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Especialista foge
do ‘economês’ e
entrana filosofia

SOLIDÃO: “Àmedida que osmeios ficam
mais sofisticados, a comunicação entre
as pessoas torna-semais superficial”

‘Novatecnologiatrazarmadilhas’

BUSCADORES: “Ao facilitar demais as
coisas, a web pode tolher subprodutos
interessantes do processo de pesquisa”

●●● Formado em Economia e Ciên-
cias Sociais pela Universidade de
São Paulo (USP) e com doutora-
do defendido na Universidade de
Cambridge, Inglaterra, Eduardo
Giannetti da Fonseca tornou-se
figurinha carimbada namídia.
Dificilmente ele deixa de ser ouvi-
do sempre que há uma discussão
sobre os altos e baixos da econo-
mia brasileira. De tão conhecido,
o professor da faculdade Ibmec
São Paulo já virou até verbete da
versão em português daWikipé-
dia (http://pt.wikipedia.org).

Parte dessa fama deve-se tam-
bém aos seus livros, que fogem
do ‘economês’ e analisam ques-
tões sob perspectivas filosóficas
e atémesmo psicológicas. Nessa
linha estão as suas três obras
mais recentes –Auto-engano
(1997), Felicidade (2002) eO
Valor do Amanhã (2005), lança-
das pela Companhia das Letras.
Na última delas, Giannetti faz
uma análise aprofundada do pa-
pel dos juros na sociedade.

Para escrever seus livros, o
professor prefere se isolar do
mundo. Ao redigirOValor do
Amanhã, por exemplo, ele se ins-
talou na pequena cidade de Tira-
dentes (MG). “Não leio jornal ou
revistas, não ouço rádio, não vejo
TV e não entro na internet. Só
falo com aminha família, pelo
telefone”, explica. “Meu dia-a-dia
emSão Paulo émuito dispersivo
e issome impede de focar pesa-
damente numa área de reflexão.”

Eliminados os ‘ruídos’, elemer-
gulha no editor de textos do seu
notebook. “Gosto de rever inúme-
ras vezes cada parágrafo, cada
sentença”, diz. “Não poderia ter
me permitido essa obsessão com
a intensidade com que a pratico
hoje se não fosse esse tipo de
software.” Giannetti inventou
uma tecnologia própria para en-
contrar livros e artigos que leu ao
longo da vida e podem ser úteis
ao trabalho. Há 30 anos ele anota
referências das obras ao lado de
suas observações em cadernos
numerados com páginas numera-
das. “Eles sãomuitomais flexí-
veis que o computador. Posso
abrir três ou quatro aomesmo
tempo e ir da página 1 à 247 em 1
segundo.” ● M.M.S.

VÍCIO: “Você perde o controle. Será que
eu quero gastar omeu tempo em sites
e pesquisas que não levam a nada?”

Para professor, sociedade ainda está aprendendo a usar recursos eletrônicos recentes, como internet e e-mail

Maurício Moraes e Silva

O olhar crítico do economista
Eduardo Giannetti da Fonseca
nãoestádirecionadoapenaspa-
ra assuntos espinhosos como o
vaivém dos mercados mun-
diais, a variação da taxa de ju-
ros ou a cotação do dólar. No
seudia-a-dia,descompromissa-
damente,oprofessorrefleteso-
breo impactodenovas tecnolo-
gias como a web e o e-mail nas
nossas vidas. “Ainda estamos
aprendendo,comumacertade-
fasagem, a tirar proveito des-
ses recursos”, diz. “Háperdas e
ganhos. O erro é imaginar que
só existem ganhos.”
Pelo lado positivo, Giannetti
destaca que se abriram novas
possibilidadesdeacessoàinfor-
mação. Ao escrever o seu re-
cém-lançado livro, O Valor do
Amanhã (Companhia das Le-
tras, 2005), pela primeira vez o
economista recorreu a sites es-
pecializadosparaencontrares-
tudos aos quais não tinha aces-
so no País. “Sou muito grato à
internet por isso”, observa. Ou-
tras ferramentas tambémo im-
pressionam,comoamaioragili-
dadena comunicação. “Facilita
a vida prática”, acredita. “Mas
isso tem umcusto.”
Nemsemprearedecontribui
para incrementar um trabalho
intelectual. Giannetti dá um
exemplo.Umadúvidaoincomo-
davamuito ao escreverOValor
do Amanhã. Ele queria encon-
trarotextoemqueo intelectual
e cientista Benjamin Franklin
(1706-1790), um dos fundado-
res dos Estados Unidos, dizia a
famosa frase “Tempo é dinhei-
ro”. “Outro dia estava em um
sebonaInglaterraeviaautobio-
grafia do Franklin. Comprei”,
lembra. “Li do começo ao fim e
elenãofalaisso.Fiqueidesapon-
tado,masaprendimuitacoisa.”
Tempos depois, o professor
teve a idéia de usar um site de
buscas na esperança de resol-
ver o enigma. “Em menos de 5
minutos eu estava com o texto
integral onde foi cunhada essa
fórmula tão conhecida”, conta.
Muitagentepodepensarquete-
ria sidomelhor fazerocaminho
inverso, mas Giannetti discor-
da. Apesar de não ser a origem
da famosa citação, o livro trou-
xe uma série de elementos e in-
formações importantes ao seu
trabalho. “Ao facilitar demais
ascoisas,a internetpode tolher
um processo de pesquisa que,
apesar de ser mais custoso, ti-
nha subprodutos extremamen-
te interessantes.”
Em outros aspectos, o saldo
também pode ser negativo. A
comunicação cada vez mais
imediata oferecida pelos novos
meios eletrônicos encanta e
também preocupa o economis-

