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NA VIRADA DO MILÉNIO. Roberto Campos no Discurso de Posse 

 

'Espera-se de um economista que diga algo sobre perspectivas económicas. Hesito em fazê-lo,  

não só porque é perigoso profetizar (especialmente sobre o futuro), como porque minha  

profissão não está em odor de santidade. Diz o populacho que nossos prognósticos são ainda  

menos confiáveis que as previsões meteorológicas do INPE e que quem acredita nos  

planejadores económicos deveria olhar para o camelo: "é um cavalo desenhado por um comité  

de economistas". Chego a esta Academia em fim de século e começo de milénio.  

Este século foi o pior dos séculos. Este século foi o melhor dos séculos... Foi o pior dos séculos  

porque, em duas guerras mundiais e em conflitos ideológicos, religiosos, raciais e tribais,  

estima-se que pereceram cerca de 170 milhões de pessoas. Mais que o total de mortos em  

guerras, desastes e pestes desde o começo da história humana. E foi também o melhor dos  

séculos, porque nele houve coisas milagrosas: 

- A descoberta do segredo do átomo (para o bem ou para o mal);  



- A descoberta do segredo da vida (a dupla hélice);  

- A morte da distância e o encurtamento do tempo; 

- A escapulida de nossa prisão orbital, para bolinarmos outros planetas e, quiçá, estrelas;  

- O rompimento, por centenas de milhões de pessoas, dos grilhões da pobreza ancestral.  

A pobreza deixou de ser uma fatalidade, para se tornar o subproduto de opções erradas e os  

desvios de comportamento. Conhece-se, hoje, a grande síntese do crescimento: estabilidade  

de preços na macroeconomia; competição na microeconomia; abertura internacional; e  

investimentos massiços no capital humano. "De nada valem a torre nem a nave", dizia Sófocles,  

"sem o homem".  

 

A sociedade do próximo milénio será uma sociedade globalizada e digitalizada. Ignorar essas  

coisas seria auto-mutilação. Nossa linguagem girará em termos de bits, muito mais que de  

"átomos". Na era digital, até os "literatos" terão de virar "digeratos".  

A primeira coisa a fazer-se no Brasil é abandonarmos a chupeta das utopias em favor da  

bigorna do realismo. É tempo de balanço e autocrítica. E, sobretudo, de ginástica institucional,  

a fim de nos prepararmos para a quarta onda de crescimento do pós-guerra, que  advirá 

provavelmente   na primeira década do milénio, apoiada em três revoluções tecnológicas:  

- A revolução da Internet, que eliminará vários constrangimentos de tempo e espaço;  

- A revolução da engenharia genética, que depois do facasso da engenharia social em reformar  

o homem moral, pode ter sucesso na reformatação do homem físico;  

- A revolução da nano-tecnologia que, pela miniaturização, substituirá nos produtos, cada vez  

mais o insumo físico pelo insumo cognitivo.  

 

Para a minha geração, confiante em que o Brasil chegaria ao ano 2000 não como país  

emergente e sim como grande potência, forte e justa, este fim de século é melancólico.  

Estamos ainda longe demais da riqueza atingível, e perto demais da pobreza corrigível. Minha  

geração falhou. 

 Confiteor.  



Agradeço aos benévolos confrades terem aceito em sua grei uma personalidade controvertida.  

Prometo-vos, em verdade vos prometo, agir como os mulçumanos que descalçam suas  

sandálias na porta da mesquita, para não contaminá-la com a poeira, o barro e o estrume das  

ruas. Descalçarei minhas botas ideológicas nos umbrais desta Casa. E aqui obedecerei  

fielmente à regra de Joaquim Nabuco, em seu discurso inaugural de secretário geral, na sessão  

de 20 de julho de 1897:  

"Eu confio, disse ele, que sentiremos todos o prazer de concordar em discordar; essa  

desinteligência essencial é a condição da nossa utilidade, o que nos preservará da  

uniformidade académica. Mas o desacordo tem também o seu limite, sem o que  

começaríamos logo por uma dissidência". Roberto Campos no Discurso de Posse, na  

Academia Brasileira de Letras.'     
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