
A história de Fausto, o homem que fez um pacto com o demônio para ob-
ter poder e prazeres teve centenas de versões. Entre todas se destaca a 
de Goethe, a mais famosa, um marco na literatura mundial. No entanto, 
com pouquíssima frequência Fausto é considerado na íntegra. Poucos  sa-
bem da existência de uma segunda parte da tragédia, só publicada após 
a morte do poeta. Esta segunda parte leva o pacto mefistofélico para o 
terreno da economia e das finanças de Estado. É Mefisto quem inventa o 
papel-moeda, aproveitando-se de um soberano atordoado numa noite de 
Carnaval. 

A despeito da universalidade do tema, não há muito material sobre os 
aspectos econômicos da obra. Para preencher esta lacuna, o renomado 
economista Hans Christoph Binswanger, escreveu Dinheiro e Magia, ago-
ra  disponível para o leitor brasileiro. O livro não analisa apenas este traba-
lho como um documento sobre a cultura do Ocidente, mas ressalta o seu 
poder de profecia e sua atualidade. 

Numa análise brilhante da obra máxima de Goethe, Binswanger relata 
que soberanos naquela época ainda se cercavam de astrólogos e alqui-
mistas para ajudá-los em algumas questões de Estado. É assim que o dra-
ma da segunda parte de Fausto se dá, exatamente quando se percebe que 
mais fácil que transformar chumbo em ouro, lançando mãos de encanta-
mentos, era utilizar economistas profissionais versados na organização 
de bancos de emissão de papel-moeda, dotados de algum lastro de natu-
reza imaginária.

Para além da trama goethiana, a passagem da magia à economia repre-
senta o inicío de inúmeros dramas da vida moderna: inflação, desigualda-
de, exuberância financeira, desenvolvimentalismo predatório, corrupção, 
destruição do meio ambiente, e outros tantos mais.

Dinheiro e magia é apresentado por Gustavo Franco, ex diretor e presidente 
do Banco Central do Brasil e sócio fundador da Rio Bravo investimentos. O 
prefácio  familiariza o leitor com a trama de Fausto, enquanto o posfácio, 
identifica a tragédia do desenvolvimento brasileiro no fato de o sucesso 
econômico ter absolvido colonizadores, escravocratas e corruptos, bem 
como os responsáveis pela desigualdade e pela hiperinflação.
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HANS CHRISTOPH BINSWANGER foi professor de economia política na 
Universidade St. Gallen, Suíça, onde também dirigiu o Centro de Pesqui-
sas de Ciências Econômicas e o Instituto de Economia e Ecologia. Especia-
lizado em história das teorias econômicas, meio ambiente e recursos na-
turais, públicou vários livros, entre eles: A espiral do crescimento, de 2006, 
e Rumo à moderação: Perspectivas de uma economia sustentável, de 2009.  Ao 
longo de sua carreira recebeu diversos prêmios, entre os quais o da Re-
pública Federal da Alemanha para a Conservação da Natureza, o Adam 
Smith e o Binding para a Conservação da Natureza e do Meio Ambiente. 
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