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Prefácio

Entre os anos de 1996 e 1997, a Associação Brasileira de 
Pesquisadores em História Econômica – ABPHE, em con-
junto com as editoras Hucitec e Edusp, publicou uma das 

mais importantes coleções sobre a História Econômica do Brasil. 
Dividida em cinco volumes, a coleção tratava do período Colonial, 
Império, Primeira República, Brasil Contemporâneo e ainda um 
volume dedicado à História de Empresas no país. Esses livros ti-
veram grande sucesso editorial, uma reedição em 2002 e figuram, 
até hoje, como livros-textos em várias disciplinas e programas 
de graduação e pós-graduação em diversos cursos de Economia, 
História e campos afins.

Essa coleção se originou de uma seleção dos trabalhos 
apresentados no Primeiro Congresso Brasileiro de História 
Econômica & Segunda Conferência Internacional de História de 
Empresas, organizados pela ABPHE, em 1993, na USP, em São 
Paulo. Os volumes foram organizados pelo presidente da ABPHE 
à época, professor Tamás Szmrecsányi, com os professores Sérgio 
Silva – História Econômica do Período Colonial e História Econô-
mica da Primeira República; José Roberto Amaral Lapa – História 
Econômica da Independência e do Império; Wilson Suzigan – His-
tória Econômica do Brasil Contemporâneo e Ricardo Maranhão 
– História de Empresas e Desenvolvimento Econômico.

Apesar do sucesso da coleção, não podemos deixar de notar 
que nenhum volume foi dedicado à discussão da História do Pen-
samento Econômico Brasileiro. Essa ausência, corrigida agora com 
a publicação de História do pensamento econômico: pensamento 
econômico brasileiro na nova coleção da ABPHE – editada nova-
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mente pela Hucitec e agora com a parceria da Eduff – diz muito 
sobre o papel e o relevo que o “campo” do pensamento econômico 
atingiu entre nós nas últimas três décadas. Esse crescimento da 
História do Pensamento Econômico é tão importante quanto re-
fletir sobre os motivos que levaram essa área a ficar durante tanto 
tempo “submergida” dentro da Economia e da História.

De um lado, a História Econômica era considerada a ciência 
que estudava as formas de produção, distribuição e consumo das 
sociedades humanas ao longo do tempo, excluindo, portanto, as 
discussões sobre o pensamento econômico propriamente dito. 
Por outro lado, já é bastante conhecido o fato de que nas inúmeras 
sociedades humanas que existiram no passado antes da emergência 
da economia capitalista – e mesmo comunidades que até hoje não 
são completamente atravessadas por sua lógica –, o que moderna-
mente nomeamos como fenômenos econômicos eram permeados 
de valores culturais, que interferiam diretamente no que considera-
mos como uma Economia de Mercado. Dessa forma, o pensamento 
econômico se espraiava em textos morais, religiosos e políticos, não 
se constituindo, propriamente, um campo de estudo autônomo. 

Outra questão que “atrasou” o desenvolvimento dos estudos 
de uma História do Pensamento Econômico está ligada ao próprio 
triunfo da revolução marginalista no âmbito da economia inter-
nacional no final do século XIX. A consolidação de uma visão que 
se tornou mainstream no ambiente acadêmico praticamente baniu 
para o ostracismo as visões consideradas imperfeitas: aquelas in-
terpretações que não se aproximavam da teoria do equilíbrio geral 
como lemos em História da Análise Econômica, de Schumpeter 
(1964). Poucos foram os países, as escolas econômicas e os econo-
mistas que resistiram a essa hegemonia no pensamento econômico 
que somente considerava as experiências econômicas plenamente 
liberais e as reflexões conexas como dignas de análise.

Aqui, em particular, o estudo do pensamento econômico 
brasileiro enfrentava ainda questões relativas à própria inserção 
periférica (ou distinta) de nossa economia. Economia agroexpor-
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tadora de forte base escravista, segundo a maioria dos analistas, o 
Brasil não teria propriamente um pensamento econômico autôno-
mo e original; no máximo teríamos autores que introduziram ou 
traduziam o pensamento liberal entre nós – como durante muito 
tempo foi definido o visconde de Cairu. O passado escravista e a 
predominância da agroexportação, notadamente a cafeeira, impedi-
riam o desenvolvimento de uma verdadeira escola de economistas 
entre nós, o que somente começaria a ocorrer a partir do processo de 
industrialização impulsionado via Estado em meados do século XX. 

