimento do dividendo nacional. Em segundo, que a 
inflação aumentava, não quando a demanda era máxima, isto é, nas fases 
de expansão cíclica, mas quando a mesma demanda era mínima, vale dizer, 
nas fases recessivas. A inflação continuou a ser apontada como o problema 
por excelência, por uma comovente unanimidade de opinião, que ia dos 
professores de economia às simples donas de casa.

Alguns mestres explicavam que, para acabar com a inflação – e resolver, 
assim, todos os nossos problemas –, bastaria que acabássemos com as va-
riações dos preços relativos. Outros mestres, igualmente eminentes, diziam 
que a inflação surgira como uma espécie de deus ex machina, podendo 
ser mandada embora não menos miraculosamente, visto não ter nenhu-
ma causação profunda, persistindo por simples inércia. O fato apontado 
por Rangel de que ela subia quando a conjuntura baixava e, ao contrário, 
baixava quando a conjuntura se elevava, nem sequer merecia uma contes-
tação. A inflação era inercial, e ponto final.

A hipótese de que houvesse, no processo inflacionário, uma componen-
te inercial, não podia ser descartada a priori. Entretanto, a hipótese de que 

*publicado no jornal Folha de S. Paulo em 21 de janeiro de 1987.
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uma parcela dominante da inflação, ou com maior razão, toda ela, fosse 
atribuível a um movimento inercial, esta, sim, podia ser recusada. Se por 
outra razão não fosse, pelo fato de que as variações da curva inflacionária 
guardavam uma óbvia relação com as mudanças da conjuntura. Ora, se 
pomos no mesmo gráfico a curva da inflação e as curvas que refletem as 
mudanças conjunturais – do pIB, da produção Industrial etc. –, a correla-
ção salva à vista.

É certo que, pelo menos neste último quartel de século, essa correlação 
não é direta, mas inversa, isto é, quando a conjuntura se eleva, a taxa de 
inflação declina, e vice-versa. talvez isso tenha induzido a erro os nossos 
inercialistas, isto é, já que a inflação não se comporta, frente à conjuntura, 
como deveria, em vez de buscarem a causação profunda dessa aparente 
anomalia, até porque não é fácil aceitar que os preços subam quando a 
demanda é mínima, e vice-versa, podíamos saltar para a negativa pura e 
simples da correlação entre essas variáveis. Daí a exagerar o papel da iner-
cialidade, que também pode haver, absolutizando-o, vai apenas um passo.

O notório “choque heterodoxo”, ao mobilizar o apoio entusiástico das 
grandes massas populares, pareceu justificar-se, acenando com a possibili-
dade de uma moeda estável e de uma transparência que o véu monetário 
retirava aos fatos econômicos. Nossos inercialistas nem sequer viram que, 
para que o seu “choque” pudesse ter êxito fazia-se mister essa intervenção 
das grandes massas populares, segundo o princípio enunciado por karl 
Marx, segundo o qual, quando as ideias se apossam da consciência das 
massas, convertem-se em força material. Eles não viram, nem podiam ver 
isso, porque, se a relativa estabilização da moeda dependia disso, isto é, 
de que o desejo de estabilização se convertesse numa força material, isso 
queria dizer que a inercialidade era um mito, não devendo seus efeitos apa-
rentes durarem mais do que o tempo em que estivesse presente a referida 
“força material”.

Longe de mim, porém, a suposição de que o plano Cruzado foi uma 
experiência desprovida de significação profunda. Afinal, se antes que se 
esgotasse o entusiasmo popular tivéssemos agido no sentido de dar con-



345

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

sistência aos processos, os resultados práticos finais bem podiam ter sido 
outros, em vez desse melancólico que começou com o Cruzado 2. Foi isso 
o que comecei a sugerir com meu artigo “the Day After”, de 23 de março 
passado, nesta mesma Folha. Mas os nossos “heterodoxos” estavam dema-
siado cheios de si para darem atenção ao que dizia um colega que nem 
sequer era ministro de Estado.

Mas os meses se passavam, as névoas se dissipavam, e para isso mesmo 
tive ocasião de pedir a atenção do ministro Funaro, em junho último, 
quando intervim como debatedor de uma sua conferência comemorativa 
do décimo aniversário da morte de juscelino kubitschek, em Brasília. O 
entusiasmo dos – e especialmente das – “fiscais do Sarney” esfriava à vista 
d’olhos, e nada estava sendo posto no lugar da “força material” represen-
tada por esse entusiasmo. Obviamente, para muita gente em altos postos 
decisórios, a fonte do “milagre” que, ao primeiro exame nos havia levado 
tão perto da cintilante “inflação zero”, não estava nesse plebeu entusias-
mado, mas nas virtudes da lei – no caso representada pela possibilidade de 
chorrilhos de decretos-lei – de discutível legalidade.

Eu estava vacinado contra essa crendice ingênua nas virtudes miraculo-
sas do diploma legal. Afinal, a minha profissão de economista não apagou 
a minha formação jurídica básica, nem o fato de ser eu filho, neto e bis-
neto de homens da lei. Na faculdade, um dos livros que maior mossa me 
deixaram foi um opúsculo de um jurista belga com o título sugestivo de 
La vie Du droit et l’inutilité des lois [A vida do direito e a inutilidade das 
leis]. Sentia vivamente que as leis, sem excluir as Cartas Magnas, são atos 
homologatórios de mudanças no fundamental já acontecidas, a menos que 
sejam natimortas, coisas tão frequentes na atividade legisferante brasileira. 
Mas, conhecendo pessoalmente o presidente Sarney, sabendo que, como a 
minha, a sua formação básica era o Direito, tanto mais quanto é também 
filho de juiz, não duvidava de que ele também fosse vacinado contra a 
crendice na lei.

Incansavelmente continuei, pela pena e pela palavra oral, a insistir nas 
mudanças que me parecem amadurecidas: notadamente a privatização dos 
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serviços de utilidade pública e a única reforma agrária que entra atualmen-
te na ordem natural das coisas, isto é, o oferecimento de um quintal ao 
boia-fria, onde ele possa fundar a casa e dar emprego útil ao tempo morto 
deixado pela monocultura capitalista.

Não duvido de que estejamos finalmente enveredando por esses cami-
nhos e de que, em consequência, a fase expansiva da economia, que come-
çou antes da Nova República, tenha o seu seguimento lógico, como parte 
do movimento cíclico que é. Depois, virá nova fase recessiva, porque do 
ciclo ao plano vai um longo caminho que apenas começamos a palmilhar. 
Ora, somente pelo plano escaparemos aos imperativos do ciclo.

Os pósteros – que seremos nós mesmos, num próximo amanhã – apre-
ciarão pelo seu devido valor a brilhante experiência do plano Cruzado. 
E podemos estar certos de que seu juízo irrecorrível nem refletirá a be-
ata e espantada admiração dos primeiros meses, nem a generalizada re-
cusa de qualquer mérito, como se está fazendo moda agora, depois do  
Cruzado 2. Amadurecemos muito, e isto será alinhado como um mérito 
do inercialismo.

* * *

a TaXa REal dE JuRos*

por tanto tempo temos vivido com a inflação, que o que poderíamos 
chamar de estado inflacionário da economia se nos afigura como própria 
normalidade. Assim, a Lei de Usura, de princípios da década de 1930, 
quando não havia inflação, continuou a ser aplicada como se a moeda 
continuasse estável. Essa lei fixava para a taxa de juros o limite de 12% ao 
ano, ou 1% ao mês, taxas essas que, decênio após decênio, forcejávamos 

*publicado no jornal Folha de S. Paulo em 25 de fevereiro de 1987.
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por entender como nominais. Ora, dado esse parâmetro, se a moeda fosse 
estável – inflação zero – essa taxa seria simplesmente usurária. Entretanto, 
a inflação se implanta de significação, podendo passar a implicar uma 
taxa negativa de juros reais, se a taxa de inflação for maior do que a taxa 
de juros.

Uma taxa negativa de juros é, de fato, uma taxa de desconto. por exem-
plo, para uma inflação de 20% ao ano, uma importância aplicada aos 12% 
permitidos pela Lei da Usura valerá – principal mais juros – nominal-
mente 112% da importância original. Mas, em termos reais, isto é, em 
moeda do valor da data da operação, valerá, passado um ano, 93,33% da 
mesma importância. Houve, portanto, de fato um desconto de 6,67%, 
paradoxalmente concedido não ao credor, mas ao devedor. Um absoluto 
contrassenso, do ponto de vista formal. E levanta-se a questão de saber que 
motivo pode ter uma pessoa para emprestar 100 cruzados e receber de vol-
ta, passado um ano, apenas 93,33 cruzados. Não teria sido melhor guardar 
os seus 100 cruzados debaixo do colchão?

