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APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi resultado do meu doutorado em história econômica, reali-
zado na Universidade de São Paulo, entre o início de 2014 e o final de 2017, 

com bolsa CNPq durante os doze meses iniciais e bolsa CAPES/FAPESP (pro-
jeto 2014/23505-3), na modalidade Doutorado, durante a maior parte do perío-
do de pesquisa. Durante doze meses, entre o final de 2016 e o início de 2017, 
realizei o Estágio de Pesquisa no Exterior, pela FAPESP (projeto 2015/18901-0), 
na Universität Hohenheim, em Stuttgart, Alemanha. Registro aqui meu agrade-
cimento a essas agências públicas de fomento, em especial à FAPESP, que pos-
sibilitou a realização dessa pesquisa que, sediada na Universidade de São Paulo, 
me levou a consultar arquivos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e na 
Alemanha. O período sanduíche em Stuttgart foi fundamental para que a tese 
trouxesse uma contribuição que abarcasse de fato os dois “lados” do processo de 
disseminação internacional de ideias que se queria examinar. 

A história desse projeto de estudar as influências do pensamento eco-
nômico germânico no Brasil teve início em minha pesquisa de mestrado, no 
 âmbito da qual pude identificar assimilações dessas linhagens alemãs nas ela-
borações de Roberto Simonsen, nos anos 1930 e 1940. Algumas sugestões da 
histo riografia apontavam para apropriações germânicas, por exemplo, em Rui 
Barbosa. Constatada essa sintonia em Rui, surgiu o projeto de efetivamente ana-
lisar essas influências, entre o início da República e o período Vargas, a partir 
de um entendimento mais profundo do que foi o pensamento econômico ale-
mão no “longo século XIX”. Nessa empreitada de quatro anos, contei com a 
efetiva colaboração, direta e indireta, de muitas pessoas, a quem me cabe agora 



• 10 •

agradecer. Como é de praxe, lembro que as eventuais incorreções e imprecisões 
presentes neste trabalho são de minha inteira responsabilidade.

Gostaria de registrar um agradecimento especial ao Alexandre Saes, pela 
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bem como as várias oportunidades de compartilhar ideias e cultivar a amizade. 
Na Alemanha, contei com a supervisão do Harald Hagemann, que gentilmente 
me acolheu em Stuttgart/Hohenheim e teve a generosidade de compartilhar co-
migo seu espaço de trabalho e sua enorme erudição em história do pensamento 
econômico. No exame de qualificação, tive o prazer de contar com a leitura 
cuidadosa e segura da Ana Maria Bianchi e do Thiago Gambi, cujas observa-
ções foram de grande valia no processo de finalização da pesquisa e escrita da 
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rante o dia a dia do doutorado, foi fundamental a companhia do Pedro Hoeper, 
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moral, intelectual, habitacional, místico, etc. – do Victor Bertocchi, companhei-
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um ponto de referência essencial, como amigo e pesquisador: sempre disposto 
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quisas individuais, resultou em algo novo: oxalá venham outras. O Gian, com 
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dação Casa de Rui Barbosa (Rio de Janeiro); CPDOC (Rio de Janeiro); Arquivo 
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sempre prontos a me compreender e por apoiarem minhas escolhas profissio-
nais e pessoais, das quais este livro é um resultado. À minha irmã, cunhado e 
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PREFÁCIO 

Uma das características da evolução dos estudos no campo da Economia no 
século XX foi a tendência de sua crescente universalização. A vitória de um 

tipo de ciência econômica instrumentalizada e formalizada, a partir da chama-
da síntese neoclássica, levou o campo da economia à mais universal dimensão 
do conhecimento, tornando a expressão “ideias econômicas nacionais” algo 
quase nonsense nos dias de hoje. Se não inexistente, certamente tornou-se algo 
extremamente raro, no século XXI, ouvir falar sobre a difusão de ideias eco-
nômicas de alguma nação ou localidade específica. Existiria um pensamento 
econômico alemão das últimas décadas? Ou seria razoável pensar no desenvol-
vimento de uma corrente teórica japonesa em economia? E, afinal, por que não 
se cogita identificar a obra de Thomas Piketty como uma contribuição da escola 
econômica francesa?