Entre José da Silva Lisboa, no início do século XIX, e Celso Fur-
tado, em meados do XX, bem pouco se poderia dizer do pensamento 
econômico brasileiro. Na maioria das vezes, eram discípulos das 
grandes correntes do pensamento econômico mundial – notadamen-
te as do mundo anglo-saxão e em menor escala alguns pensadores 
franceses e alemães – que, ou introduziam as ideias econômicas entre 
nós ou, no máximo, as adaptavam a uma realidade distinta, com 
resultados nem sempre satisfatórios (LOUREIRO, 1997). 

Parte dessas contradições pode ser vista, por exemplo, na 
primeira edição publicada no Brasil do livro de André João de 
Antonil, Cultura e Opulência no Brasil, por suas drogas e minas, 
em 1837. Esta obra, considerada uma das melhores descrições da 
economia brasileira em finais do século XVII e início do XVIII, foi 
proibida logo após sua publicação original em 1711. No Brasil, o 
esforço feito pelo editor anônimo, para conseguir publicá-lo durante 
a década de 1830, se justifica na importância que reputava a obra 
porque, segundo esse editor 

ele [o livro] é útil a todos os estudiosos de economia política, e 
em geral a todos os brasileiros, que ali acharão certeza de que o 
seu abençoado país já então era a mais rica parte da América em 
quanto a produtos rurais (ANTONIL, 1837, p. 7, grifo nosso).1 

1 A primeira edição do livro do jesuíta italiano André João Antonil (Giovanni Antonio 
Andreoni) foi publicada em 1711 e logo em seguida proibida por D. João V. O livro ficou 
desaparecido por quase cem anos. Uma nova edição incompleta foi feita em 1800, na 
tipografia do Arco do Cego, em Lisboa, pelo frei José Mariano da Conceição Veloso.
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Essa riqueza a que o editor anônimo se refere era obviamente 
sustentada “nas mãos e pés dos senhores de engenho”, ou nos tra-
balhadores escravizados. A defesa da escravidão foi pedra angular 
na obra de Antonil e a publicação do livro no Brasil, na década de 
1830, no qual essa instituição era atacada frontalmente (tanto pela 
condenação moral como pelo efetivo e crescente combate ao tráfico 
internacional de escravos), reforça a importância que tal regime 
manteve no recém-fundado país – embora nem sempre pudesse 
ser claramente dito. Ao se referir a um livro de princípios do sé-
culo XVIII, portanto de mais cem anos antes, como de Economia 
Política e não de História, podemos vislumbrar algumas nuanças 
de um pensamento econômico interdito. 

A contradição de entender como no pensamento econômico 
brasileiro a defesa silenciosa da escravidão acompanhou, em maior 
ou menor grau, grande parte daqueles que se dedicaram a estudar 
a nossa economia promoveu um problema adicional, dificultando, 
no mais das vezes, que se pudesse considerar tais reflexões como 
um pensamento econômico tout court. Outras “contradições” fo-
ram se impondo na medida em que nosso crescimento econômico 
(e, consequentemente, nosso pensamento econômico) se deu de 
maneira distinta das demais regiões do globo.

Se levarmos em conta a proposta de João Antônio de Paula 
(2017) em seu denso estudo sobre as raízes de nosso pensamento 
econômico, vemos que este seria inicialmente luso-brasileiro, con-
tando com autores que já no século XVII se dedicaram ao estudo 
da economia da colônia, como Ambrósio Fernandes Brandão que 
escreveu Diálogos das Grandezas do Brasil, em 1618, ou o frei Vi-
cente de Salvador que em 1627 publicou História do Brasil, ou Jorge 
Benci, autor de Economia dos Senhores no Governo dos Escravos, em 
1700. Ou ainda o já citado Antonil e seu Cultura e Opulência, de 
1711, somente para ficarmos naqueles pensadores do mundo luso 
que destacaram em suas análises essa mais rica parte da América.

