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Começo agradecendo a ANPEC pelo convite para apresentar o professor Carlos 

Medeiros. Creio que sou qualificado para isso por ser seu colega e parceiro de trabalho 

desde meados dos anos 1990 quando nós dois  voltamos do doutorado (ele na Unicamp) 

e fundamos, junto com o professor José Carlos Fiori , o grupo de pesquisa em economia 

em economia politica do Instituto de Economia da UFRJ (IE-UFRJ). 

Sei que minha avaliação de seu trabalho pode dar a impressão de ter um viés positivo 

pois sou seu amigo há décadas e ele se tornou algo meu irmão (um pouco) mais velho. 

Mas por outro lado, sou muito interesseiro, gosto de pessoas inteligentes e virei amigo 

dele exatamente porque ele é muito competente. Então, no final  minha opinião sobre 

ele é bem objetiva. 

Brincadeiras a parte, o fato é que Medeiros é simplesmente o melhor economista do 

desenvolvimento em atividade no  Brasil hoje. Ele combina o que tem de melhor das 

tradições de Economia Politica da antiga engenharia de produção da COPPE-UFRJ 

(onde fez mestrado) com a da UNICAMP (onde fez doutorado completado em 1993) e 

com o antigo Instituto de Economia Industrial (IEI agora IE-UFRJ).  

Digo que trás o que tem de melhor destas escolas porque apesar de Medeiros sempre ter 

apoiado causas e governos progressistas, a sua integridade e o seu compromisso 

intelectual com a economia politica critica  sempre o manteve distante da tentação de 

racionalizar ideologicamente alianças ou escolhas politicas , de projetos específicos de 

poder, o que se reflete na qualidade cientifica de seus trabalhos. Tais alianças e escolhas  

com frequência são  necessárias e perfeitamente compreensíveis no plano politico, mas 

não fazer tais racionalizações disfarçadas de analises é o papel correto e 

verdadeiramente progressista do intelectual critico. Como diz o clichê: A verdade é 

sempre revolucionária. 

Medeiros tem uma coisa rara hoje em dia, que é uma obra. Uma obra no sentido de que 

sua produção acadêmica reflete uma metodologia e linha de pesquisa pessoal que foi 

evoluindo ao longo do tempo e incorporando novos temas e interpretações,  mas que 

tem uma coerência básica de sua visão da economia politica aplicada. Isto é cada vez 

menos comum nesta era de hiper-especialização e tendência a modismos intelectuais e 

ecletismo. 

Esta obra é muito  ampla e não faz sentido  tirar tempo de sua aula  aqui com  detalhes 

dela, que estão disponíveis em seu memorial de progressão para professor titular da 

UFRJ
1
.  Apenas gostaria de ressaltar que ela se organiza em torno de três grandes eixos 

que foram surgindo sequencialmente ao longo do tempo e que hoje caracterizam os três 

cursos que ele oferece na pós-graduação tanto do PPGE (economia) quanto do PEPI 

(economia politica internacional) no IE-UFRJ. 

                                                             
* Encontro Nacional da ANPEC, Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.  Como a sessão não foi 

gravada tentei escrever a minha memória da minha apresentação oral que como foi bem curta e minha 

exposição não muito clara, aproveitei aqui para completar frases e argumentos sem a pressão do tempo.  
1 Que está disponível em www.excedente.org 



O primeiro eixo diz respeito aos determinantes da taxa de salários de base e da estrutura 

salarial e distribuição funcional da renda. Este era o tema da sua tese de doutorado da 

UNICAMP de 1993 orientada pela querida professora Maria da Conceição Tavares. 

Este tema reaparece no livro que publicou pelo IPEA em 2015, do qual recomendo 

particularmente  do capitulo sobre os efeitos (aliás altamente positivos, como Medeiros 

argumentava há décadas) da politica de elevação real do salário mínimo.
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O segundo eixo trata das experiências comparadas de desenvolvimento econômico. 

Trata de crescimento e mudança estrutural numa visão de que o crescimento nas 

economias capitalistas é liderado pela demanda mas sujeito a restrição externa. Neste 

exio combina  o marco histórico estrutural da CEPAL) com uma análise em que 

combina a abordagem do excedente com aspectos geopolíticos essenciais no que diz 

respeito a inserção externa comercial e financeira dos países em desenvolvimento. Suas 

contribuições nesta área são seus capítulos nos livros vermelhos editados pelo nosso 

José Luiz Fiori.    

O terceiro eixo trata das complexas relações entre Estados e Mercados. Se no eixo 

anterior Medeiros dialoga criticamente com a economia do desenvolvimento  , neste seu 

contraponto é com a história econômica e como a economia institucional  tanta velha 

(heterodoxo) quanto o “novo” (neoclássica). Aqui não se trata apenas de ver o que o 

Estado faz no processo de desenvolvimento,  mas sim como e porque o Estado faz (ou 

não faz , o que infelizmente é mais pertinente no caso brasileiro) algo. Bom exemplo de 

pesquisa dentro desse eixo é exatamente esta aula que se segue que trata do progresso 

técnico como um empreendimento do Estado Nacional.  

Estes três eixos principais do extenso programa de pesquisa de Medeiros correspondem 

aproximadamente também a temática de seus três cursos de pós graduação oferecidos 

no PPGE e no PEPI. 