Se os elementos universais da teoria econômica contemporânea passa-
ram a dominar a difusão do conhecimento na área – para muitos, afirmando 
a conquista de sua objetividade científica –, há um século certamente essa não 
era a dinâmica dominante. As diferentes trajetórias nacionais e os impasses 
das formações socioeconômicas de cada nação acabaram legando contribui-
ções intelectuais que assumiram, por vezes, expressões de caráter regional. A 
questão monetária do século XIX, por exemplo, ainda que ampla o suficien-
te para ter contribuições das mais diversas nacionalidades, dificilmente pode 
ser compreen dida sem se observar o debate britânico entre currency e banking 
schools. E, mesmo em meados do século XX, ainda houve espaço para respos-
tas às teorias econômicas supostamente universais: dificilmente a expressão de 
uma tendência à deterioração dos termos de intercâmbio não nos levaria ao 
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 reconhecimento das contribuições da teoria da CEPAL e das reflexões latino-a-
mericanas sobre a economia internacional. 

Nationalökonomie nos trópicos: pensamento econômico alemão no Brasil 
(1889-1945), de Luiz Felipe Bruzzi Curi, é um excelente trabalho que revela 
como, em um período no qual as distâncias geográficas e as fronteiras nacionais 
exerciam papeis mais determinantes, a difusão do pensamento econômico de 
uma nação acabou por cumprir um relevante papel de informar os debates eco-
nômicos de outra nação. O trabalho foi originalmente defendido como tese de 
doutorado no Programa de Pós-Graduação de História Econômica da FFLCH/
USP e premiado como melhor tese no biênio 2016-2018 pela Associação Brasi-
leira de Pesquisadores em História Econômica – ABPHE. A premiação coroou 
uma pesquisa sólida, tanto por suas contribuições teóricas e historiográficas, 
como também por uma bastante original investigação em fontes primárias, que 
sustenta um trabalho preocupado em problematizar a dinâmica da formação do 
conhecimento econômico na periferia. 

O estudo de Luiz Bruzzi sobre a difusão de ideias econômicas germânicas 
no Brasil explorou um capítulo significativamente relevante, não obstante pou-
co lembrado pela literatura. A historiografia brasileira sobre o século XIX dedi-
cou parte expressiva de seus estudos sobre a difusão das ideias econômicas ao 
confronto das perspectivas de personagens nacionais com as teses da economia 
política clássica, de matriz sobretudo britânica. Afinal, a Grã-Bretanha deveria 
assumir um peso central nas análises dedicadas ao oitocentos, não somente pela 
centralidade dos economistas britânicos no seio da moderna economia política, 
como também pela profunda ligação econômica entre as duas nações. Porém, 
ao olhar para outra tradição nacional de pensamento econômico, a germânica, 
Luiz Bruzzi demonstrou como os aspectos históricos e materiais presentes na 
formação daquela nação ao longo do século XIX resultaram em formas distin-
tas de compreender e analisar os fenômenos econômicos. A Nationalökonomie, 
tendo proximidade com temas da administração pública e uma preocupação de 
pensar a economia por meio da nação, ainda que não necessariamente  tenha 
surgido no intuito de se opor aos preceitos liberais da economia política clás-
sica, certamente abriu portas para escolas como o historicismo e para armar 
interpretações contrárias às perspectivas econômicas hegemônicas difundidas 
internacionalmente.      