No final do século XVIII e início do XIX, consoante com as 
transformações da economia mundial, Portugal e Brasil assistem a 
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uma grande diversificação do pensamento econômico, em múlti-
plas linhagens e interpretações originais e variadas, que mesclavam 
vários aspectos do pensamento “mercantilista” lusitano com as 
ideias da ilustração e do liberalismo em suas várias vertentes. 
O professor Geraldo Beauclair de Oliveira (2001) listou vários 
desses autores dentre aqueles mais conhecidos, como Azeredo 
Coutinho e o seu Memórias Econômicas – Ensaio sobre o comércio 
de Portugal e suas colônias, de 1794, o onipresente José da Silva 
Lisboa – o visconde de Cairu – com suas diversas obras e José Hi-
pólito da Costa.2 Outros menos conhecidos, como Domingos Alves 
Branco Muniz Barreto que publicou suas Observações relativas a 
Agricultura, Comércio e Navegação do Continente de São Pedro no 
Brasil, em 1778, até mesmo uma dezena de estudos e relatórios 
anônimos, anotados durante o período.

Durante todo o século XIX, até a primeira metade do século 
XX, a expansão de nossa economia e a própria construção do 
nosso Estado-nação fizeram aumentar ainda mais aqueles que se 
dedicaram aos estudos econômicos em suas múltiplas acepções, e 
é impossível a tarefa de listá-los neste breve espaço, sem cometer 
omissões imperdoáveis. Somente a título de exemplo – e novamente 
usando textos apresentados nos eventos e publicados na Revista 
da ABPHE –, vemos “personagens” que estão sendo cada vez 
mais resgatados e estudados pelos pesquisadores do pensamento 
econômico brasileiro, como Severiano Maciel da Costa, Frederi-
co Leopoldo Cezar Burlamaqui, Joaquim José Rodrigues Torres, 
Irineu Evangelista de Souza, o visconde de Mauá, Luiz Rafael Vieira 
Souto, Rui Barbosa, Clóvis Bevilaqua, dentre tantos outros.3

2 Como o objetivo do presente texto não é realizar um levantamento exaustivo dos 
pensadores econômicos brasileiros, vamos nos restringir a citar algumas obras mais ou 
menos conhecidas ou ilustrativas dos autores listados. No caso de José da Silva Lisboa 
sua enorme produção dispensa mais apresentações do que o copioso estudo realizado 
por Jobson Arruda e Fernando Novais (ARRUDA e NOVAIS, 2004). Já sobre Hipólito 
da Costa, cf. o texto de Milena Fernandes de Oliveira (2017).

3 Conforme as mesas de pensamento econômico brasileiro no XII Congresso Brasileiro de 
História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas e ainda 
o livro Ideias econômicas no Brasil oitocentista (Curi e Salomão, 2019).
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A partir de meados do século XX, como já viemos assina-
lando, o pensamento econômico brasileiro ganharia “concretude” 
juntamente com o projeto de industrialização dirigido pelo Estado 
brasileiro. Autores como Roberto Simonsen, Valentim Bouças, 
Celso Furtado e outros, além de instituições, como a Comissão 
Econômica para a América Latina – Cepal e o Instituto Superior 
de Estudos Brasileiros – Iseb, eram a “prova” da emergência de um 
pensamento econômico realmente nacional e autônomo. 

Se o Pensamento Econômico Brasileiro (ou luso-brasileiro), 
ao contrário da maioria das interpretações recorrentes nos meios 
acadêmicos, realmente existiu desde os primórdios de nossa His-
tória e se avolumou sobremaneira no século XIX, como acabamos 
de ver, poucos foram entre nós os estudiosos que se dedicaram às 
origens e às especificidades desse pensamento econômico. 

