
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

METODOLOGIA PARA O CONHECIMENTO DE ECONOMIA



 16 

INTRODUÇÃO 

 

“Existem somente os indivíduos: tudo o mais –  
as nacionalidades e as classes sociais – é mera comodidade intelectual”  

(Jorge Luís Borges, 1973)i. 

 

 O homem não é nem um átomo nem um rato de laboratório. Embora, 
repetidamente, nos sintamos alvos de experiências de cientistas sociais, temos 
algo que nos distingue das cobaias: a racionalidade individual. Ela nos permite 
unir com nossos semelhantes e reagir, defensivamente, mudando nosso 
comportamento coletivo. Quebrada a regularidade da maneira de nós 
comportarmos, fracassam os testes das leis sociais. Obrigamos os cientistas 
sociais – entre eles, os economistas – a repensarem, periodicamente, o 
conjunto de atitudes e reações do indivíduo em face do meio social. 

Assim como nada pode surgir do nada: o ambiente sócio-econômico 
resulta de nossos distintos procedimentos.  Os cientistas sociais consideram 
nossas condutas individuais como um ponto de partida da mesma forma que os 
laboratoristas consideram os átomos. A etimologia da palavra átomo diz que 
ela deriva do grego, com o sentido de “indivisível”. É uma coisa pequeníssima, 
insignificante, uma partícula mínima de matéria, antes considerada indivisível. 
Todas as substâncias são formadas de átomos, que se podem agrupar, 
formando moléculas. Existe, na sociedade, uma infinidade de “átomos” 
diferentes. Combinados, eles podem dar origem a corpos sociais os mais 
diversos. 

Devemos levantar uma questão famosa dentro da filosofia das ciências 
sociais: a do monismo metodológico. Existe um método científico aplicável a 
todas as ciências, independentemente  de seu campo de estudo, ou a ciência 
social deve empregar uma lógica de investigação própria? “Existem muitos 
cientistas sociais que buscam na filosofia da ciência melhores maneiras de 
imitar a física, a química e a biologia; porém, também existem alguns 
convencidos de que a ciência social possui uma compreensão intuitiva de seu 
campo de estudo que de alguma forma é negada aos cientistas da área física”ii.  

Foi Karl Popper quem anunciou a doutrina do monismo metodológico – 
“todas as ciências teóricas ou gerais devem usar o mesmo método, sejam 
ciências naturais ou ciências sociais” – e prescreveu um princípio de 
individualismo metodológico para as ciências sociais: “a tarefa da teoria social 
é construir e analisar cuidadosamente nossos modelos sociológicos em termos 
descritivos ou nominalistas; isso quer dizer, em termos de indivíduos, de suas 
atitudes, expectativas, relações, etc.”iii. O leitor principiante não deve se sentir 
confuso com isso. 

Por trás  do movimento dos átomos não há determinada “intenção”. Ao 
contrário dos agentes econômicos racionais, os átomos não têm consciência, 
um atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se define por 
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uma oposição básica: é o atributo pelo qual o homem toma em relação ao 
mundo (e, posteriormente, em relação aos chamados estados interiores, 
subjetivos) aquela distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos 
de integração. Os cientistas sociais buscam o conhecimento desse atributo: a 
faculdade humana de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados, o 
conhecimento imediato da sua própria atividade psíquica.    

Os homens têm conhecimento, noção, idéia da economia social, 
demonstrada pelo cuidado com que executam um trabalho, cumprem um 
dever, pelo senso de responsabilidade que apresentam. Enfim, são virtudes 
humanas a honradez, a retidão, a probidade. A consciência moral é a 
faculdade de distinguir o bem do mal, de que resulta o sentimento do dever ou 
da interdição de se praticarem determinados atos, e a aprovação ou o remorso 
por havê-los praticado. Porém, a ciência social pesquisa a consciência coletiva: 
o conjunto de representações, de sentimentos ou de tendências não 
explicáveis pela psicologia do indivíduo, mas pelo fato de haver agrupamento 
de indivíduos em sociedade. Infelizmente, em sociedade, certos indivíduos 
podem pôr a consciência à venda: oferecê-la a quem der a mais alta 
recompensa... 

