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Economistas gostam de fazer piadas sobre a profissão. Por exemplo: "Com quantos 
economistas pode-se contar para trocar uma lâmpada?" Três respostas possíveis: (a) Dois - 
Um para trocar a lâmpada e outro para segurar uma escada imaginária. (b) Oito -Um para 
trocar a lâmpada e sete para garantir que todo o resto permaneça como está. (c) Nenhum - 
Todos estarão esperando que apareça uma mão invisível.   
 
A piada é boa também porque, na caricatura do economista acomodado em visões parciais do 
mundo, feitas de hipóteses desconectadas da realidade de seu próprio trabalho, está um tanto 
da crítica que se faz à disciplina, com suas tradições de método e freqüentes inclinações 
ideológicas.   
 
Questão fundamental, nessa crítica, opõe, de um lado, o domínio da escola neoclássica, 
segundo a qual a economia funciona sob os estímulos de agentes guiados por expectativas 
racionais, que sabem como os mercados funcionam e dispõem de todas as informações 
relevantes para tomar suas decisões, e de outro o pluralismo das linhas de ensino e pesquisa 
que incluem a teoria dos jogos, a economia experimental, a economia comportamental, a 
economia evolucionária, a neuro-economia etc. Em "Inside the Economist's Mind" (Blackwell 
Publishing, 456 págs.,75 fotos), recentemente lançado nos EUA e Europa, best-seller na lista 
do "Financial Times", encontra-se boa ajuda para compreender a verdadeira dimensão dessa 
dicotomia. Alguns dos pontos mais altos do livro, sob esse aspecto, estão na entrevista de 
Robert Aumann, Prêmio Nobel de Economia em 2005 (compartilhado com Thomas C. 
Schelling).   
 
Mas, na longa entrevista que concedeu ao também economista Sergiu Hart, Aumann - figura 
central no desenvolvimento da teoria dos jogos e no quadro mais geral de referências 
intelectuais da economia moderna -, faz muito mais: dá uma aula de conhecimentos 
multidisciplinares em que situa a economia, e sua própria carreira como economista e 
matemático, em amplo contexto humanístico.   
 
Tudo a ver com o espírito do livro, editado por William A. Barnet, professor de macroeconomia 
na Universidade de Kansas, e Paul Samuelson, Nobel de 1970: fornecer um mapa de amplo 
espectro para a "leitura" da mente de 16 importantes economistas, americanos e europeus, 
alguns já mortos, na maior parte bastante conhecidos pela relevância de sua contribuição para 
o estudo da economia e influência espalhada mundo afora. De quebra, memórias pessoais, 
lembranças de decisões antigas, marcas de momentos decisivos na carreira. Por que escolheu 
esta ou aquela universidade para estudar ou trabalhar? Quais foram as influências marcantes 
de mestres e colegas dos tempos de graduação? Quais trabalhos de outros economistas 
deixaram as melhores impressões? O que motivou a escolha deste ou daquele parceiro para a 
realização de pesquisas conjuntas? Onde encontrou motivação para entrar naquela linha de 
pesquisa que levou, anos depois, à distinção máxima do Prêmio Nobel? Por que decidiu ser 
economista?   
 
Saem-se bastante bem, os perguntadores, no lidar com essa dualidade da proposta editorial 
do livro: fazer o economista falar de economia, a sua e a dos outros - dissecando o sentido e o 
resultado de pesquisas, trabalhos conjuntos ou solitários que resultaram, muitas vezes, em 
modelos teóricos ou "insights" tornados clássicos -, e situando o fato puramente técnico em 
enlaces de oportunidade com o relato de experiências pessoais do entrevistado, dentro e fora 
da profissão.   
 
Não é só: entrevistados e entrevistadores juntam-se no livro em missão que transcende a 
importância intelectual imediata de cada conversação. Fazem ali uma experiência de 
vulgarização do saber econômico. Este é um livro para economistas, principalmente. Mas 
constituirá boa leitura, agradável e instrutiva, também para leigos com interesse por assuntos 
econômicos, que poderão encontrar em freqüentemente cruas tecnicidades um estímulo para 
aprimorar seu conhecimento -, inclusive, indo atrás de mais explicações em fontes adicionais. 
Habitantes de outros lugares acadêmicos encontrarão subsídios para compreender a economia 



em possíveis interinfluências com suas respectivas disciplinas, assunto de especulações 
amplificadas em tempos mais recentes.   
 