Se levarmos em conta novamente a análise do professor 
João Antônio de Paula, vemos que o primeiro autor que teria se 
dedicado a estudar nosso pensamento econômico teria sido Silvio 
Romero em seu livro História da Literatura Brasileira, de 1888 
(PAULA, 2017). Outro autor que merece ser citado, embora suas 
análises sobre nosso pensamento econômico fossem “marginais” 
ao objeto de seu estudo, é João Pandiá Calógeras, que a partir de 
1910 publicou A política Monetária do Brasil e Problemas de Admi-
nistração e Problemas de Governo (1918 e 1928, respectivamente). 
Luiz Nogueira de Paula teria sido outro autor importante que 
publicou em 1942 a Síntese da Evolução do Pensamento Econômico 
no Brasil; a estes devemos somar também Heitor Ferreira Lima 
em História do Pensamento Econômico Brasileiro, de 1978, como 
precursores do campo.

Reflexo de suas épocas, esses autores eram, na maioria das 
vezes, homens públicos, ligados aos órgãos de governo e que tam-
bém se dedicavam a investigar seus companheiros do passado. 
Isso porque outro aspecto importante e que ainda precisa ser 
considerado é que, por muito tempo, a História do Pensamen-
to Econômico foi considerada como um campo menor dentro 
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da Ciência Econômica, apelidada de soft-science. O estudo de 
economistas como Smith, Ricardo, Malthus, Sismondi, Marx 
e tantos outros era quase um diletantismo de economistas que 
faziam hard-science e, nas horas vagas, se dedicavam a estudar os 
pensadores do passado (ARIDA, 1991). 

Esse campo da História do Pensamento Econômico 
somente começa a se consolidar, entre nós, de maneira sistemá-
tica e não diletante, a partir da criação dos primeiros cursos de 
pós-graduação em Economia, ao final dos anos 1960 e 1970. 

***

O fato é que desde o primeiro evento da ABPHE, em 1993, até 
os dias de hoje, o pensamento econômico se firmou como campo 
autônomo, de importância e produção crescente. Se no primeiro 
evento da Associação a área de submissão para História do Pen-
samento Econômico sequer existia, a partir do evento seguinte, 
em 1996, vemos os primeiros trabalhos sobre pensamento sendo 
apresentados. O número de trabalhos cresceu de oito artigos sub-
metidos em 1999, para 31 em 2017. Percentualmente, as discussões 
sobre pensamento econômico passaram de 5% (1999) para pouco 
mais de 18% do total (2017). O mesmo fenômeno ocorreu junto à 
revista da Associação, a História Econômica & História de Empresas 
que, da sua fundação no segundo semestre de 1998 até o volume 22 
(2019.1), publicou 253 artigos, dos quais 29 são de Pensamento 
Econômico (ou pouco mais que 11% do total).4 

4 Em 1999, no III Congresso Brasileiro de História Econômica, em Curitiba, foram apresen-
tados oito de um total de 142 textos (5% do total); em 2001, no IV Congresso (São Paulo), 
novamente oito de 119 trabalhos submetidos no evento (6%); em 2003, no V Congresso 
(Caxambu) foram nove entre 113 (7%); em 2005, no VI evento (Conservatória), assistimos 
a um grande crescimento – 19 trabalhos de Pensamento Econômico em 117 trabalhos 
(16%); em 2007 (Aracaju), no VII Congresso, foram 16 textos entre 166 (13%); em 2009 
(Campinas), na 8ª edição, foram 15 em 170 (8%); em 2011, no 9º Congresso (novamente 
em Curitiba), foram 21 entre 147 (14%); em 2013, na 10ª edição (Juiz de Fora) foram 18 de 
um total de 133 (13%); em 2015, o 11º Congresso ocorreu em Vitória e teve 19 trabalhos 
de Pensamento Econômico para um total de 132 artigos apresentados (14%). Por fim, 
no 12º Congresso Brasileiro de História Econômica, realizado novamente em Niterói, 
foram 31 trabalhos de História do Pensamento Econômico entre 167 textos aprovados 
no evento (18% do total).
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A discussão sobre Pensamento Econômico iniciou um 
importante diálogo com a História Econômica, ou seja, além de 
estudos sobre produção, distribuição e consumo de todos os bens 
necessários (e supérfluos) à vida, atualmente os historiadores 
econômicos entendem como imprescindível estudar as inúmeras 
formas como homens e mulheres pensavam (e pensam) as relações 
econômicas às quais estavam submetidos.