A resposta é que não. Que os cem cruzados guardados debaixo do col-
chão não estariam livres da desvalorização inflacionária, e valeriam, passa-
do um ano, em nossa hipótese, apenas 83,33 cruzados, 10% menos do que 
no caso da aplicação a 12%. Nos dois casos teríamos descontos, mas a taxas 
diferentes. E foi por isso que, decênio após decênio, a economia brasileira 
operou a taxas negativas de juros reais, e o fez sem violar as sacrossantas 
regras do bom senso. Ao contrário, neste meio século e pico que já dura 
nossa industrialização, a regra tem sido as taxas negativas de juros reais e, só 
excepcionalmente, a taxas positivas. Ou taxas reais, como tornou-se moda 
dizer agora. Ora, nesse período o Brasil desenvolveu-se a taxas invejáveis, 
com poucos casos comparáveis em todo o mundo. O mundo socialista 
inclusive.

tornou-se de bom tom, agora, estabelecer a condição da positividade 
das taxas de juros, a ser imposta, supostamente, pelo Estado. parece que o 
amor a essa condição não foi de todo estranho à demissão do nosso último 
presidente do Banco Central.



348

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

E não faltou quem visse nessa exigência prova da mais excelsa sabedoria 
econômica, tão escassa em nossos dias.

Isso não quer dizer que, penso, estivesse errado pagar juros positivos aos 
credores do Estado. Errados estaríamos em conceituar essa condição como 
um imperativo da lógica e da ciência econômica. A verdade é que, sendo 
o setor público o detentor virtualmente exclusivo das oportunidades de 
inversão atualmente apresentadas pela economia brasileira, o Estado – ca-
beça do setor público – deve pagar ao setor privado o preço que este exigir 
pelo capital, isto é, pelos recursos livres para investir. Nosso problema, 
portanto, consiste em saber por que motivo o setor privado exige pela sua 
poupança uma taxa positiva de juros reais, quando tantas vezes emprestou 
abundantemente ao setor público e a outras parcelas do setor privado a 
taxas negativas.

Se o setor privado tivesse ao seu alcance oportunidades de inversão que 
lhe prometessem lucros para os investimentos incrementais, seria razoável 
que não renunciasse à sua liquidez, senão em troca de taxas positivas de 
juros reais. Em tal caso, porém, a economia não estaria em crise, e os inves-
timentos do setor privado assegurariam dinamismo ao sistema, sustentação 
do nível de emprego e, como sempre que essas condições se cumprem, 
certa tendência à queda da taxa de inflação. O caso é que, embora para o 
setor privado sejam negativas as taxas que exprimem a eficácia marginal 
do capital, esse setor somente consente em renunciar à sua liquidez contra 
taxas positivas de juros reais.

Fernão Bracher, portanto, não deve ser criticado por insistir em pagar 
taxas positivas de juros reais. Ele não tinha alternativa. E não a tinha não 
porque o setor privado tivesse melhores oportunidades de inversão, mas 
por um motivo mais prosaico, isto é, porque o setor público, unificado 
pelo mecanismo do aval do tesouro numa peça única, está tecnicamente 
falido, não tendo a oferecer ao eventual credor uma garantia séria.

Sempre que a economia brasileira entra em crise, como o fez em 1981, 
definem-se em seu seio, ao lado de uma área de ociosidade, privada de 
oportunidades de inversão, uma área de pontos de estrangulamento, onde, 
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ao contrário, são abundantes essas oportunidades. A presente crise não es-
capa de que a área dos estrangulamentos está a cargo do setor público. Este 
esgotou as forças da garantia que pode oferecer – o aval do tesouro – no 
processo de comprometer as forças da receita fiscal e parafiscal presente, 
para honrar avais concedidos no passado. por isso, não porque o setor 
privado disponha de melhor eficácia para seu capital, é que os juros estão 
altos.

para concluir, a taxa real de juros tornou-se positiva não porque assim 
deva ser em geral, mas porque a insuficiência da garantia oferecida pelo 
Estado – e pelo setor público em geral – a isso obriga. Resulta que embora 
a economia tenha abundantes pontos de estrangulamento, oportunidades 
de inversão não se tornam efetivas. E não vejo caminho para a solução 
desse problema que não passe pela privatização de serviços públicos con-
cedidos a empresas públicas, ou ao próprio Estado, como administração 
direta.

* * *

QUOSQUE TANDEM*

por muito tempo ainda trabalharemos num balanço do notório plano 
Cruzado. Não falta quem pretenda que essa experiência foi inútil, à vista 
de outras tentativas congêneres, inclusive as de Hamurabi e Deocleciano. 
Mas não penso assim. Não me ocorreria propor tal “plano” ao governo, 
porque a priori, embora reconhecendo que nossa inflação continha uma 
componente inercial, sempre a tive como uma complicação do processo e 
não como integrante de sua essência. Mas já que Francisco Lopes, pérsio 
Arida e seus amigos da pUC do Rio de janeiro assumiram a responsabili-

*publicado no jornal Folha de S. Paulo em 21 de março de 1987.
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dade por essa proposta, meu parecer é que devemos estudar a experiência 
feita, com toda isenção, sem prejulgados descabidos.

Mas teremos tempo para isso. Que as universidades se debrucem sobre 
o problema e o debulhem pacientemente. Entrementes, não apenas a infla-
ção retomou seus direitos – com licença da má palavra – e, mais uma vez, 
juntamente com ela, assistimos à desaceleração da economia. Sim, mais 
uma vez, porque, como venho insistindo incansavelmente, a inflação inte-
gra a síndrome da recessão. já é tempo, pelo menos, de que não insistamos 
na tola tentativa de sufocar a inflação à força de recessão. podemos discutir, 
por muito tempo, a razão de ser desse comportamento inesperado, mas 
não o fato de que as coisas passam assim, isto é, com a recessão é que nos 
chega a inflação.

Não apenas a inflação e a recessão – irmãos siameses – aí estão, como 
trouxeram consigo uma grave complicação que nenhum novo plano Cru-
zado poderia resolver, mesmo temporariamente. Refiro-me à elevação bru-
tal da taxa de juros. Ora, temos sabido fazer com que convivam, mais 
ou menos pacificamente, taxas invejáveis de crescimento econômico e de 
emprego, com taxas desconsertadamente elevadas de inflação. Mas como 
fazer coexistirem o desenvolvimento com taxas delirantes de juros, como 
essa que aí temos, pode ser que seja possível, mas isso escapa à minha per-
cepção.

Essa incompatibilidade, permitam-me os doutores, inclusive os cruza-
distas, que o diga, tende a ser mais terminante ainda numa época em que 
o setor dinâmico da economia, aquele cujos investimentos devem arrastar 
todo sistema, tende a ser estruturado em torno dos grandes serviços de 
utilidade pública – serviços monopólicos por sua natureza e cuja equação 
econômico-financeira deve forçosamente estruturar-se em torno de uma 
variável conhecida como tarifa. E não vejo como meter numa tarifa um 
custo em cuja composição entre uma taxa real de juros de 20%, para não 
dizermos muito mais. Imagine-se a energia de Itaipu sendo vendida a uma 
tarifa que, além das despesas correntes de exploração e da reserva de depre-
ciação, comporte um quinto do valor do investimento, por ano.
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Há tempo que espero essa crise que aí está. Assisti preocupado, ano 
após ano, o Estado oferecer, em garantia dos empréstimos levantados para 
o financiamento dos serviços de utilidade pública, o seu aval. E, por detrás 
desse aval nada conseguia vislumbrar senão recursos fiscais e parafiscais 
(tarifários) futuros. Ora, com os recursos correntes dessas fontes nunca 
teríamos podido fazer as obras ciclópicas que fizemos. Isso somente foi 
possível através da antecipação desses recursos futuros, via mercado de ca-
pitais, tanto interno, como externo. É certo que fazíamos também intervir 
outra garantia, a hipoteca, mas por pura forma. Com efeito, serviços pú-
blicos concedidos a empresas públicas ofereciam (ao BNDE) a hipoteca 
dos seus bens imóveis, isto é, o Estado oferecia a si mesmo, em garantia, 
os seus próprios bens, e comparecia ao mercado financeiro como tomador 
de capitais, sem outra garantia a oferecer senão o próprio aval. E o lastro 
desse aval, como já vimos, eram recursos fiscais correntes de anos futuros.

tudo estaria muito bem se o futuro não tivesse o mau vezo de chegar, 
isto é, de tornar-se presente. pelo chamado rolamento da dívida, fomos 
driblando o futuro, empurrando-o para adiante, enquanto a própria dívi-
da crescia, pela capitalização dos juros. Como os juros externos tendiam a 
ser menores que os internos, mesmo nos casos de que a indústria nacional 
pudesse suprir bens de investimento para os serviços em expansão, organi-
závamos o dumping de nossa própria economia, deslocando do mercado os 
nossos próprios produtores.

As coisas foram assim, até que a cornucópia dos capitais estrangeiros 
secou. Foi mister que o Estado recorresse ao mercado interno – via imposto 
e crédito. A economia estava em depressão profunda, por efeito do citado 
dumping, mas já que o mercado interno somente podia suprir moeda nacio-
nal, com a qual não se importam máquinas, ou se pagam serviços da dívida 
em países de moeda forte, os capitais internamente levantados reativaram 
a economia nacional. Mas o rolamento da dívida interna tornava-se cada 
vez mais difícil, e essa dificuldade exprime-se em termos de taxas de juros.