 

Como pesquisador, Medeiros tem uma incomum capacidade de vasculhar uma vasta 

literatura sobre um destes muitos tema , literatura que aos menos perspicazes como eu 

como frequência não parece oferecer nada de muito relevante e encontrar nela aqui e ali 

fatos estilizados relações causas e ideias e conceitos interessantes (meu amigo Sergio 

Cesaratto da Universidade de Siena, por exemplo, tem o mesmo tipo de capacidade) . 

Só que, no caso especifico de Medeiros,  é importante assinalar que isso com frequência 

cria um problema para seus leitores e alunos. 

Porque Medeiros de certa forma cita demais. De certa forma tem o mesmo defeito de 

David Ricardo. Adam Smith era notório por não citar muitas de suas principais fontes 

de inspiração (em particular os Fisiocratas dos quais faz uma caricatura e Turgot, por 

exemplo). Mas Ricardo tinha o defeito oposto. Ricardo cita muito a contribuição de Say 

e de Malthus, por exemplo. Mas quando vamos ler o que Say e Malthus realmente 

escreveram sempre é algo muito menos rigoroso e menos interessante do que Ricardo 

diz. A rigor Ricardo cita os autores que de certa forma inspiraram suas próprias ideias. 

Não sou especialista e Ricardo e pode até  ser fácil contestar minha opinião neste caso. 

Mas sou especialista em Medeiros e garanto que ele faz a mesma coisa que atribuo a 
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Ricardo aqui. Exemplos fáceis de reconhecer para quem conhece o trabalho de 

Medeiros seriam o modelo dos gansos voadores de Akamatsu sobre a industrialização 

Asiática , o qual o Medeiros critica e não adota como pode parecer a algum desavisado 

e as noções de “desenvolvimento a   

Convite”, “Nacionalismo Metodológico” e também a ideia de que como frequência  a 

internacionalização das grandes empresas de um país estimulada pelo Estado 

Desenvolvimentista com frequência acaba gerando um conflito entre o interesse destas e 

deste próprio Estado. Em todos estes casos e muitos outros a versão de Medeiros é no 

mínimo bem mais rica e interessante que a original, mas não é o que ele faz parecer. 

Outra característica marcante de Medeiros é como ele se comunica bem com seus pares. 

Apesar de ser um praticamente de uma visão francamente minoritária mesmo entre a 

heterodoxia no Brasil, a economia politica da abordagem do excedente e de, mesmo 

dentro desta abordagem, sempre seguir as conclusões para onde sua pesquisa leva, sem 

concessões a modismos ou qualquer ecletismo, por vários motivos, Medeiros consegue 

ser levado a sério de forma quase unanime, mesmo pelos que discordam dele. Isso 

provavelmente se deve a seu discreto jeito mineiro-carioca  light de Juiz de Fora , e 

também  sua capacidade impar de ouvir e dialogar. Mas creio que o principal  é sua 

visão ampla e nada simplista dos processos sócio econômicos, facilmente reconhecida 

por todos os que o ouvem.  

É curioso ver isso em seus seminários e apresentações. Estes são frequentados por 

pessoas de linhas de pesquisa e interesse diversos , quando hoje em dia a 

hiperespecialização e os conflitos entre diferentes abordagens e metodologias fazer com 

nós todos cada vez mais frequentamos majoritariamente a nossa própriaturma. Medeiros 

é uma rara exceção a isto e suas apresentações sempre atraem um publico com uma 

diversidade incomum. Outro exemplo disso é a quantidade de citações respeitosas que 

seus trabalhos recebem de autores dos quais discorda quase que completamente.  

Depois de tantos elogios , vocês podem estar se perguntando se eu acho que Medeiros 

não tem defeitos. Infelizmente tem sim, alguns graves. Um deles é a mania de entregar 

os trabalhos no prazo. Isso torna muito desagradável participar em livros do qual ele um 

dos autores. Sempre é o primeiro a terminar o seu capitulo, sabotando de forma 

individualista  a procrastinação do coletivo. Ser co-autor dele evidentemente é pior 

ainda, pois de forma bastante acintosa faz a parte dele no prazo inicialmente combinado. 

Mas isso é apenas manifestação de um defeito maior e bem mais grave. Ilustro isso com 

duas histórias pessoais. A primeira é que duas ou três vezes quando eu estava, com sono 

e muito mau humor, a caminho do IE-UFRJ pela orla de Copacabana tentando chegar 

na faculdade para dar aula no cruel horário de 7:30 da manhã, vi Medeiros em sua 

bicicleta indo dar um mergulho no Arpoador. Ou o que é pior ainda, em anos mais 

recentes, indo praticar Stand Up Paddle no Posto 6. A vontade de parar o taxi e xinga-lo 

nestas ocasiões nunca foi fácil de conter. 

Mas ele já fez coisa pior. Uma vez minha namorada e eu o recebemos  numa casa de 

praia  no sul do Brasil , onde ele foi muito bem tratado. Vocês acreditam que ele teve a 

coragem, sem ter sido provocado, de dizer na nossa cara que : “ eu nunca perdi uma 

noite de sono por causa de de trabalho, nem no doutorado” (notem que foi orientado por 

Maria da Conceição Tavares !). Obviamente este comentário foi profundamente 

ofensivo a mim e muitos colegas e amigos da área acadêmica . Então me sinto a vontade 



e aproveito a ocasião para revidar publicamente. Professor Carlos Aguiar de Medeiros, 

eu te odeio por ser uma pessoa assim tão sensata e razoável. Muito obrigado.    

 