Nesse sentido, o que o autor oferece aos leitores é um passo adiante da 
conhecida assimilação do pensamento germânico no país entre os séculos XIX 
e XX, isto é, de como as teses de Friedrich List sobre a necessidade de instru-
mentos de proteção para o estabelecimento de uma indústria nascente, estive-
ram presentes nas penas de industriais da Primeira República. Estudando Rui 
Barbosa, Amaro Cavalcanti, Vieira Souto, Serzedelo Correia, Francisco Simch e 
Roberto Simonsen, Luiz Bruzzi mostra como os autores germânicos estiveram 
inseridos nas análises de intelectuais brasileiros, recuperados para respaldar 
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discussões mais diversas que somente aquela sobre o desenvolvimento indus-
trial. Para o autor, portanto, a apropriação das ideias econômicas germânicas 
por parte desses personagens foi não somente bastante desigual no que diz res-
peito aos temas abordados como também na intensidade de sua assimilação.  

Essa presença alemã entre os autores brasileiros ocorreu, por exemplo, por 
meio de referências pontuais dentro de um conjunto mais amplo de influências 
internacionais. Serzedelo Correia e Roberto Simonsen, personagens preocupa-
dos em defender o crescimento da indústria nacional, valeram-se de List e de 
sua eficaz armadura argumentativa para defender políticas protecionistas e de 
fomento à indústria nacional. Já em Rui Barbosa, autor de invejável erudição, 
o pensamento alemão foi manejado ao sabor do argumento e dos temas em 
debate, mediado com outras referências de autores ingleses, americanos, fran-
ceses, entre outros. Roberto Simonsen, décadas depois, mobilizou não somente 
o discurso de proteção da indústria nascente, mas também a argumentação so-
bre planejamento econômico, baseada nas ideias de seu contemporâneo teu-
to-americano Carl Landauer. Por outro lado, para Francisco Simch e Amaro 
Cavalcanti as ideias econômicas germânicas foram verdadeiramente alicerces 
 teórico-metodológicos. O pensamento econômico alemão foi norteador do 
curso de economia política de Francisco Simch – sistematizado em sua obra 
Programa de economia social – e da concepção de finanças públicas apropriada 
por Amaro Cavalcanti em seu livro sobre as finanças do Estado nacional – a 
Finanzwissenschaft.

As evidências apresentadas por Luiz Bruzzi para essa dispersa coloração 
das formas de assimilação, aprofundando nesse sentido o conhecimento sobre 
a presença do pensamento econômico alemão no Brasil, deve-se ao mérito do 
pesquisador em fazer o cruzamento de sua pesquisa de fontes primárias com um 
acurado conhecimento do ambiente intelectual germânico oitocentista. Tendo 
passado um ano na Universität Hohenheim, em Stuttgart, sob a supervisão do 
professor Harald Hagemann, o autor conseguiu estabelecer um mapeamento 
bastante didático e completo sobre a constituição da economia e do pensamento 
econômico alemão nesse contexto Assim, outra contribuição bastante original 
desta obra, apresentada na Parte II do livro, é a construção dessa síntese do am-
biente intelectual e acadêmico em que se desenvolveu o pensamento econômico 
alemão oitocentista. 

As particularidades da estrutura acadêmica germânica no ensino de eco-
nomia ilustravam uma peculiar forma de compreender a realidade de um país 
em formação nacional no século XIX. A teoria econômica, como economia po-
lítica, dizia respeito a uma dimensão que deveria ser confrontada com outros 
andares do conhecimento, isto é, com aspectos práticos da ciência do Estado e 
da fiscalidade. Em suma, uma escola de economia que se apresentou ao deba-
te internacional a partir de formulações teóricas bastantes originais, e que foi 
muito influente internacionalmente até o período do entreguerras. Assim, Luiz 
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Bruzzi reconstruiu esse ambiente intelectual germânico, dando destaque espe-
cial a alguns autores, tais como Friedrich List, Adolph Wagner e Carl, Landauer, 
presentes como relevantes referências nas assimilações brasileiras. 