Chegávamos, assim ao fim da picada. A privatização dos serviços de uti-
lidade pública, como eu venho há tempos prenunciando, tinha que entrar 
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espontaneamente na ordem do dia. Somente no caso de que o concessio-
nário dos serviços seja uma empresa privada, a hipoteca pode ser chamada 
a substituir as receitas fiscais – não mais futuras, mas presentes – que são o 
que responde pelo aval do tesouro. porque somente o Estado pode receber 
tal hipoteca, o que quer dizer que quem a oferece não pode ser o Estado. 
Em troca de um aval que tem a lastreá-lo uma hipoteca e não recursos fis-
cais correntes, já uma e muitas vezes comprometidos.

Sem plano, por vezes desastradamente, começamos a fazer o que é mis-
ter. Mais uma vez, o processo guia o processo, o que quer dizer que por 
muito que se fale em planos, não há tais planos. Quosque tandem?

* * *

FERRoVia VERSUS RodoVia*

Corria o ano de 1960, o último dos “50 anos em cinco” de jk, sendo 
Lúcio Meira o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-
mico e, cumulativamente, secretário do Conselho do Desenvolvimento, 
órgão responsável pelo acompanhamento do programa de Metas. Antigo 
colaborador de Lúcio Meira, na Assembleia Econômica da presidência da 
República, sob Getúlio Vargas, e no antigo Ministério da Viação e Obras 
públicas, sob juscelino, lá me encontrava eu chefiando o Departamento 
Econômico do antigo BNDE (atual BNDES) e também o corpo técnico 
da Secretaria-Geral do Conselho de Desenvolvimento.

Certo dia sou chamado à presidência do BNDE e apresentado por Lú-
cio Meira ao senhor embaixador da polônia no Brasil. Este falou-me de 
um economista do seu país – o braço direito do professor Oskar Lange, 
autoridade que dispensa apresentação, de ambos os lados da Cortina de 

*publicado na Revista Ferroviária em 1987.
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Ferro. tinha um desses complicados nomes poloneses, que não guardei, e 
desejava fazer-me algumas perguntas sobre o Brasil e sobre nossa incipien-
te experiência de planejamento. O senhor embaixador convidou-me para 
almoçar no Copacabana palace com seu ilustre compatriota.

preparei-me para uma troca difícil de ideias, pois não ignorava que o 
que aqui chamávamos de planejamento – ou programação – tinha pouco 
que ver com a experiência homônima nos países socialistas. Entretanto, 
meu interlocutor deixou-me à vontade, levando a discussão para o terreno 
prático de política econômica.

– tenciona o Brasil levar a cabo sua industrialização, apoiando-se prio-
ritariamente no transporte rodoviário? – começou ele.

Expliquei-lhe que o nosso planejamento era demasiado incipiente para 
permitir-nos opções como essa, que ele parecia atribuir-nos. Modestamen-
te, nós, os planejadores brasileiros, nos limitávamos a administrar da me-
lhor forma possível as tendências espontaneamente definidas. Ora, todos 
os ventos sopravam, no Brasil, em favor do transporte rodoviário, como 
espinha dorsal do sistema. Contei-lhe que o falecido presidente Vargas, 
durante a tramitação do que viria a ser Lei 2004, que criou a petrobras, 
sempre que o projeto Executivo encontrava forte oposição no Congresso 
Nacional, recomendava a sua assessoria que buscasse o apoio do “partido 
rodoviário”, que unia em virtual unanimidade os deputados e senadores de 
todos os partidos e correntes. Noutros termos, a nação sentia que, antes de 
mais nada, carecia de rodovias, automóveis, ônibus e caminhões.

Nessas condições, não havia nenhuma opção que fazer, mas sensata-
mente organizar o movimento espontaneamente imposto pela vida. tanto 
mais quanto, estudando o problema, não poderíamos deixar de sentir que, 
nas condições do início da industrialização, essa tendência espontânea era 
a melhor.

Com efeito, a forma federativa assumida pela República brasileira não 
era ocasional. O Brasil era um arquipélago econômico, cujas “ilhas” ou 
regiões, grosso modo organizados politicamente como unidades federadas 
ou “estados”, relacionavam-se muito pouco umas com as outras do ponto 
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de vista econômico. A vida econômica das regiões gravitava essencialmente 
em torno de um porto empório, e o mercado mundial ou “polo” externo. 
Era como se o centro desse sistema estivesse lá fora. Antes da Grande De-
pressão Mundial, esse centro, geograficamente situado no exterior, supria 
mais de um quarto da oferta total de bens e serviços.

O sistema de transportes que tínhamos – inclusive os transportes ferro-
viários – refletia esse estado de coisas. Não tínhamos um sistema ferroviá-
rio único, mas vários sistemas regionais, orientando os fluxos de produtos 
para os portos-empórios regionais e distribuindo os fluxos de produtos 
importados a partir daí. Ora, na medida em que a industrialização exi-
gia a unificação do mercado nacional, a fim de assegurar a escala mínima 
compatível com os projetos industriais, a ferrovia era, objetivamente, com 
a possível exceção do Sudeste, isto é, da região que gravitava em torno 
do Rio de janeiro e São paulo – que a Estrada de Ferro Central do Brasil 
convertia numa região até certo ponto unificada num sistema econômico 
regional único – a ferrovia era, ia dizendo, um fator de resistência à unifi-
cação do mercado e, portanto, à industrialização.

Inversamente, o transporte rodoviário, por sua plasticidade, que tor-
nava muito difícil o seu planejamento, tendia a quebrar os isolamentos 
regionais e a unificar o mercado, como uma mancha de óleo no pano. Ora, 
para uma economia que se arranjava com algumas dezenas de bilhões de 
toneladas/quilômetros de transporte de mercadorias, o caminhão era um 
instrumento incomparável, quebrando os exclusivismos regionais, impon-
do novo esquema de divisão territorial do trabalho. O comércio deixava de 
passar forçosamente pelos portos-empórios, graças ao transporte de porta 
a porta, que nem a ferrovia nem a navegação de cabotagem podiam asse-
gurar.

À medida que a industrialização prosseguisse, porém, os fluxos inter-
-regionais de transporte se iriam tornando mais pesados e incompatíveis 
com os meios rodoviários. As vantagens do transporte ferroviário se iriam 
impondo, em função do volume e das distâncias e, a certa altura, a ten-
dência à unificação do sistema ferroviário de transporte, pari passu com a 
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modernização do mesmo, convertendo a ferrovia num fator de unificação 
do mercado e, portanto, de industrialização.

precisamente o que está acontecendo agora, quando criamos uma vigo-
rosa indústria de material ferroviário e quando, pelo complexo de Carajás, 
Açailândia-Anápolis e Estrada da produção, de Dourados a paranaguá, es-
tamos forcejando por dotar os transportes ferroviários do Brasil de uma es-
pinha dorsal que, não apenas aproximará uma das outras as antigas “ilhas” 
do arquipélago econômico brasileiro, como imporá novos imperativos aos 
transportes para o mercado mundial. Mesmo para mercadorias oriundas 
ou destinadas ao centro do país, Itaqui, no Maranhão, se tornará um porto 
preferível ao Rio de janeiro ou a Santos.

Meu interlocutor lamentou que os problemas impostos pela unificação 
e industrialização da polônia não se tenham formulado historicamente em 
termos tão simples, a ponto de fazer com que a opção pelo transporte 
rodoviário – formalmente um erro, tratando-se de um país de dimensões 
continentais do Brasil – pudesse emergir, pelo menos temporariamente, 
como a mais razoável das soluções.

* * *

a ÚlTiMa ETaPa*

apreseNtação
privatização das empresas estatais tem sido um tema levantado muito 

mais por setores empresariais – que discutem do ponto de vista político 
– do que por economistas do governo. por isso vem causando interesse 
– quando não desconforto – a tese defendida por uma das figuras mais 
respeitáveis do panteão dos economistas brasileiros a respeito da necessi-

*Entrevista publicada na Revista Ferroviária, ano 47, n.2.
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dade em que se encontram importantes segmentos da empresa privada de 
investir na expansão dos serviços públicos no país.

O economista é Ignácio Rangel, 72 anos, aposentado do BNDES em 
1976 e até hoje em atividade dentro do Banco, onde dá consultoria a pro-
jetos específicos. Militante do partido Comunista Brasileiro em 1936 e 
1948, preso durante dois anos no governo Chagas, e até hoje marxista 
convicto, Rangel surpreendeu seus colegas ao declarar que o próximo ci-
clo de expansão da economia brasileira estará baseado na transferência de 
recursos ociosos no seu setor privado para empresas estatais hoje no limite 
do seu endividamento – entre as quais a Rede Ferroviária Federal. por isso 
foi criticado abertamente por Celso Furtado, e pelo jornal pC, entre outras 
autoridades da esquerda, e por isso também foi procurado para esta entre-
vista à Revista Ferroviária, no seu apartamento no Cosme Velho, bairro de 
classe média do Rio de janeiro.