Em alguns poucos casos, bem a minoria, a conversa desanda para o puro economês. Aí, a 
coisa é para economista, e só. Thomas J. Sargent e seus entrevistadores, por exemplo, 
deleitam-se com talibânicos diálogos difíceis de acompanhar. Fotos em que Sargent, um dos 
artífices da revolução das expectativas racionais nos anos 1970, aparece exibindo o peixe que 
pescou no Havaí ou na companhia da mulher e do filho não bastam para baixar a temperatura. 
De todo modo, a incursão pelos meandros da conversa em que Sargent também rememora e 
comenta a "crítica" de Robert Lucas pode render acréscimos de compreensão sobre o assunto.   
 
Os 16 entrevistados foram ouvidos em conversações de diferentes épocas. Entre eles, sete 
Prêmios Nobel: Wassily Leontief, Robert E. Lucas Jr., Franco Modigiliani (entrevistado por 
Barnett e Roberto Solow, outro Nobel), Milton Friedman, Paul A. Samuelson, Robert Aumann, 
James Tobin. E mais dois governadores de bancos centrais, Paul A. Volcker, ex-chairman do 
Fed/EUA, e Stanley Fischer, chairman do Banco de Israel, além de David Cass, János Kornai, 
Martin Feldstein, Christopher A. Sims, Robert J. Shiller, Jacques Drèze, Thomas J. Sargent.   
 
Haverá economistas que desdenharão a leitura do livro. Serão aqueles que dizem ter 
ultrapassado a fase de ler livros - menos ainda coletâneas de entrevistas em que não são eles 
os entrevistados. Agora, afirmam, olhando lá de cima, só lêem "papers", e muito 
seletivamente. (O americano Tyler Cowen, de respeitável currículo, professor na George Mason 
University e colunista do "New York Times", esnobou o livro, que qualificou de "boring", em 
seu blog "The Marginal Revolution", mas deu-se mal: quando fez o comentário, o livro ainda 
não estava à venda, nem a editora distribuíra exemplares por antecipação, e ficou claro que 
ele tinha lido apenas a introdução, publicada por William A. Barnett no blog criado para 
divulgação da obra. Foi retirado da lista de cortesia. Não se sabe se comprou o livro: US$ 
29,95 em brochura ou US$ 74,95 em capa dura e papel especial).   
 
O economista, talvez porque pretenda mostrar-se senhor de verdades em que o cidadão 
comum, sujeito sem remédio da economia prática, põe pouca ou nenhuma fé, não raro 
escorrega na arrogância, enrola-se na presunção, perde-se em perorações de jargão que é 
código para poucos entenderem. Fala para seus "pares". Mas também pode mostrar-se 
despretensioso, simpático, e claro (nem tanto, às vezes, para um leigo) na maneira de explicar 
suas teorias e, neste livro, a si mesmos, como profissionais e seres irremediavelmente 
humanos.   
 
No formato, o livro faz lembrar "Conversations with Economists", editado por Arjo Klamer, 
professor na Universidade Erasmus, de Roterdã, publicado em 1984 (Rowman & Littlefied) e 
traduzido para várias linguas. A edição brasileira saiu em 1988 ("Conversas com Economistas", 
Thomson Pioneira). Em 1996, a editora 34 lançou "Conversas com Economistas Brasileiros", 
série de entrevistas organizada por Ciro Biderman, Luis Felipe Cozac e José Marcio Rego.   
 
O modelo criado por Klamer frutificou. "Inside the Economist´s Mind" tem, porém, a 
peculiaridade de constituir um projeto em constante renovação, alimentado por entrevistas 
que vão sendo publicadas em "Macroeconomic Dynamics", "journal" da Cambridge University 
Press editado por Barnett. Para um próximo volume já estão programadas entrevistas com 
Alan Meltzer, Elhanan Helpman, William Brock, Karl Shell, Axel Leijonhufvud, Anna Schwartz, 
Guillermo Calvo e Assar Lindback.   
 
Em comentário de apresentação do livro, Paul Samuelson observa que a pesquisa científica, 
por sua própria natureza, deve desenvolver-se de maneira a não refletir motivações pessoais 
de seus autores. Contudo, será útil conhecer detalhes das experiências de vida de 
economistas. "O crescimento dinâmico de subáreas da profissão precisa ser suplementado por 
apanhados gerais do todo, não apenas como a soma de suas partes normalmente separadas. 
Este livro provê essa visão de conjunto da economia moderna e a conexão desse todo com as 
experiências de vida de economistas famosos, cujo trabalho foi seminal para a disciplina." Diz 
ainda Samuelson: "O livro nos permite tomar distância e ver a totalidade do campo [a 



economia] num contexto revelador que, de outro modo, facilmente se perderia no enfoque 
estreito do trabalho de cada pesquisador em sua especialidade".   
 