Nationalökonomie nos trópicos, portanto, ainda que tenha se dedicado à 
difusão das ideias econômicas germânicas da transição do século XIX ao XX e 
à sua assimilação no Brasil até 1945, nos coloca uma necessária reflexão: até que 
ponto as experiências históricas nacionais, com suas especificidades e seu cará-
ter “não universal”, não podem, ou devem, ser auscultadas como instrumentos 
de análise econômica ainda hoje, no século XXI?  

— Alexandre Macchione Saes
São Paulo, 6 de abril de 2019.  



• 17 •

INTRODUÇÃO

Os demais retratos eram de compositores clássicos, Cimaro-
sa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann, e ainda uns 
três, alguns gravados, outros litografados, todos mal encai-
xilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos 
de uma igreja. O piano era o altar; o evangelho da noite lá 

estava aberto: era uma sonata de Beethoven. [ . . . ]

Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente 
uma aurora de ideia; ele corria ao piano, para aventá-la in-
teira, traduzi-la em sons, mas era em vão; a ideia esvaía-se. 
Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem, 
à aventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como dos de 
Mozart; mas nada, nada, a inspiração não vinha, a imagi-
nação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia apa-
recia, definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia, 

que a memória repetia, e que ele supunha inventar. [ . . . ]

Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e es-
palmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coi-
sa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca, uma 
polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa 
da parte do compositor; os dedos iam arrancando as notas, 
ligando-as, meneando-as; dir-se-ia que a musa compunha 
e bailava a um tempo. Pestana esquecera as discípulas, es-
quecera o preto, que o esperava com a bengala e o guarda-
-chuva, esquecera até os retratos que pendiam gravemente 

da  parede. [ . . . ]

Trechos selecionados de “O homem célebre”, conto de Ma-
chado de Assis publicado na coletânea Várias histórias, de 

1896.
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Publicado em 1896, o conto “O homem célebre”, de Machado de Assis, é um 
bom ponto de partida para um trabalho que reflete sobre as apropriações 

brasileiras de ideias alemãs. Com exceção de Cimarosa, todos os compositores 
arrolados pelo narrador são de origem germânica, se se tem em conta que a 
Áustria de Mozart e Gluck era parte da “Europa central” de língua alemã. É 
significativo que uma sonata de Beethoven fornecesse o “evangelho noturno” de 
Pestana, o frustrado músico erudito – e exímio compositor de “polcas buliçosas” 
– do Rio de Janeiro do Segundo Reinado. A imagem fornecida por Machado 
ilustra parte da história narrada aqui: a vontade de produzir, nos trópicos, algo 
que refletisse esses doutos modelos teutônicos acabou gerando uma “música” 
distinta. Vale lembrar que a polca também foi um ritmo popular “importado”, 
oriundo da região da Boêmia, no Leste Europeu dominado pelos Habsburgo: 
nesse estilo musical, o protagonista Pestana se sentia à vontade para compor. O 
que se quer enfatizar aqui é essa tensão, muito bem captada por Machado, entre 
os modelos externos europeus, sobretudo aqueles cercados de uma aura de legi-
timidade e autoridade intelectual, e os processos de criação intelectual levados a 
cabo do lado de cá do Atlântico.