O que talvez ajude a explicar a visão heterodoxa de Ignácio Rangel tenha 
sido sua experiência como empresário industrial no Maranhão, durante os 
oito anos em que foi obrigado a permanecer em São Luís, na época da 
Guerra, logo após deixar a prisão no Rio. Lá pôde sentir os problemas do 
setor privado no direcionamento de seus recursos de investimento e experi-
mentar um contato com a realidade econômica que seus colegas de gabinete 
ou da faculdade dificilmente obteriam. E como marxista, conservou uma 
certeza na evolução histórica da sociedade que lhe permite encarar tranqui-
lamente a evolução do capitalismo brasileiro em todas as suas etapas – e esta 
é a última, diz ele – antes de chegar, inevitavelmente, ao socialismo.

eNtrevIsta
– Houve algumas manifestações de desagrado por parte de seus colegas de 

esquerda diante da sua tese. Celso Furtado, por exemplo, disse que não acre-
ditava que o senhor estivesse defendendo a privatização das estatais. Como o 
senhor reage diante disso?

– Bem, a Conceição tavares me disse assim: “tu podes falar dessa ma-
neira porque tu estás acima do bem e do mal.” E de certa forma é verdade. 
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Eu não estou ligado ao governo, nem a partido. Agora, o Celso Furtado, 
está. E mesmo que quisesse, não poderia adotar minha posição. Agora, 
alguém tinha que adotar. Sei bem que existe um preço a pagar. Não me 
ligando a nenhum partido eu não posso ser ministro de Estado. E ele tam-
bém, que aceitou o cargo, para o seu preço.

– E como é essa tese que choca tanto a esquerda mais ilustre?
– Acontece o seguinte: toda vez que a economia brasileira entra em 

recessão, a questão estatização versus privatização entra em pauta. Qual é o 
segmento que vai ser estatizado e qual é o que vai ser privatizado? E é tão 
ingênuo, como Roberto Campos, ser privatista à outrance como ser estatis-
ta à outrance. Você tem que julgar nesta situação que está aí, qual é o setor 
que, sendo estatal, deve ser privatizado e qual é o setor que, sendo privado, 
deve ser estatizado. Que vai haver uma troca de posições, vai.

– Na situação de hoje em particular?
– Nessa conjuntura que está aí. E não estou me referindo às mudanças 

na política monetária. É uma situação mais profunda, ligada ao comporta-
mento cíclico da economia brasileira. Esta obedece a um ciclo de dez anos, 
onde a expansão se alterna com a recessão. E cada vez que a economia entra 
em recessão acontece o seguinte: o setor que estava puxando o cordão, que 
é o setor dinâmico do sistema, cresceu além do que o mercado exigia. Então 
tende à estagnação, e o outro setor deve tomar o seu lugar. Assim aconte-
ceu no chamado período Geisel, quando o setor de bens de capital cresceu 
aceleradamente, substituindo o setor de bens de consumo duráveis. Mas 
chegou o momento em que esse setor ficou com excesso de capacidade. 
Você não sabe o que fazer com o aço que é capaz de produzir. Ao mesmo 
tempo existem vários setores que não têm excesso de capacidade. E a cada 
virada no ciclo esses setores vão se esgotando. Hoje no Brasil restam os ser-
viços de utilidade pública. Então tomemos o caso dos serviços ferroviários. 
Evidentemente o país vai ter necessidade de reconstruir seu sistema ferro-
viário de alto e baixo. Isso que está aí não é ferrovia. É ferrovia do século 
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XIX. Muito boa para competir com barco a vela, com tropa de burro. Mas 
não com caminhão diesel. Como nasceram as ferrovias no Brasil? Conces-
são de serviços públicos a empresas privadas estrangeiras. Depois passaram 
para uma outra fase de serviços públicos de administração direta. Depois, 
com a criação da Rede Ferroviária Federal, a concessão de serviços públi-
cos à empresa pública. O mesmo aconteceu com a eletricidade e outros 
serviços, nesses 30 a 50 anos. E foi um período extremamente importante. 
por exemplo, na eletricidade, o consumo cresceu 13 vezes entre 1953 e 
1983. para você ter uma ideia da comparação, a União Soviética, que foi 
quem mais cresceu fora do Brasil, cresceu nove vezes. Os Estados Unidos 
cresceram quatro. Não estávamos errados, finalmente. Mas estávamos cer-
tos durante um certo período. Eu estava trabalhando nesse setor quando 
foram implantadas várias empresas estatais no governo Vargas entre 1952 
e 1954. Meu setor era energia elétrica, mas evidentemente eu estava a par 
do que se passava no transporte ferroviário e em outras áreas. Então o que 
faço? Eu levanto a questão, a propósito da criação da Eletrobrás. Então eu 
perguntei ao meu chefe de equipe (Rangel toma um livro de cima da mesa 
e começa a ler): “Mestre Soares (Soares pereira), tenho a impressão que es-
tamos criando um monstro. Veja bem, estamos propondo que se organize 
como empresa pública um serviço de eletricidade, que como se sabe é um 
serviço público. A capitalização desse serviço vai afinal depender do apelo 
ao mercado de capitais. Mas até porque a empresa será pública majorita-
riamente por exigência legal, a venda de ações ordinárias não pode render 
muito. por outro lado, a emissão de debêntures exigiria o oferecimento de 
uma garantia hipotecária que a empresa pública concessionária do serviço 
público não poderá oferecer. porque afinal ela é Estado.” Aí diz Soares: “É, 
meu velho, mas acontece que durante algum tempo isso vai funcionar. Dez 
anos, 20 anos, até se esgotar.” porque o governo não poderá oferecer em 
garantia a hipoteca dos bens, isso seria letra morta. Se o governo oferece a 
hipoteca de uma linha do metrô, quem é que vai aceitar? Se o metrô já é 
Estado, vai oferecer a quem? A fonte regular de recursos para investimento 
de uma empresa pública serão sempre suas receitas fiscais ou parafiscais. 
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Fiscais, vindas diretamente dos subsídios governamentais, ou parafiscais, 
com origem numa tarifa além do custo. porque o custo está coberto pela 
tarifa normal. Mas se você admite uma tarifa além do custo, esta diferença 
pode ser capitalizada. E toda tarifa além do custo será imposto. Imposto 
que se cobra pelo guichê da companhia. Depois chega o momento que 
você vai tomando dinheiro emprestado, com base na garantia dessa tarifa 
futura. E você está vendo a dificuldade em que o governo está nesse mo-
mento diante da necessidade de elevar a tarifa de energia elétrica em 30% 
e não vai poder fazê-lo. Então chega um momento em que você não pode 
mais elevar a tarifa. A partir deste momento você não pode mais continuar 
desenvolvendo os serviços na base de financiamentos obtidos desta manei-
ra. E o que é que o Estado faz? Força a barra, tenta levantar recursos assim 
mesmo, vende títulos para poder financiar os seus serviços e cobra uma 
tarifa ridiculamente alta. Você não vai construir Itaipu com ajuda de 20% 
ao mês. Não vai, não há tarifa que absorva.

– A tarifa cobrada além do custo não poderia ser considerada lucro como no 
setor privado e reinvestida como capital?

– Sim, mas é preciso ver até que ponto o governo pode fazer isso. por-
que chega um momento em que não pode mais. Mas se uma empresa 
privada assume a concessão?

– Recapitulando, o senhor considera que o esgotamento da possibilidade de 
se endividar e de aumentar tarifas marcaria o fim do ciclo de crescimento do 
setor público?