Mudou também o próprio conceito do que é o Pensamento 
Econômico, primeiro porque os estudiosos perceberam que ele 
não pode ser estudado somente como “economia pura” – ou seja, 
um conteúdo de especialistas e para especialistas. O Pensamento 
Econômico é, nesse sentido, uma expressão não completamente 
autônoma de dimensões mais amplas da cultura em geral como as 
diversas formas de literatura, ciência, artes, e o próprio exercício 
da política ou das ideologias. 

Esse movimento de valorização do Pensamento Econômico 
como área autônoma veio ainda a partir de uma expansão da 
área em nível mundial, principalmente no pós-Segunda Guerra 
Mundial, com a fundação de algumas instituições como a Japanese 
Society for the History of Economic Thought, em 1950, a Economic 
Thought Society, primeiro como um grupo de estudos de origem 
britânica (1968) e depois se tornando uma associação internacional 
ainda na década de 1970. A essas se seguiram várias outras, como a 
Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico (1992), 
a The International Adam Smith Society (1995), European Society 
for the History of Economic Thougth, em 1996, para ficarmos em 
algumas mais emblemáticas. Entre nós, assistimos em 2015 a fun-
dação da Associação Latino-Americana de Pensamento Econômico 
(Alape), que tem estreitos laços com a ABPHE, compartilhada por 
muitos dos seus membros que têm dupla filiação e projetos em 
conjunto que começam a se concretizar.

É nesse contexto que recebemos a obra História do pensamen-
to econômico: pensamento econômico brasileiro, organizada pelos 
professores e sócios da ABPHE, Daniel do Val Cosentino e Thiago 
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Fontelas Rosado Gambi. A obra expressa de maneira significativa 
esse fortalecimento do campo e ainda aponta “caminhos” bastante 
interessantes para a pesquisa e o desenvolvimento da História do 
Pensamento Econômico Brasileiro entre nós. Em vez de “elegerem” 
a forma mais comum dos estudos sobre pensamento econômico, 
realizando análises densas e verticais a partir de uma lista prévia 
e significativa de autores – o que poderia levar a uma quase con-
fusão entre pensamento e pensadores –, a opção foi a de discutir 
temas e períodos pertinentes ao pensamento econômico brasileiro, 
mirando a sociedade e não alguns brasileiros.

Trazendo alguns dos melhores pesquisadores do Pensamento 
Econômico Brasileiro da atualidade e dividido em duas partes prin-
cipais, o presente volume apresenta em sua primeira seção algumas 
discussões sobre o próprio Pensamento Econômico Brasileiro 
como objeto de estudo que é problematizado: um panorama sobre 
o ensino da disciplina nos principais cursos do país; a velha/nova 
questão da existência de um pensamento econômico nacional; e 
uma proposta metodológica de se estudar esse pensamento a partir 
dos debates e controvérsias que existiram na sociedade brasileira 
nos diferentes estágios de sua formação. 

Na segunda parte, encontramos alguns temas extremamente 
importantes ao longo de nossa História como a Riqueza em nosso 
período colonial, o ensino da Economia, os debates sobre Moedas, 
Crédito e Bancos, ao longo do Oitocentos e o Desenvolvimentismo, 
a Industrialização e a Inflação, que foram alguns dos temas que 
mais galvanizaram a opinião pública no século XX.

A opção por discussões temáticas obviamente não excluiu a 
análise dos principais autores e suas formulações teórico-políticas, 
mas os coloca em linha com a sociedade brasileira ou, em outros 
termos, relaciona o pensamento econômico com o conjunto das 
transformações pelo qual o país passou. Também uma maior ên-
fase em nossos momentos iniciais – com especial destaque para o 
momento da construção de nosso Estado e nação no século XIX 
– ajuda a entender que a História do Pensamento Econômico tem 
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um terreno mais fértil no estudo das Ciências Sociais em geral e 
não somente no da Economia em sentido restrito.

O presente volume estimula uma pesquisa mais abrangente, 
abrindo novas possibilidades de investigação ao público de gra-
duandos e pós-graduandos em História, Economia e ciências afins 
– objetivo último e mais importante dessa coleção. 