Então, é importante saber (ou lembrar) que a defesa de tese de János Kornai em Budapeste, 
às vésperas da revolução de 1956, atraiu uma audiência de centenas de pessoas. Quando 
apareceu em livro, porém, com título que falava em excessos de centralização, ele perdeu o 
emprego - e um amigo próximo foi executado, por outras atividades que não tinham a 
aprovação do governo.   
 
Robert Lucas recusou a oferta de George Shultz para trabalhar em Washington, e Arthur Laffer 
foi contratado em seu lugar.   
 
Jacques Drèze, um dos fundadores do Center for Operations Research and Econometrics 
(Core), na universidade de Louvain, começou a vida adulta trabalhando com o pai, pequeno 
banqueiro em Verviers, na Bélgica, em atividades tão variadas como buscar, em Londres, 
quem se interessasse por operações cambiais para entrega futura ou negociar acordos de 
"barter" na Finlândia, para que uma empresa local pudesse pagar por máquinas têxteis com 
moldes de forjaria.   
 
David Cass recorda, em certo momento, ter sugerido a Arnold Weber, diretor da faculdade em 
que lecionava (Carnegie Mellon) que fosse se f... , quando dele ouviu a admoestação de que 
era muito "teórico" para estar numa escola de negócios.   
 
Franco Modigliani vergasta o teorema em que Robert Barro relaciona hábitos de poupança e 
financiamento de déficits de governo: "A despeito de sua elegância, [o teorema] não tem 
substância. Não compreendo porque tantos têm-se deixado persuadir por uma proposição cuja 
prova repousa na incrível hipótese de que todos se preocupam com seus herdeiros como o 
fariam consigo mesmos." E também fala das agruras vividas por ser judeu na Itália de 
Mussolini, razão de sua partida, primeiro para a França e depois para os EUA. Em Harvard, não 
ficou porque o chefe do departamento era xenófobo e anti-semita.   
 
Milton Friedman fala de seus tempos de universidade: "Provavelmente, eu me descreveria 
como um socialista, quem sabe?" E sobre o uso de matemática em economia: "Como disse 
Alfred Marshall: traduza seus resultados para o inglês e ponha fogo na matemática". 
Recordando seu primeiro ano em Chicago, estudante "do que agora se chama micro e macro", 
desabafa: "Odeio essas palavras. Trata-se de teoria dos preços e teoria monetária. Por que 
diabo temos que usar essas palavras gregas?"   
 
Lucas, Modigliani, Friedman, Leontief, Samuelson, Aumann, Drèze, Sims, Cass. são a história 
da economia em movimento e seu trabalho, um encadear ininterrupto de acréscimos de 
conhecimento, freqüentemente resultante de idéias e descobertas que passaram uns para os 
outros, ou que são obra de autoria conjunta - mas que também podem ter nascido de 
salutares confrontos de pontos de vista, ou da experimentação feita com diferentes 
angulações.   
 
É claro que as conversações acabam tendo um viés meio "interessado", no sentido de que os 
entrevistados (quase inevitavelmente) se colocam no centro de acontecimentos que não 
pertenceram apenas a eles, na maior parte dos casos. Pela estatura intelectual de cada um, no 
entanto, merecem ampla condescendência. Também porque certamente haverão de concordar 
com o colega Joseph A. Schumpeter (em "History of Economic Analysis", Oxford, 1954): "A 
análise científica não é simplesmente um processo logicamente coerente, que começa com 
algumas noções básicas e que então se acrescenta a um estoque. Não é simplesmente uma 
sucessão de descobertas de uma realidade objetiva. É, sim, uma luta incessante com criações 
de nós mesmos e das mentes de nossos predecessores e seus 'progressos' (.) O estado de 
qualquer ciência em qualquer dado momento implica sua história passada e não pode ser 
satisfatoriamente transmitido sem que se faça explícita essa história implícita." "Inside the 
Economist´s Mind" é obra de valia como parte desse necessário esforço de explicitação.   
 
 



Participam desta edição, com comentários sobre a obra e a vida de alguns dos entrevistados 
em "Inside the Economist's Mind", cinco economistas brasileiros: Eliana Cardoso, João Sicsú, 
Márcio Holland de Brito, Carlos Eduardo Soares Gonçalves e Mauro Rodrigues.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 de jan. 2007. Eu & fim de semana, p. 4-11 
 
 