– Este setor não poderá crescer mais. E além disso o setor privado, que 
cresceu além do que o mercado podia comportar, e que ao fazê-lo propi-
ciou o crescimento do ciclo anterior, hoje não tem onde investir. Você tem, 
por exemplo, a indústria automobilística. Ela está com sua capacidade ocu-
pada pela metade. E não tem interesse em se expandir. Ela cresceu mais do 
que o mercado comportava. Então ela vai investir em si mesma. Não tem 
sentido. É preciso investir em outra coisa. Que coisa? Um setor que esteja 
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subcapitalizado. Não um setor já supercapitalizado. Não no aço, que está 
sobrando. Não no cimento, que está sobrando. Não no automóvel, não 
na indústria têxtil, não no eletrodoméstico que estão sobrando. teria que 
investir em outro setor, e este setor, o que resta, são os serviços de utilidade 
pública. Esses que nós estatizamos há 30 anos, e ao fazê-lo estávamos cer-
tos, como demonstram os resultados. Agora, essa fase cessou. Entre 1980 e 
1983 o Brasil teve a maior depressão de sua história. E mais, teve a maior 
depressão de todo o mundo. O Brasil, que entre 1938 e 1980 caminhou 
rapidamente para a prosperidade, que aumentou sua produção industrial 
em 27 vezes, quase tanto quanto a União Soviética, estancou e tem que 
mudar. Falam que a inflação é que está causando a recessão. A inflação não 
causa recessão. tudo isso se fez às custas da inflação. por que xingar a infla-
ção? Digam que a inflação agora não pode mais. Mas não a condenem no 
passado quando ela era útil. O que acontece hoje é que existe um segmento 
importante do setor privado com excesso de capacidade. As empresas têm 
capacidade de gerar uma sobra de caixa muito maior do que geram. Então 
potencialmente a poupança nacional está lá. Está na Volkswagen, está nas 
indústrias de aço, de cimento, de eletrodoméstico, está onde existe capa-
cidade ociosa. A poupança nacional é apenas a utilização de capacidade 
ociosa. E por que é poupança? porque o setor tem capacidade para gerar 
uma sobra de caixa e não tem necessidade de investir em si mesmo. En-
tão aquilo é poupança, e as empresas deverão procurar uma aplicação em 
outro setor. A poupança é, portanto, a expressão da capacidade ociosa. Ao 
ser utilizada, essa capacidade gera poupança. Mas para que haja poupança 
é preciso que haja investimento. poupança e investimento, macroecono-
micamente, um é o nome contábil do outro. Ou você investe ou não vai 
gerar poupança. A princípio o governo captou essa poupança, era o seu en-
dividamento, devendo ORtNs, comprometendo-se no estrangeiro. Mas 
chegou o momento em que já não há mais o que esperar. Essas empresas 
que aceitaram os papéis do governo estão com montanhas de papéis, e não 
sabem o que fazer com eles. Não podem remeter para o exterior – e muitas 
são empresas estrangeiras – porque não há dólar no mercado que possam 
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comprar para as remessas, e as remessas terão que ser feitas em dólar. Não 
podem aplicar aqui porque elas já estão com excesso de capacidade. A 
princípio dava. Quando a opção para o empresário era investir num campo 
meio duvidoso, mas que de qualquer maneira não era obviamente antie-
conômico, ou guardar um dinheiro que ia virar fumaça, ele investia. Mas 
chega o momento em que o setor está com excesso de capacidade. Agora 
não é mais duvidoso investir. Não tem sentido investir.

– O senhor acha que nesse momento de recuperação da economia este qua-
dro prevalece para o setor privado?

– Claro. Você está vendo a indústria automobilística com os pátios ata-
petados de carros.

– E ao mesmo tempo não está sendo capaz de responder à demanda.
– Não está sendo capaz não, ela não está querendo entregar. Ela está 

forçando a barra, está limitando para poder forçar a alta de preços.

– Quer dizer que na sua opinião a capacidade ociosa acumulada durante 
a recessão não teria sido preenchida pela recuperação da economia nos 
últimos dois anos?

– Não. Foi usada uma pequena fração.

– E como é que o senhor diz que a capacidade ociosa representa a poupança 
nacional, se justamente ela não está sendo utilizada para gerar recursos?

– Veja bem: uma empresa programada para produzir 100 está produ-
zindo 40. para manter a produção ao nível de 40 o custo unitário é eleva-
do. Se ela aumentar a produção de 40 para 80, e os preços se mantiverem 
constantes, a receita dobra. Mas os custos não vão dobrar. E o custo uni-
tário vai cair severamente. por quê? porque ela vai acrescentar um pouco 
de mão de obra. No passado, por exemplo, a produção industrial brasilei-
ra cresceu 80%. O emprego na indústria cresceu 5%. A diferença o que 
é? É uma sobra que vai ficar parada em caixa. tem que buscar aplicação 
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para essa sobra. Não é só uma questão de você ter capacidade para captar 
os recursos. O setor que tem capacidade para engendrar os recursos tem 
que estar estimulado a fazê-lo. Se ele o fizer, os preços cairão. E é por isso 
que no Brasil a inflação evolui em contracorrente. Quando a produção se 
acelera, as empresas utilizam melhor sua capacidade e o custo unitário cai 
junto com os preços. Então o que você tem que fazer é isso. E a reforma 
que está aí não exclui a necessidade de adotar esse comportamento. pelo 
contrário, ela era uma pré-condição. Então você tem aí os casos que vão 
se apresentando: o Antunes querendo entrar em acordo para a Ferrovia 
do Aço. É uma questão de discutir com ele as condições. porque ele está 
provavelmente num setor que tem excesso de capacidade. E esse excesso ou 
pode tomar a forma de antecipação de recursos para a Rede, ou simples-
mente, o que a meu ver será afinal a solução, transformar-se na compra da 
concessão, por 30 anos, para explorar a ferrovia.

– Eu acho que a Rede não está preparada para isso ainda.
– talvez não esteja.

– Aí vão entrar questões políticas de áreas de influência, monopólio, resis-
tências internas e outras.

– Mas também parecia que nós não estávamos preparados para esse sal-
to que demos. E demos. E a coisa estava tão madura que a opinião pública 
ingenuamente aceitou o pacote em cheio. Os 130 milhões de fiscais do 
presidente Sarney não são brincadeira. Se não houvesse uma predisposição 
para apoiar as medidas adotadas, não seria assim.

– Voltando às questões das aplicações do setor privado, não seria o mercado 
financeiro uma solução – antes evidentemente da reforma do presidente Sarney?

– As aplicações no mercado financeiro em última instância pertencem 
ao setor público, que é quem está investindo. Mas se nós já discutimos 
anteriormente que o setor público esgotou sua capacidade de endivida-
mento então essa solução valeu enquanto valeu. Não vale mais. E agora? 
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Agora a moeda ficou estabilizada. Então, em vez de aplicar no mercado 
financeiro ou na caderneta de poupança, guarda-se a moeda. para a dona 
de casa era compulsório aplicar na poupança no dia certo. A não aplicação 
significava uma perda insuportável. Hoje ela perderia apenas a taxa de ju-
ros, que é bem menor. E ela não tem tanta pressa. pode guardar o dinheiro 
em casa. Então vão acontecer coisas muito interessantes. por exemplo, a 
base monetária vai ter que crescer, o governo vai ter que emitir. porque as 
pessoas poderão guardar o dinheiro em casa sem que este perca o seu valor. 
O dinheiro para as despesas do mês pode ficar em casa. E vai ser preciso 
mais papel-moeda. Ao mesmo tempo, aquela fonte de financiamento para 
o setor público, aquela fonte compulsória provocada pela inflação, que era 
a caderneta de poupança, vai estancar. E como o setor público já estava 
no limite... A mesma coisa com as empresas privadas. A parte de caixa, 
o disponível, pode crescer. Então agora o problema de buscar campos de 
investimento vai se tornar compulsório.

– O senhor acha, portanto, que essas medidas vão no sentido da tendência 
que identificou?

– Estão preparando. A gente sabia o que podia acontecer. Agora está 
mais próximo. Agora você vai precisar de alguém que possa oferecer uma 
boa garantia. Que garantia pode ser essa? Se o concessionário do serviço 
público é uma empresa privada, ela pode oferecer o ativo imobilizado do 
serviço em garantia. A empresa concessionária do metrô poderá oferecer 
uma estação do metrô em garantia. A quem? Ao estado.

– Como assim?
– Vamos supor que uma empresa se tornou concessionária do metrô?

– Uma empresa privada?
– Sim, privada. Ela pode oferecer um quilômetro de linha, ou uma 

estação em hipoteca. A quem? Só o Estado pode receber isso em hipoteca, 
e emite debêntures com o seu aval com base naquela garantia hipotecária. 
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Mas esse aval não é o que ele dá atualmente, e que não tem lastro nenhum. 
E um aval bem lastreado, porque se o devedor se tornar inadimplente, o 
Estado como credor hipotecário toma-lhe os bens. Como poder conceden-
te, toma a concessão. E oferece a um outro a concessão e os bens.

– E para isso seria necessário que o Estado ou as empresas estatais transferis-
sem seus bens às empresas privadas concessionárias?

– Claro, se a empresa é o próprio Estado, ele vai oferecer a hipoteca a 
si mesmo? Atualmente o Estado é poder concedente e concessionário de 
si próprio. E por isso não pode funcionar. O grande passo a dar é criar 
devedores solventes que possam oferecer aos eventuais credores garantias 
sérias. E este não é o Estado. porque o Estado já deu em garantia os seus 
recursos possíveis. Ele está mais ou menos na posição em que estava o go-
verno alemão entre as duas guerras, fazendo hipotecas, fazendo encomen-
das às indústrias e pagando em bônus. Chegou o momento na Alemanha 
em que havia bônus demais e não sabiam o que fazer com eles. O governo 
começou então a dar em pagamento a quitação de impostos futuros. Mas 
acontece que esses impostos futuros eram a garantia dos bônus emitidos no 
passado. Então a Alemanha chegou em que ela ou partia para a guerra ou 
entrava em colapso. Ela partiu para a guerra e entrou em colapso. As duas 
coisas aconteceram.