Por tudo o que foi aqui exposto e, principalmente, pela 
qualidade da obra apresentada, a Associação Brasileira dos Pesqui-
sadores em História Econômica reforça o orgulho e a honra de ter 
o livro História do pensamento econômico: pensamento econômico 
brasileiro como o primeiro da nova coleção que trazemos a público.

Luiz Fernando Saraiva
Presidente da ABPHE



Apresentação

A ABPHE tem abrigado ao longo dos anos pesquisadores 
e trabalhos sobre história do pensamento econômico. 
Seus eventos, ao lado dos organizados por Anpec e SEP, 

têm se revelado espaços para a apresentação de pesquisas nessa 
área no Brasil. Nos eventos da ABPHE, atualmente, a história do 
pensamento econômico está posicionada no mesmo patamar das 
linhas tradicionais de pesquisa em história econômica: a história 
econômica geral, a história de empresas, a história do Brasil Co-
lônia, Império e República.

Contudo, em 1996, quando Tamás Szmrecsányi e outros 
pesquisadores organizaram uma coleção de história econômica 
baseada na coletânea de textos apresentados no Congresso de 
1993, ano de fundação da associação, a história do pensamento 
econômico ainda não havia encontrado seu lugar na ABPHE e, por 
isso, trabalhos dessa área não figuraram na coleção. A partir de 
1999, a história do pensamento econômico passou a fazer parte do 
rol de linhas de pesquisa da associação e pode-se dizer que desde 
então encontrou seu lugar na ABPHE.

Essa nova coleção com este volume dedicado à história do 
pensamento econômico e mais especificamente ao pensamento 
econômico brasileiro reflete a importância da área para a ABPHE. 
Como mostram Carlos Eduardo Suprinyak e Alexandre Mendes 
Cunha no primeiro capítulo deste livro, a história do pensamento 
econômico tem perdido espaço nos cursos de economia dos Esta-
dos Unidos e da Europa. Pelo contrário, na América Latina como 
um todo, o ensino, a pesquisa e o interesse de jovens pesquisado-
res por temas dessa área indicam sua vitalidade. O panorama da 
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história do pensamento econômico no Brasil apresentado pelos 
autores desvela um futuro auspicioso. A história do pensamento 
econômico ainda ocupa um espaço privilegiado nos cursos de 
graduação e pós-graduação em economia do país; além disso, os 
trabalhos da área costumam ser divulgados em importantes revistas 
nacionais e há uma tendência de aumento do número de pesquisa-
dores brasileiros com publicações em revistas estrangeiras. Apesar 
disso, advertem para a necessidade de qualificar e internacionalizar 
a produção nacional.

Entretanto, considerar a história do pensamento econômico 
no Brasil não é o mesmo que considerar a história do pensamento 
econômico do Brasil. Esta sem dúvida mais específica e incluída 
naquela. O propósito da primeira parte deste volume, além de 
apresentar um quadro da situação da história do pensamento 
econômico no Brasil, é considerar a história do pensamento 
econômico do Brasil enquanto objeto de estudo. Mas o que seria 
a história do pensamento econômico do Brasil? Antes disso, exis-
tiria um pensamento econômico brasileiro? O capítulo de Daniel 
Cosentino, Roberto Silva e Thiago Gambi explora essa questão 
por meio de uma discussão metodológica sobre diferentes tipos 
de abordagem em história do pensamento econômico e argumenta 
em favor do reconhecimento de que a diversidade das formações 
sociais se impõe sobre a produção teórica abstrata e pretensamente 
universal na construção da história do pensamento econômico. 
Esse movimento abre espaço para a afirmação de pensamentos 
econômicos nacionais e, portanto, de um pensamento econô-
mico brasileiro.

Na mesma linha, Carla Curty e Maria Malta debatem o uso 
das controvérsias como método para a pesquisa em história do 
pensamento econômico. Segundo as autoras, tomar as disputas 
entre análises divergentes no campo da economia, considerando 
elementos teóricos e ideológicos, permitiria captar a historicidade 
e o caminho percorrido pelas ideias dos economistas na elabo-
ração do pensamento econômico. Sustentam, assim, a aplicação 
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do método para uma sistematização da história do pensamento 
econômico brasileiro e, com isso, abrem a possibilidade de um 
alargamento desse campo de estudos, incluindo, por exemplo, os 
chamados intérpretes do Brasil.