“Um homem só satisfaz seu desejo humano quando outro homem lhe 
reconhece um valor humano. Em outras palavras, o homem só pode 
manter-se num plano humano em relação com outros homens. A 
essência humana não pode manifestar-se no indivíduo isolado, pois o 
indivíduo só é propriamente indivíduo, indivíduo humano, em 
comunidade. Nesse trajeto necessário da consciência individual para a 
pluralidade de consciências, Hegel revela, ainda que sob forma idealista, 
a natureza social do homem. O indivíduo não basta a si mesmo; não 
pode ficar trancado em sua subjetividade individual sem renunciar a sua 
natureza humana, pois só socialmente ele é indivíduo humano”iv. 

 Diante do exposto até aqui, torna-se possível apresentarmos dois pontos 
de partida metodológicos. 

 

PRINCÍPIO DO  
INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO 

PRINCÍPIO DO  
HOLISMO METODOLÓGICO 

 Estabelece que as explanações 
sobre os fenômenos sociais, 
políticos ou econômicos somente 
devem ser consideradas 
adequadas se colocadas em 
termos de crenças, atitudes e 
decisões dos indivíduos. 

 Postula que os conjuntos sociais 
têm objetivos ou funções que não 
podem ser reduzidos a crenças, 
atitudes e ações dos indivíduos que 
os fazem. 

 Do lado do holismo, o argumento é que quando as ações humanas 
forem delimitadas e impulsionadas por normas e formarem o campo de estudo 
da investigação social, a explanação na ciência social deverá ocorrer em 
termos das motivações e intenções de indivíduos, moldadas por regras e 
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instituições. Nesse caso, o tipo de conhecimento apropriado para a 
investigação social somente pode ser obtido aprendendo-se essas regras e 
instituições – fatos irredutíveis da sociedade. Do lado do individualismo 
metodológico, há a proposição segundo a qual os indivíduos criam todas as 
instituições sociais e, portanto, os fenômenos coletivos são simplesmente 
abstrações hipotéticas, derivadas das decisões de indivíduos reais. No limite, a 
dedução é que todas as concepções da sociologia, da política e da economia 
são redutíveis àquelas da psicologia. Na realidade, é inclusive falsa a sensação 
de que nossa personalidade individual possui um núcleo constante, com base 
no qual se pode generalizar, teoricamente. 

 Adotaremos qual proposição? Talvez o mais sensato seja aceitar que a 
tarefa principal das ciências sociais teóricas é a de identificar as 
repercussões sociais involuntárias das ações humanas intencionais. Essa 
doutrina das conseqüências não intencionais sugere que há proposições sobre 
conjuntos que são mais do que a soma de proposições acerca das partes que 
os constituem – o sofisma da composição. Por exemplo, em Economia, o 
mecanismo de mercado pode ser visto como a conseqüência social não 
planejada das ações individuais impulsionadas por motivos puramente egoístas 
em busca dos próprios interesses, e, portanto, inconsistentes entre si. 

 Essa postura não implica nos restringirmos ao estudo dos subprodutos 
das ações individuais. Devemos também focar as teorias que informam essas 
tomadas particulares de decisão. Em termos de teoria econômica, não 
devemos nem excluir todas as proposições macroeconômicas que não podem 
ser reduzidas aos seus fundamentos microeconômicos, nem eliminar a análise 
das regras, normas e instituições que conformam o contexto macroeconômico, 
dentro do qual se insere a decisão microeconômica. 

 

MICROECONOMIA MACROECONOMIA 

 Ocupa-se da forma pela qual as 
unidades individuais que compõem 
a economia agem e reagem umas 
sobre as outras. Evidencia as 
decisões particulares ex-ante. A 
metáfora usual é que ela “estuda 
as árvores, não a floresta”. 

 Focaliza o comportamento do 
sistema econômico como um todo. 
Tem como objeto de estudo as 
relações entre os agregados 
estatísticos. Enfoca o resultado 
sistêmico ex-post da pluralidade de 
decisões particulares. 