– Mas se o setor público está endividado, o setor privado também não está?
– Há um setor privado que está endividado. E há um setor privado 

que está apenas subutilizando sua capacidade. Quando eu falo em pou-
pança, estou pensando na poupança que está implícita na plena utilização 
da capacidade. Então você tem uma área do sistema que são campos para 
investimento. E tem uma outra área do sistema que são campos para a for-
mação de poupança. E as duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. 
Você deve abrir esse campo para investimento e deve promover a utilização 
da capacidade ociosa. Na indústria pesada, por exemplo, é muito fácil ver 
isso acontecendo. Se hoje não existem compradores para os equipamentos 
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que as empresas do setor têm capacidade para produzir, bastaria que elas 
comprassem os títulos lançados por esses mesmos compradores no mer-
cado para garantir demanda por seus produtos. Os recursos aplicados na 
compra dos títulos – e teriam que ser bons títulos, naturalmente – forma-
riam mercado para ela mesma.

– E a capacidade ociosa que existe no próprio setor público, em empreendi-
mentos do tipo Nuclep ou investimentos como Transamazônica? Quem vai se 
interessar por isso?

– privatização dos serviços públicos não significa que o concessionário 
particular vá ficar com todos. Ele vai investir dele o menos possível, o su-
ficiente para assumir o comando. Depois ele emitirá títulos, digamos, de-
bêntures, e dará em garantia dessas debêntures os seus bens, em hipoteca, 
ao Estado, que lhe dará em troca o aval. Depois, se ele ainda tiver sobra de 
caixa para investir, pode comprar suas próprias debêntures. É preferível ter 
debêntures que você pode vender mais adiante do que ter ações ordinárias 
não exigíveis. Ou então o concessionário pode buscar outras empresas que 
por acaso não estejam em condições de assumir concessão nenhuma. E 
tudo isso leva a um aumento no investimento.

– Até quando?
– Até quando Itaipu tiver todas as linhas de que necessita, e o sistema 

ferroviário estiver todo reconstruído. Aí teremos outra crise, que eu deixo 
para a próxima geração resolver. porque vai ser diferente. Esta crise que 
estamos vivendo agora ainda se parece com as crises anteriores. É a última 
crise do modelo vigente. porque começamos pela indústria leve, depois 
bens duráveis de consumo, depois peças de reposição para equipamentos, 
depois equipamento propriamente dito. Agora, no fim da linha, você tem 
os grandes serviços de utilidade pública. É possível obter com isso um novo 
período de “milagre” que dure cinco ou seis anos, e que tem se repetido 
regularmente no Brasil. provavelmente dessa vez será o maior da história. 
Mas chegará o momento em que ele vai terminar em nova crise. E esta 
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também será diferente. Vai ser preciso dar um salto qualitativo. Esta indus-
trialização que começou na década de 1920 terá chegado ao limite. A situ-
ação conhecida em que você tem uma área com excesso de capacidade de 
um lado e outra área com falta de capacidade do outro vai acabar. por quê? 
porque todos os setores da economia já estarão mais ou menos moderniza-
dos, no mesmo patamar. Não haverá mais um setor retardatário, como é o 
caso hoje. Nosso crescimento industrial se fez assim. Você cria condições 
adequadas para um grupo se desenvolver. Depois aquele grupo cresce mais 
do que o mercado. Ele entra em crise. Depois você cria condições favorá-
veis para outro grupo. Ele se desenvolve e o fenômeno se repete. De dez 
em dez anos no Brasil nós temos essa crise. É um ciclo muito regular. Mas 
vai chegar um momento em que não vai haver mais evolução desse tipo. 
Será última crise.

– O Brasil será então uma economia madura?
– Será madura e vai acontecer o seguinte: você terá uma estrutura agrá-

ria completamente modificada. Você vai ter necessidade de instituições 
diferentes. O comércio exterior vai ser cada dia mais planificado. Insensi-
velmente serão criadas normas mais modernas. Na realidade será o regime 
que estará sendo modificado. Mas por que nós vamos nos preocupar com 
isso agora? Uma outra geração estará aí, com homens muito mais capa-
citados do que nós. Então minha posição é essa. Eu sei que é difícil, que 
haverá resistências. Eu sou um homem de esquerda, e toda a esquerda está 
contra mim por causa disso. O jornal do partido Comunista me deu uma 
lambada. Eu cheguei a eles e disse: onde é que estou errado? Ah, de fato, 
responderam, o senhor tem razão. E ficaram cheios de gentilezas comigo. 
porque eu não posso estar com Roberto Campos, que gostaria de privatizar 
tudo. Ou com Dornelles: privatiza tudo! parece uma criança, um garotão. 
Não é privatizar tudo. E privatizar algumas coisas no processo de estatizar 
outras. Você está vendo, por exemplo, agora o papel eminente que o Es-
tado vai assumir no setor financeiro. Hoje já com essas medidas. O papel 
eminente que vai ter que assumir no comércio exterior, para a realização de 
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acordos comerciais com outros países. portanto, eu não sou privatista. Eu 
procuro saber na situação atual onde é que o carro pega.

– Seria, portanto, uma visão não ideológica?
– Não é ideológica nem não ideológica. Eu não aceito parti pris ne-

nhum, e o Brasil é um país capitalista.

– Como o senhor responderia às objeções dos nacionalistas contra a transfe-
rência do controle das estatais para empresas estrangeiras?

– As empresas estrangeiras também podem comprar o controle das es-
tatais, e provavelmente com mais possibilidade que as empresas nacionais. 
Na realidade, eu pergunto: quando era a hora de fechar o mercado para 
as empresas multinacionais? Agora ou quando elas entraram? porque, na 
realidade, qual é a nossa alternativa? Nos endividarmos e ficarmos numa 
posição de insolvência diante do estrangeiro e permitir, portanto, que ele 
mande para cá fiscais como Ana Maria jul examinar nossas contas? O que 
é isso? Uma grande potência como o Brasil se submeter a uma coisa dessas? 
Ou então, se chegar uma empresa estrangeira, ir a ela e dizer: você vai ter 
que aplicar em cruzeiros, ou melhor, em cruzados, moeda nacional brasi-
leira, para gerar lucros que serão reinvestidos aqui dentro, que nos farão 
crescer juntos. Essas empresas terão suas implantações industriais aqui e 
criação, como criaram, uma classe operária de elite, que não existiria se elas 
não tivessem vindo. Não vamos comparar uma situação de endividamento 
diante do estrangeiro, que permite ao FMI nos dizer o que fazer – e não 
imaginemos que essa reforma que está aí foi feita sem a chamada chancela 
do FMI – com empresas internacionais implantadas e com raízes no Bra-
sil e que terão que prestar conta a nossos juízes, quer queiram quer não. 
Eu uma vez tive uma reunião com essas empresas, lá por 1982, quando 
comecei a desenvolver essas ideias, e eles então disseram que estavam im-
possibilitados de remeter seus lucros para o exterior, embora a lei lhes desse 
direito. Mas a lei não lhes dava a possibilidade. Embora o direito existisse, 
o país não tinha condições de permitir seu exercício. Há um princípio la-
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tino que diz que ninguém é obrigado a fazer o impossível. Então, disse eu, 
os senhores têm as seguintes possibilidades: guardar cruzeiros que viram 
fumaça: investir na expansão de instalações que já são excessivas; empres-
tar a um governo que não merece crédito, pois as tarifas não comportam 
mais os juros dos empréstimos; ou não aplicar no Estado, e que este lhes 
dê oportunidade de investir. E eles ficaram surpresos: mas o senhor acha 
isso? Acho e digo de público. Eu sei que estou chocando muita gente na 
esquerda. Mas é assim mesmo. Alguém tinha que dizer.

– E como administrar os serviços públicos deficitários por natureza, como 
o transporte de subúrbio por ferrovia? Estas estatais também poderiam passar 
para o controle privado?

– poderiam, desde que o Estado lhes assegurasse subsídios para cobrir a 
diferença entre custo e tarifa, como já faz atualmente.

– Quer dizer que a solução que começa a ser adotada pela Rede e pela 
Fepasa, oferecendo descontos de fretes futuros às empresas do setor privado que 
participam em seus investimentos, tem alcance limitado?

– É uma maneira. pode render alguma coisa. Nada de formalismos. 
Mas tem um fôlego limitado. No futuro, a participação do setor privado na 
formação de capital das empresas estatais deverá crescer. Agora, se o Estado 
vende ações ordinárias ao setor privado ao mesmo tempo que conserva o 
comando das empresas, aquela mágica de fortalecer a garantia oferecendo 
bens em hipoteca não funcionará, porque o Estado continuará sendo o seu 
próprio concessionário. Não, é preciso que o Estado se coloque na posição 
de poder concedente doublé de credor hipotecário, não de concessionário.

– Mas isso não vai tirar do Estado a possibilidade de planejar investimentos 
a longo prazo de acordo com os interesses de sua política econômica?