O panorama da história do pensamento econômico no 
Brasil e as discussões metodológicas constituem a primeira parte 
do volume. A partir daí, descortinam-se ensaios sobre o que cha-
mamos propriamente de pensamento econômico brasileiro. Os 
capítulos da segunda parte foram elaborados de acordo com um 
critério temático: o reformismo ilustrado e o liberalismo, os debates 
monetários, o ensino de economia política, a industrialização e o 
desenvolvimentismo, o planejamento e a inflação. Estão organiza-
dos, por sua vez, segundo um critério cronológico; abrangem um 
período que parte do Brasil Colônia e chega à contemporaneidade.

Bruno Aidar reflete sobre a riqueza no Brasil colonial a par-
tir do pensamento de três importantes personagens do Império 
português: Rodrigo de Souza Coutinho, José Joaquim de Azeredo 
Coutinho e José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu. O autor 
procura mostrar como o Brasil se tornou, primeiro, um objeto de 
reflexão por parte do governo, tendo em vista sua relevância para 
a produção da riqueza material do Império. A seguir, articula as 
ideias dos personagens mencionados para indicar o surgimento 
de um discurso calcado na nascente economia política no espaço 
intelectual da Colônia e de um Brasil recém-independente.

Aliás, um dos primeiros atos do regente com a chegada da 
Corte ao Brasil foi criar uma cátedra de economia política. O capí-
tulo de Daniel Cosentino explora a difusão da ciência lúgubre no 
país a partir do seu ensino nas cátedras das faculdades de direito e 
engenharia durante o século XIX e início do XX. O autor considera 
em sua análise diversas localidades do país – Ceará, Pernambuco, 
Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul – e passa pelas ideias dos catedráticos mais destacados – por 
exemplo, Pedro Autran da Mata Albuquerque, Lourenço Trigo Lou-
reiro, Aprígio da Silva Guimarães, João da Silva Carrão, José Luis de 
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Almeida Nogueira, Davi Campista, José Maria da Silva Paranhos, 
Rafael Vieira Souto e Francisco Rodolfo Simch. Para o autor, o ensi-
no de economia política era um reflexo do pensamento econômico 
brasileiro do período e se revelou como importante instrumento de 
difusão de ideias econômicas estrangeiras no país, cuja adaptação 
original teria marcado a elaboração intelectual brasileira.

Se a academia era um espaço relevante de assimilação e 
adaptação de ideias econômicas estrangeiras no século XIX, o 
parlamento também se mostrou como uma arena de embates 
econômicos, sendo campo privilegiado para observar a discussão 
das ideias que guiariam a formulação da política econômica do 
Império. O capítulo de Thiago Gambi se esforça para organizar o 
intrincado debate monetário e bancário da época e relacioná-lo 
às posições políticas dos atores em jogo. Depois de distinguir três 
grupos participantes do debate – metalistas, papelistas e papelistas 
puros –, o autor explora as ideias econômicas de Joaquim José 
Rodrigues Torres, Bernardo de Souza Franco e Irineu Evangelista 
de Souza, o barão e visconde de Mauá, para aprofundar a com-
preensão das teorias econômicas por trás de cada um dos grupos.

Talvez se possa dizer que a questão do desenvolvimento eco-
nômico tomou o protagonismo da moeda e dos bancos no século 
XX. O capítulo de Ivan Salomão percorre a historiografia sobre as 
origens do chamado desenvolvimentismo no Brasil, com objetivo 
de resgatar e sistematizar o debate contemporâneo e contribuir 
para a melhor compreensão desse fenômeno histórico. O autor 
argumenta que o desenvolvimentismo não deve ser visto como 
mera oportunidade histórica resultante de um choque adverso, 
mas como consequência de um processo de amadurecimento que 
teria se iniciado ainda no século XIX.