ta. “O cineasta alemãoWerner
Herzogdisseumafraseemuma
entrevista que eu até memori-
zei,porqueacheimuitoforte: ‘A
solidão humana crescerá na
proporção direta da rapidez do
avançodasnovas formasdeco-
municação’”, afirma. Giannetti
tem amesma opinião. Para ele,

em vez de aproximar as pes-
soas, a tecnologia tem o poten-
cial de aumentar o isolamento.
A origem do problema esta-
ria justamente na facilidade
com que indivíduos de diferen-
tes lugares passarama conver-
sar. Como o processo tem fica-
do mais simples, eles dedicam

menos tempo para se comuni-
car, o que tornaria as relações
humanas mais superficiais.
“Quando era jovem, eupassava
àsvezesduashorasescrevendo
uma carta. Era uma coisa que
tinhadepensar, elaborar”, lem-
bra. “Hoje em dia eu falo com
meus amigos que estão viajan-

do por e-mails que não têm a
densidade, o cuidado e o zelo
que existiamnaquelas cartas.”
Outra conseqüência danosa
dessa comunicação intensifica-
da, de acordo com o professor,
estánaperdadetempo.Elenão
tem telefone celular, por exem-
plo, porque quer evitar que o

aparelho abra uma nova frente
de assédio às suas horas de tra-
balhoedescanso.Oeconomista
não consegue se livrar de parte
desse desperdício, contudo,
porumoutromotivo. “Umacoi-
sa que me desagrada e se tor-
nou obrigação é ter de fazer a
faxinadoe-mail”, explica. “Pelo
menosduas vezespordia eu te-
nho de abrir aminha caixa pos-
taledarumalimpada.Éumalu-
guel de tempo.”
Mas existe também o lado
bomdoscontatosfacilitadospe-
los meios eletrônicos. “Eu me
comunico com meus alunos,
por meio da internet, de uma
maneiraimpensável”,diz.“Pos-
so transmitir mensagens dan-
do sugestões e propondo ques-
tões, corrijo textos e leiomono-
grafias que eles me mandam
em arquivos eletrônicos.” Ele
só economizanousodeprogra-
mascomooPowerPoint. “Utili-
zo com muita parcimônia.
Quandofaloempúblico,prefiro
que as pessoas prestem aten-
ção no que estou dizendo e não
no que estou projetando.”

TENTAÇÕES
Dentretodasasarmadilhasdas
novas tecnologias, uma das
mais perigosas invadiu o coti-
dianodoprofessorcomolança-
mento do seu último livro.
Curioso para saber o que esta-
vamdizendoda obra,Giannetti
passouaconsultar sitesdebus-
ca.Oproblemaéqueoprocesso
viroupartedasuarotinadiária.
“Eu acordava e falava: ‘Vamos
lá!’. Era ridículo”, afirma. “De
repente, estava viciado. Você
vai perdendo o controle. É co-
mo uma coceira.”
Segundo ele, é precisomuito
cuidado para não ser “sugado”
pelo poder atrativo dos meios
eletrônicos. Na sua opinião, is-
so ocorre porque, na web e até
mesmonaTV,umacoisapuxaa
outra e a curiosidade nunca é
saciada. “Será que eu realmen-
te quero gastar o meu tempo
‘ciscando’deumladoparaoou-
tro em sites, em pesquisas des-
necessárias,empequenasinfor-
maçõesque estimulamde algu-
ma maneira a minha imagina-
çãomas não levam a nada?”
Ele sentiu o mesmo proble-
ma com os e-mails: começou a
ficar difícil não checá-los toda
hora. Para se ‘desintoxicar’,
Giannetti impôs um limite a si
mesmo: abrir as mensagens só
duas vezes por dia. “Tem mui-
tas tentações nessemundo vir-
tual”, acredita. “Mas, se você
pensar no que isso agrega e
constrói de valor permanente,
é muito duvidoso. Aos poucos,
aspessoasvãodesenvolverma-
neiras de se proteger. Tem de
controlar, porque são estímu-
los que pedem sempremais.” ●
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