Esse “espírito de Pestana”, não seria exagero dizer, ronda a economia polí-
tica produzida no Brasil desde que esse discurso ganhou condições de possibi-
lidade na Europa e para cá se disseminou. Entre os retratos sobre o piano – ou 
entre os volumes na biblioteca – figuraram os mentores britânicos, franceses, 
alemães, italianos. Desde o início do século XIX, com José da Silva Lisboa e sua 
adesão “incondicional” ao credo de Adam Smith, têm os intelectuais brasileiros 
se entregado à criação de discursos adaptados aos ouvidos locais. Nesse ato de 
produção de novas ideias, é comum esquecerem, como Pestana, o “preto, que o 
esperava com uma bengala” e mesmo os modelos “inspiradores” – no caso, os 
retratos que pendiam da parede. Numa palavra, cria-se algo a partir da intera-
ção com o estrangeiro, que, de tão local, é às vezes capaz de esquecer certas ma-
zelas que estão ali, bastante próximas ao contexto de criação das novas ideias. 
Isso não significa que esses ritmos tropicalizados não sejam, em vários sentidos, 
muito mais “interessantes”, porque frutos desse processo “buliçoso” e inquieto 
de apropriação, do que uma sonata de Beethoven. Trata-se de perceber que os 
grossos e eruditos volumes germânicos sobre a moeda, por exemplo, com suas 
doutas revisões da literatura e extensas notas de rodapé redigidas em letras góti-
cas, deviam soar monocórdicos diante da loquacidade com que eram invocados 
para defender certos pontos de vista no Brasil. A história que se conta aqui é 
sobre essa tensão entre um tipo de abordagem em economia, produzido para 
ouvidos germânicos, e suas reverberações no Brasil.

Antes de mais nada, deve-se ao leitor algumas palavras sobre o título que, 
intencionalmente, carrega signos gráficos de estranhamento, como o Umlaut 
(trema, como em ö) e o “k”, bastante frequentes em alemão. Mas a escolha pelo 
termo Nationalökonomie também não foi a mais germânica possível, pois seu 
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correlato com radicais alemães – Volkswirtschaftslehre1 – é ainda mais distante 
de nosso universo lexical. O primeiro termo já é, em si, um fruto da dissemina-
ção internacional de ideias, pois é uma germanização dos vocábulos “economia” 
e “nação”, de raízes greco-latinas. Para além de sinalizar esse estranhamento en-
volvido na apropriação de ideias alemãs no Brasil, o título cumpre uma outra 
função, mais relacionada com o conteúdo do trabalho. O par conceitual Natio-
nalökonomie-Volkswirtschaft de alguma maneira sintetiza o tipo de pensamento 
econômico cuja difusão é tematizada neste trabalho.

No início do século XIX formou-se uma linhagem de pensamento econô-
mico singular na Europa de língua alemã, herdeira do cameralismo setecentista 
e também influenciada pelo estudo da “riqueza das nações” por Adam Smith, 
que se tornou conhecida como Nationalökonomie. Era um discurso econômico 
que reconhecia a existência do indivíduo e pensava-o como ente distinto do 
Estado, numa perspectiva que já dava conta da existência de uma sociedade 
civil em vias de autonomização. Porém, era um pensamento produzido para 
uma audiência de administradores públicos, portanto bastante voltado para 
questões da esfera ampla da “política econômica” e para preocupações ligadas 
ao ordenamento da esfera pública. Isso tornava esse tipo de conhecimento eco-
nômico mais flexível, mais aberto, por exemplo, à relativização de certos prin-
cípios “teóricos”. Nesse sentido, a Nationalökonomie foi sobretudo uma forma 
de organização do conhecimento em economia, expressa em livros-texto lidos 
em boa parte do mundo ocidental, incluso o Brasil, até o início do século XX. A 
Nationalökonomie não tinha uma agenda necessariamente anti-clássica, mas a 
partir dela puderam surgir movimentos críticos à economia política clássica, de 
diferentes orientações metodológicas, como o historicismo e a escola germânica 
do valor subjetivo, também chamada de “proto-marginalismo”.