– Veja: agora mesmo o governo francês e o governo inglês abriram a 
concessão para a construção do túnel sob o Canal da Mancha. Será um 
empreendimento privado, mas feito de acordo com o desejo dos governos.
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* * *

o EsQuEMa do  
EsTado BRasilEiRo*

O Estado brasileiro não pode senão refletir a dualidade básica da eco-
nomia e da sociedade. Sua ação se faz sentir pela presença de um duplo 
direito, que em vão o pensamento jurídico tem procurado fundir numa só 
peça, uma vez que a unidade das instituições é uma unidade de contrários, 
e se determina no conflito entre os dois polos. Assim é que o Brasil foi um 
Estado nacional, em suas relações com o resto do mundo, muito antes de 
ser internamente tal Estado, quando não passava de uma união frouxa 
entre regiões quase sem intercâmbio entre si. E agora, quando, para enqua-
drar o mercado capitalista já criado, o Brasil emerge internamente como 
um Estado nacional, no interior do qual a liberdade de intercâmbio emer-
ge como a primeira lei, externamente tende a comportar-se como uma 
estrutura para-socialista, que nega essa mesma liberdade de intercâmbio e 
tende a subordinar toda a atividade a um plano centralizado, constituído a 
partir do balanço de pagamentos – ou melhor, de tantos balanços de paga-
mentos quantas sejam as áreas de inconversibilidade monetária do mundo 
contemporâneo.

O poder político, em tal Estado, não é nunca exercido por uma só 
classe dirigente, mas por uma frente única de duas classes dirigentes, so-
lidárias, mas, ao mesmo tempo, em conflito. Noutros países, coligações 
desse tipo surgem em certos momentos críticos, para se dissolverem tão 
prontamente quanto cessa a emergência. Não no Brasil, onde a exclusão do 
proscênio político de uma das classes representativas da dualidade não tem 

*Extrato do artigo “A dinâmica da dualidade brasileira”, publicado na Revista Brasileira de Ciências So-
ciais, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas Gerais, v.II, n.2, julho de 1962.
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lugar senão para suscitar o aparecimento de outra coligação, representativa 
da nova dualidade.

Nessas condições, a transição de um regime para o outro não envolve 
– ou não envolveu, até nossos dias – a conquista do poder por classes não 
componentes da coalizão dominante, com a consequente derrubada desta. 
A transição se faz por cooptação, isto é, pela exclusão, pelo próprio grupo 
dirigente, dos elementos mais arcaicos, e sua substituição por outros, repre-
sentativos das novas forças sociais em ascensão. As classes sociais situadas fora 
da área do poder intervêm, por certo, nesse processo, mas por via indireta, 
isto é, pelo apoio a este ou aquele subgrupo da coalizão dominante.

Esta está continuamente sob a pressão das forças sociais retrógradas e 
avançadas, candidatas a participar da cena política propriamente dita: bus-
cando as primeiras voltar ao poder, e as segundas ter assento nele. E, visto 
como o desenvolvimento das forças produtivas fortalece continuamente 
as classes e correntes avançadas e debilita as retrógradas, há um processo 
de contínua renovação do grupo dirigente, em vez da clássica renovação 
descontínua, revolucionária. As revoluções brasileiras têm o típico caráter 
de atos homologatórios de transformações já acumuladas na economia, na 
sociedade civil e no próprio Estado, durante um período mais ou menos 
prolongado.

* * *

as cRisEs gERais*

A década de 1920 abriu-se com uma prolongada recessão – a qual, 
a certa altura, assumiria a forma de Depressão Mundial, que ocuparia o 
quinquênio 1929-34. Essa recessão, na esteira da primeira Guerra Mun-

*publicado na Revista de Economia Política, v. 12, n. 2, abril-junho de 1992.
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dial, trouxe consigo um fenômeno que passaria à história com o nome de 
crise geral do capitalismo.

Não era difícil interpretar essa crise geral como um movimento sem 
retorno, preparatório da transição do capitalismo para o socialismo, pos-
to este último na ordem do dia pela Grande Revolução Russa, a qual, 
precisamente nas condições da Grande Depressão Mundial, lançaria vi-
toriosamente o I plano Quinquenal. Somente muito mais tarde veríamos 
que os quinquênios soviéticos não foram a única retomada vitoriosa, nos 
quadros da recessão mundial, a qual se prolongaria até os últimos clarões 
da Segunda Guerra Mundial, isto é, por todo um quartel de século – apro-
ximadamente 1921-47.

O gênio de Nicolai kondratiev – escolhido por Lenin para presidir a 
reestruturação da economia soviética – nas condições da Grande Depres-
são Mundial, sem negar à recessão o caráter de crise geral do capitalismo, 
marcava para esta um prazo que se cumpriria muito fielmente: o mesmo 
da fase B do ciclo longo – o qual passaria à história com o nome de ciclo 
de kondratiev – aberto nos anos finais do século XIX e que deveria durar 
aproximadamente meio século, como seus antecessores.

Noutros termos, concluída essa fase B, a economia mundial, tanto por 
sua componente capitalista “de mercado”, como pela novel economia so-
cialista ou “planificada”, a recessão cederia o passo a uma sustentada “reto-
mada”. Estava implícito que esta, passado outro quartel de século, abriria 
nova fase B, isto é, nova recessão mundial de outros cinco lustros, a saber: 
de 1973 a 1998.

Ora, a União Soviética e os países socialistas que vieram depois não foram 
os únicos a fugir ao império da recessão correspondente à fase B do terceiro 
kondratiev. Com alguns anos de atraso, pelo menos outro grande país – que 
nada tinha de socialista – escaparia aí guante da crise. Refiro-me ao Brasil, o 
qual, com um planejamento incipiente, embora, ingressaria no que, depois, 
apelidaríamos de “industrialização substitutiva de importações”.

Ora, o que havia de comum entre esses dois países não era o seu “re-
gime”, mas o fato de que, cada qual ao seu modo e em medida diferen-
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te, encontrara maneiras de fugir, pelo planejamento econômico, a certa 
medida de “anarquia da produção”. Nunca cometemos aqui, é certo, o 
equívoco dos protoplanejadores soviéticos, de se suporem livres dessa 
anarquia, em geral – isto é, do que hoje estudamos como ciclos “longos” 
e “breves”. paradoxalmente, nossos mestres, com Raúl prebisch e o nosso 
Celso Furtado à frente, marcavam para o planejamento brasileiro a meta 
bem mais modesta de internalização do ciclo: do ciclo breve apenas, na-
turalmente. Quanto ao ciclo longo, poderíamos dizer, nas palavras de 
Camões, referindo-se a Deus: que “a tanto o engenho humano não se 
estende”.

Os ciclos breves – também apelidados de juglar-Marx ou, na classifica-
ção de j. Schumpeter, de ciclos médios – têm uma duração variável, aceita 
como de sete a 11 anos. Mas é de notar que nossos ciclos breves, com-
panheiros de nossa industrialização substitutiva de importações, cobrem 
lapsos muitos regulares, de dez anos: entre os anos finais de cada decênio 
e do subsequente.

O conteúdo de cada um desses ciclos tem sido a implantação de su-
cessivos grupos de atividade, isto é, dos setores em que é possível dividir 
o sistema econômico brasileiro: começando pelo Setor II e abordando, 
escalonadamente, o setor I, vale dizer, começando pela indústria leve e 
empreendendo, depois, a indústria pesada e os serviços de infraestrutura. 
Em resumo, ao concluir-se a fase A de cada um dos nossos ciclos endó-
genos, somos confrontados com dois “setores”: um, dotado de excesso de 
capacidade produtiva, e outro, retardatário, em relação ao sistema como 
um todo. O primeiro, em condições de suprir poupança, a qual deverá to-
mar a forma de investimento, no outro, tão cedo procedamos às inovações 
institucionais necessárias.

plausivelmente, a experiência brasileira deve estar sendo aproveitada 
por outros países subdesenvolvidos em seus próprios planejamentos, a co-
meçar pela Índia e pela China. Mas não foi o caso soviético, cujos plane-
jadores, havendo efetivamente dominado as flutuações juglarianas, imagi-
naram que também haviam dominado os ciclos longos ou de kondratiev.
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talvez não tivessem cometido esse equívoco se, em vez de enviarem 
Nicolai kondratiev para a Sibéria, em 1930 – e, provavelmente, para a 
morte – tivessem procurado tirar, mais cuidadosamente, os corolários dos 
seus geniais teoremas.

À primeira vista, os ciclos – e não apenas os ciclos breves – haviam fica-
do para trás, junto com o próprio capitalismo. Noutros termos, o planeja-
dor soviético encheu-se de vaidade e passou a nutrir: (1) de que a economia 
socialista estava a salvo dos ciclos, inclusive do longo, e (2) de que a crise 
em que havia mergulhado a economia capitalista era um movimento sem 
retorno.

Sabemos hoje que as coisas não se passaram assim, posto que, concluí-
da a fase B do terceiro kondratiev (1947, aproximadamente), a econo-
mia capitalista retomou vigorosamente seu crescimento, e que, concluída 
a fase A, do subsequente kondratiev (1947-73), a economia socialista 
acompanharia a economia capitalista, na fase B aberta em 1973, muito 
pontualmente.

Com efeito, de um e outro lados da “cortina de ferro”, os três lustros 
finais da fase A do quarto kondratiev foram satisfatoriamente prósperos, 
com a diferença de que as economias capitalistas não escaparam a flu-
tuações de prazo breve, ao passo que as economias socialistas, em geral, 
mantiveram um crescimento sustentado; entretanto, as coisas mudaram 
de feição, de um e outro lados. Segundo as estatísticas da ONU, nos três 
lustros iniciais da fase B (1973-88), poucos países mantiveram um desem-
penho satisfatório.