Tal idéia de repartição do conhecimento econômico entre 
microeconomia e macroeconomia distingue os acontecimentos e as situações 
que se esperavam ocorrer, num intervalo ainda futuro de tempo, daqueles 
acontecimentos e as situações que de fato terminaram surgindo no decorrer 
deste intervalo, isto é, depois que ele foi incorporado pela história. No primeiro 
caso, têm-se expectativas; no segundo, a satisfação ou a frustração destas 
expectativas.  
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APRECIAÇÃO EX ANTE APRECIAÇÃO EX POST 

 Concepção do que ocorrerá em um 
segmento de tempo futuro. 

 Análise do que foi registrado, 
quando decorrido o intervalo de 
tempo. 

 A microeconomia, portanto, faz um exame “microscópio” da estrutura 
básica (“celular” ou “atomística”) da economia. A macroeconomia possui uma 
abordagem “macroscópica” da constelação econômica, apreendendo-a através 
de seus agregados e aspectos globais. 

 Nessa concepção,  a análise microeconômica focaliza, por exemplo, as 
preferências e a restrição orçamentária do consumidor e as decisões do 
produtor (firma) sobre o que, quanto, como, com que margem de lucro, a que 
preço e para quem produzir. Ela envolve Teoria do Consumidor, Teoria da 
Firma, Teoria da Produção, Teoria dos Preços e Teoria da Repartição. A 
análise macroeconômica verifica os resultados das interações dessas 
decisões. 

 Em Economia, sem dúvida, essa é uma divisão artificial da matéria, que 
pode ser uma fonte de erro na aproximação da “verdade econômica”. Ao nosso 
ver, esta “verdade” estaria mais próxima através do exame do todo, ainda que, 
para fins didáticos, via sucessivas aproximações. Assim, neste livro, 
pretendemos romper a rígida linha divisória entre a microeconomia e a 
macroeconomia, costumária em livros de texto. 

“Os compêndios atendem à verdade consagrada, portanto, à verdade 
vendável, e não necessariamente à verdade real”v. 

O que Galbraith critica, particularmente, são os compêndios e o ensino 
que se mantêm fiéis à idéia de domínio impessoal do mercado. A questão é 
que sem esta noção de mercado, a natureza do processo regulador da 
economia não fica nada clara. Deixa de haver uma teoria formalista, que se 
possa ensinar. Os manuais e o ensino possuem, então, uma profunda afeição 
pelo princípio do mercado livre, desdenhando os mecanismos compensatórios, 
através do governo e dos sindicatos, para os que sofrem com a desigualdade 
da concorrência. 

O interesse comunitário seria, de fato, se ter um preço de mercado, 
estabelecido num mercado impessoal. No entanto, como veremos, são os 
market-makers [fazedores de mercado], com seu poder auto-regulamentador, 
que estipulam seus próprios preços. 

Na realidade, a concorrência aparece mais na publicidade do que nos 
preços. O que todos os participantes do mercado buscam é um mecanismo de 
defesa contra a tirania dos preços fixados impessoalmente. A emancipação da 
tirania do mercado ocorre através do controle da própria renda e/ou de seu 
preço. Como veremos, quando as firmas individualmente possuem certo grau 
de controle sobre os seus preços, mesmo com a queda da demanda, podemos 
não ter cortes nos preços, mas sim na produção. Surge o fenômeno 
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denominado estag-flação. O controle de preços, permitido pelo poder de 
mercado da firma, é fonte de capital para investimentos. 

  “O” Mercado (com artigo definido e maiúscula) é uma abstração, virtual, 
sem localização precisa. Refere-se à compra e à venda em geral. É um ente 
imaginário ditador de decisões. Neste compêndio, não o trataremos com 
formalidade, como se fosse uma força impessoal, justa, não sujeita à 
manipulação. O realismo nos obriga a constatar que as falhas do mercado 
como mecanismo regulador torna, muitas vezes, natural a intervenção 
governamental. É uma alternativa aceitável quer à anarquia quer à exploração 
do mercado. Para seu bom funcionamento, há que balizá-lo com instituições e 
compensar seus danos sociais. 