Se nesse início de século XIX a Nationalökonomie não foi  necessariamente 
comprometida com o nacionalismo, esse mesmo termo foi preenchido de uma 
conotação propriamente nacional com a obra de Friedrich List, que buscou 
restituir à nação uma centralidade na forma de pensar a ciência econômica e, 
 sobretudo, de formular a política econômica. Em finais do século, no contexto 
da unificação alemã, a jovem escola histórica e o socialismo de Estado também 
dotariam essa ideia de significados propriamente nacionalistas, utilizando-se 
sobretudo da forma germânica Volkswirtschaft(lehre), que poderia ser  traduzida, 
nesse contexto específico, não como economia, ou economia política, mas efe-
tivamente como “economia nacional”. Em conjuntura a ser examinada adiante, 
Rui Barbosa optou pela curiosa tradução de “economia social” para essa desig-
nação. A conotação nacionalista original se prestou à assimilação brasileira, por 
exemplo, para defender a “economia nacional” de interesses estrangeiros ligados 
ao livre-cambismo. No pós-Segunda Guerra Mundial, esse sentido nacionalista, 

1 Literalmente: ciência (Lehre), da economia (Wirtschaft) do povo, nação (Volk).
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ligado à abordagem organicista popular no século XIX, perderia força e, hoje, 
o par conceitual Nationalökonomie-Volkswirtschaftlehre é utilizado em alemão 
para designar simplesmente a “ciência econômica”. Em poucas palavras, pode-se 
dizer que o tema deste trabalho é a disseminação, no Brasil, dessa Nationalöko-
nomie que comportou diversos significados e conteúdos, entre o final do século 
XIX e o início do XX.

A respeito da periodização, convém começar pelo fim. Com a derrota ale-
mã na Segunda Guerra, as possibilidades de um discurso econômico que se 
identificasse como especificamente alemão eram inexistentes. No pós-Guerra, 
a ciência econômica sofreu um intenso processo de “americanização” que se re-
fletiu, inclusive, na própria maneira de se narrar a história da disciplina: o pres-
tígio internacional, no final do século XIX, de scholars de perfil mais naciona-
lista como, por exemplo, Adolph Wagner e Gustav Schmoller contrasta com sua 
quase ausência da narrativa padrão sobre a história do pensamento econômico 
veiculada hoje. Não por acaso, a perspectiva “escolhida” para orientar esta histó-
ria é a teoria do valor, campo que, de fato, não foi aquele no qual os intelectuais 
alemães oitocentistas mais se destacaram. Seria difícil, contudo, contar a mesma 
“HPE” baseada no eixo “Smith-Ricardo-Marx-Keynes” se o eixo condutor fosse 
“economia do setor público” ou “o lugar da empiria”. O ponto de chegada do li-
vro, portanto, é o momento em que já estava em curso o processo de emigração 
de economistas alemães em decorrência do nazismo, contribuindo para que os 
Estados Unidos se confirmassem como centro irradiador da ciência econômica 
nas décadas subsequentes.

Quanto ao ponto de partida – a proclamação da República e a gestão de 
Rui Barbosa à frente da Fazenda –, a justificativa principal é a importância da 
obra do próprio Rui e de sua biblioteca, rica em volumes germânicos. Não se 
encontraram em manuais de economia política produzidos no século XIX, por 
exemplo nas Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, indícios fortes de 
apropriações germânicas – com exceção talvez da obra de Clovis Bevilaqua, já 
na virada do século. Vale lembrar que a Faculdade do Recife foi um centro de 
disseminação de ideias jurídicas de origem alemã, motivo pelo qual parece ha-
ver potencial para traçar caminhos de difusão de ideias econômicas alemãs nes-
se contexto institucional. Isso demandaria, no entanto, um estudo da história do 
direito que foge ao escopo deste livro. Na Coleção Tobias Barreto, hoje abrigada 
na Universidade Federal de Pernambuco, não foi possível encontrar obras de 
economistas alemães oitocentistas, como foi viável consultar, por exemplo, na 
Biblioteca de Rui Barbosa e na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Assim, 
o ponto de partida também reflete o recorte do livro, centrado em apropria-
ções brasileiras de um pensamento reconhecido como, nos termos da época, 
econômico. Também faz parte desse recorte a escolha de “indivíduos brasi-
leiros” como unidades de análise do processo de apropriação: é possível que 
outros estudos cheguem a constatações enriquecedoras a respeito da difusão 