O capítulo seguinte, de Luiz Felipe Bruzzi Curi, faz uma aná-
lise historiográfica a respeito do pensamento econômico brasileiro 
sobre planejamento e desenvolvimento, buscando analisar mais de 
meio século de produção intelectual sobre a história do pensamento 
econômico brasileiro. Assim, ocupa-se da literatura produzida a 
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partir dos anos 1960 até os anos 2000, identificando nessa produ-
ção uma tendência de configuração de um campo específico de 
reflexão, a própria história do pensamento econômico brasileiro. 
Desta forma, passeia pelas réplicas e tréplicas entre Eugênio Gudin 
e Roberto Simonsen até o surgimento do estruturalismo cepalino 
e da obra de Celso Furtado no pós-guerra, a partir dos trabalhos 
que para o autor iniciaram uma reflexão propriamente histórica 
sobre as ideias relacionadas ao planejamento e ao desenvolvimento 
industrial no Brasil. Passeia também pela historiografia dos anos 
1980-1990, já caracterizada por uma sistematização do campo da 
história do pensamento econômico no Brasil e pela produção de 
sínteses interpretativas. Por último, discute a produção dos anos 
2000, marcada pela ampliação da área e pela retomada do tema 
do desenvolvimentismo e do planejamento. Assim, sugere que 
o debate sobre planejamento e desenvolvimento no Brasil está 
diretamente relacionado à própria consolidação da história do 
pensamento econômico brasileiro como campo e espaço de refle-
xão, o que nos tempos atuais significa a ampliação e diversificação 
nos trabalhos e abordagens sobre o tema.

No último capítulo da segunda parte, no fechamento do 
livro, Victor Leonardo de Araújo revisita o debate sobre a inflação 
brasileira, contrapondo ortodoxos e heterodoxos. O autor argu-
menta que, enquanto a ortodoxia se prendia ao velho receituário 
contracionista, a heterodoxia propunha um diagnóstico inovador 
da inflação, derivado das contribuições keynesianas, abrindo 
espaço para interpretações originais da inflação brasileira, como 
a inflação inercial e a contribuição peculiar de Ignácio Rangel. A 
questão é discutida a partir de três períodos: o debate sobre a infla-
ção entre os anos 1850 e 1970; o debate que norteou os planos de 
estabilização nos anos 1980 até o Plano Real; e, por último, o debate 
contemporâneo sobre a inflação no Brasil tendo como parâmetro 
o regime de metas de inflação, suas contradições e proposições de 
políticas alternativas. Deste modo procura apontar que o debate 
entre ortodoxos e heterodoxos continua atual e efervescente.
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Percorridos os ensaios dessa segunda parte, o leitor terá 
encontrado interessantes questões e personagens que constituem 
objetos de estudo do pensamento econômico brasileiro. Certa-
mente estará mais familiarizado com as reformas liberalizantes 
na colônia, com as cátedras de economia política, metalistas e 
papelistas, o desenvolvimentismo e a inflação inercial. Não lhe 
serão mais tão distantes nomes como Souza Coutinho, Rodrigues 
Torres, Eugênio Gudin, Roberto Simonsen e Ignácio Rangel. Se 
ao final do percurso o leitor estiver mais próximo do pensamento 
econômico brasileiro, este volume terá cumprido seu papel de 
divulgar e fomentar a pesquisa nessa área.

Por fim, vale dizer que, embora o recorte temático e cro-
nológico adotado constitua uma unidade, não se pretendeu 
construir neste volume uma história do pensamento econômico 
brasileiro; antes se quis apresentar aos leitores olhares sobre 
questões relevantes do pensamento econômico brasileiro desde 
abordagens que se situam no frutífero – e para alguns incon-
tornável – encontro da história econômica com a história do 
pensamento econômico.

Daniel do Val Cosentino
Thiago Fontelas Rosado Gambi

organizadores



Essa coleção pretende resgatar a tradição da Associação 
Brasileira de Pesquisadores de História Econômica (ABPHE) 
de oferecer reflexões críticas e atualizadas sobre o nosso 
passado, contribuindo assim para que a comunidade 
acadêmica e o público em geral tenham condições de agir 
concretamente para a transformação de nosso presente.

Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil
História do pensamento econômico 
Pensamento econômico brasileiro