Nos três lustros finais da fase A, as chamadas “economias de mercado” 
expandiram sua produção industrial à taxa anual média de 6,3%; passando 
a crescer ao ritmo de 2,1%, nos três lustros iniciais da fase B do mesmo 
quarto kondratiev. Quanto à URSS, nos mesmos períodos, respectiva-
mente, expandiu sua indústria aos ritmos de 8,6% e 4,5%, ao passo que os 
ritmos brasileiros passaram de 8,9% a 3,0% ao ano.

Causaria espécie se não houvéssemos aprendido isso na anterior “crise 
geral”, nos quadros da fase B do terceiro kondratiev, quando os dois paí-
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ses – Brasil e URSS – escaparam à recessão geral. Agora, são grandes países 
asiáticos – Índia e China – que repetem, nas condições da fase B do quarto 
ciclo longo, o nosso desempenho na “crise geral” anterior. Essas coisas não 
acontecem por acaso, deve ser óbvio.

O fato de haverem a URSS e os países da Europa Oriental ingressado 
agora em recessão – como qualquer país capitalista – foi interpretado por 
Gorbatchev, Ieltsin e outros apóstatas do socialismo, como manifestação 
de uma estagnação, resultante de “erros” de L. Breznev e outros.

Ora, se erro houve, ele deve ser buscado no equívoco indicado sobre 
a natureza das crises gerais – a anterior, ligada ao terceiro kondratiev, e 
a presente, ligada ao quarto – fato que esses senhores não viram, nem 
de passagem. Na verdade, foi tão errôneo interpretar a fase B do terceiro 
kondratiev como uma “crise geral do capitalismo”, como seria errôneo 
interpretar a fase B do quarto ciclo longo como sinal de uma “crise geral 
do socialismo” – isto é, num e noutro casos, como movimentos sem retor-
no. Mas foi mister, do lado de cá da “cortina de ferro”, um gênio singular, 
como j. Schumpeter, para perceber o caráter transitório da “outra” crise 
geral. Um novo Schumpeter está fazendo falta ao mundo atual.

Uma perestroika está, por certo, na ordem do dia, mas esta, devida a 
Gorbatchev, resolve tão mal o problema pendente, como o resolveu a outra 
perestroika, ligada ao nome de Stalin. O planejamento soviético, tal como 
nos chegou, provavelmente suprimiu o ciclo breve, mas não o longo. Este 
é o problema que Gorbatchev não viu.

O planejamento brasileiro – ordenado, não em torno da socialização 
dos meios de produção – cometeu também um grave erro. Refiro-me ao 
fato de que nós, os revolucionários da década de 1930, postulávamos a 
necessidade incontornável da reforma agrária. Noutros termos, reclamá-
vamos a supressão do latifúndio feudal, como condição para a industria-
lização. Ora, somente agora, nas condições criadas pelo advento do quar-
to kondratiev, esse problema começa a ser formulado – e, como ensinou 
Marx, a história não resolve problemas não formulados. Nas condições 
da terceira dualidade, as massas populares desceram às ruas para clamar: 



375

 I g n á c I o  R a n g e l  e l o g I o  à  o u s a d I a

“queremos Getúlio”, o que implicava reivindicar para o nosso latifúndio 
feudal precisamente a posição de força hegemônica de nossa industrializa-
ção. Quem duvidaria hoje que a Getúlio caberia a posição de patrono de 
nossa industrialização?

E, juntamente com Getúlio, tivemos toda uma plêiade de inovadores 
de extração feudal, a começar pelos líderes gaúchos, como Osvaldo Aranha 
e Lindolfo Collor – mais incluindo também os mineiros e os nordestinos. 
Acaso teria sido possível a industrialização sem a legislação trabalhista, liga-
da ao nome de Lindolfo Collor, ou sem o programa de Metas, de juscelino 
kubitschek? todos inovadores de extração feudal?

A evolução da economia e da sociedade brasileiras tem seguido uma 
linha impecável, que procurei definir em meus trabalhos sobre Dualidade 
básica da economia brasileira – especialmente no livro com esse título, es-
crito aí por 1953, não, por certo, sem a colaboração de outros próceres do 
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), notadamente nosso saudo-
so Alberto Guerreiro Ramos. tratava-se da tese com a qual canhestramente 
me candidatava ao provisionamento como economista, a qual somente 
seria aceita e publicada cinco anos depois.

A dualidade, sem negar o papel da luta de classes em nossa sociedade, 
confere a essa luta um desdobramento diferente do que poderemos en-
contrar no materialismo histórico clássico, ligado aos nomes de Marx e 
Engels. Com efeito, em cada uma das etapas do desenvolvimento de nossa 
sociedade, esta é dirigida por uma coalização, que associa, em firme pacto 
de poder, duas classes: uma em posição subalterna.

Ora, na transição de uma dualidade para outra, a classe governante su-
balterna, na anterior dualidade, emerge como força hegemônica, enquanto 
a posição subalterna passa a ser ocupada por uma dissidência progressiva 
da classe hegemônica do anterior pacto de poder.

Assim, ao se tornar o Brasil independente, a classe dos senhores de es-
cravos – que fora a classe dirigente subalterna, sob a hegemonia do capital 
mercantil português – emergiria como a classe hegemônica nos quadros 
da primeira dualidade, assumindo posição subalterna o nascente capital 
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mercantil brasileiro, uma dissidência progressista do velho capital mer-
cantil português.

Com a Abolição-República, emergiria como classe hegemônica, a única 
possível da segunda dualidade, o capital mercantil brasileiro, já amadureci-
do para isso, ao passo que o lugar antes ocupado pelos senhores de escravos 
passaria a ser ocupado pelo latifúndio feudal, não mais como força hege-
mônica, mas como sócio menor do novo pacto de poder.

Com a revolução de 1930-37 – e consequente formação da terceira 
dua lidade –, a posição hegemônica passaria ao latifúndio feudal –, en-
quanto o nascente capitalismo industrial (uma dissidência progressiva do 
velho capitalismo mercantil) emergiria como sócio menor do novo pacto 
de poder.

Com o advento do quarto kondratiev, prepara-se também a implanta-
ção da “quarta dualidade”. Mais uma vez devemos esperar mudanças no 
pacto fundamental do poder, mas isso não quer dizer que a reforma agrá-
ria, tal como a entendíamos nós, os revolucionários de 1935, nos quadros 
da anterior dualidade, seja iminente, agora.

No comando do novo pacto de poder deverá surgir o sócio menor do 
pacto anterior, vale dizer, o capitalismo industrial, deslocando da hege-
monia o latifúndio feudal. Entrementes, o novo sócio menor deverá, mais 
uma vez, ser uma dissidência do latifúndio feudal, isto é, o anterior sócio 
hegemônico, mas, com toda probabilidade – e a julgar pelos fatos já cons-
tatados –, à frente dessa dissidência não deve aparecer a propriedade rural 
familiar, mas um latifúndio capitalista, do mesmo modo como o latifún-
dio escravista foi, com a Abolição-República, substituído pelo latifúndio 
feudal.

Devemos estar lembrados de que as forças mais conservadoras da so-
ciedade – com a Igreja Católica à frente – no processo revolucionário da 
década de 1930, tomaram posição contra a reforma agrária, tal como a 
entendíamos nós, os revolucionários da época. Que estivéssemos equivo-
cados – do mesmo modo como o estavam os revolucionários soviéticos 
contemporâneos, quando entendiam a fase B do terceiro kondratiev como 
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sinônimo de uma crise geral do capitalismo, sem retorno possível – não 
deve haver dúvida. Mas isso não quer dizer que a reforma agrária iminente 
seja identificável com a que não pudemos fazer com a Ação Nacional Li-
bertadora, nos anos 1930. Uma reforma agrária está, por certo, em pauta, 
ou em marcha, mas nem será como a que não pudemos fazer em 1930, 
nem como a que nos propõem agora os bispos – inclusive o papa.

Um capitalismo agrícola – em substituição ao latifúndio feudal – será 
uma mudança profundamente revolucionária, fazendo-se sob a hegemonia 
do capitalismo industrial, já agora plenamente amadurecido.

por outro lado, no Brasil, como na URSS e em quase todo o mundo, 
a superação da presente “crise geral” – a tomar forma nos anos finais do 
decênio e do século – deverá fazer-se sob a forma de novas variantes de 
planejamento. A nossa variante brasileira deverá fazer-se sob novas formas 
de dumping do mercado nacional, como, sob o enfeite de “liberalismo” ou 
de “modernização”, vem sendo proposto.

Como já ficou dito, a reserva de mercado, que serviu antes para “fechar” 
nossa economia, pode e deve servir, agora, para “abri-la” planificadamente. 
E que um pretenso assalto aos nossos monopólios e oligopólios não sirva 
de pretexto para dumping e para o desmantelamento do nosso incipiente 
planejamento.

* * *