Portanto, a análise microeconômica convencional busca demonstrar a 
viabilidade da organização econômica liberal. Defende que, se as livres 
iniciativas pudessem operar sem qualquer tipo de intervenção governamental, 
a racionalidade do homem econômico (maximizador individualista) e do 
automatismo das forças de mercado conduziria o sistema econômico ao 
equilíbrio e ao ponto de máxima eficiência. Determinando as condições gerais 
de equilíbrio na economia a partir do comportamento dos agentes econômicos 
individuais, essa teoria microeconômica está ligada à ideologia do 
individualismo e do liberalismo. 

 

INDIVIDUALISMO LIBERALISMO ECONÔMICO 

 Doutrina que explica os fenômenos 
históricos ou sociais por meio da 
ação consciente de indivíduos, 
naturalmente livres. A sociedade 
deve visar, como fim único, ao bem 
dos indivíduos que a constituem, e 
não da coletividade ou do Estado. 

 Doutrina segundo a qual existe 
uma ordem natural e de equilíbrio 
para os fenômenos econômicos, 
sendo esta ordem alcançável pelo 
livre jogo da concorrência e através 
da não intervenção do Estado, no 
mercado. 

 A palavra liberal assume diferentes conotações conforme os países 
considerados: por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha, indica um 
posicionamento de centro, capaz de mediar o conservadorismo e a posição 
progressista; nos Estados Unidos, um radicalismo de esquerda defensor das 
liberdades civis; na Itália, indica os políticos da direita, que procuram manter a 
livre iniciativa econômica e a propriedade particular. Na realidade, o liberalismo 
mostra duas faces e duas estratégias: uma, que enfatiza a sociedade civil, 
como espaço natural do livre desenvolvimento da individualidade, em oposição 
ao governo; outra, que vê no Estado, como portador da vontade comum, a 
garantia política, em última instância, da liberdade individual. 

 O fato é que o liberalismo, geralmente, se confunde com o  
individualismo e/ou o atomismo da doutrina econômica tradicional. Está 
implícita sua intenção ideológica de sugerir que “cada indivíduo recebe o que 
merece”. Na verdade, é uma doutrina da responsabilidade individual: através 
de sua decisão particular, cada indivíduo é responsável por sua renda. Trata-se 
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de uma questão de escolha: analisar a vantagem comparativa dentro de um 
menu hipotético. Por exemplo, as escolhas (decisões intertemporais) entre 
custos e benefícios: educação, no presente, e oferta de trabalho qualificado, no 
futuro; poupança, no presente, consumo maior, no futuro; crédito, no presente, 
juros e amortizações, no futuro; etc. A questão é: face a essa pretensa 
soberania do trabalhador, do consumidor, do devedor, etc. trata-se, de fato, de 
um problema de opção (ou de falta de)? Ele é determinante ou determinado? 

 Até aqui, sugerimos que não acreditamos nem que o homem econômico 
possa ser definido independentemente de seu ambiente social, nem que este 
ambiente social seja, mesmo em teoria, inteiramente criado pela combinação 
de vontades individuais. Os fenômenos sociais não se constituem por simples 
somatório de leis da natureza do homem individual. 

 Alguns exemplos simples podem ilustrar o ponto.  A função do Estado é 
defender o interesse da nação como um todo ou os interesses particulares? 
Naturalmente, se esses últimos interesses se chocam entre si, a defesa 
governamental do sistema capitalista pode (e deve) se chocar com interesses 
privados de diversos capitalistas. O que é verdade para o todo social pode não 
ser para as partes (e vice-versa). 

 Outro exemplo é retirado das discussões populares sobre economia: 
déficit público, balanço de pagamentos, etc. É comum partir da suposição de 
que a decisão econômica do Estado ou da Nação é tal qual a da família. É 
típico da demagogia política, principalmente em época de eleição, dizer:  
- “Você, dona-de-casa, que me escuta: a senhora sabe administrar o 
orçamento doméstico; o governo deve fazer o mesmo, na administração 
pública”! Infelizmente, a realidade não é tão simples: a falência pune o déficit 
orçamentário familiar, mas não o da União e/ou o do balanço de pagamentos. 
O Estado e a Nação criam mecanismos de financiamento inacessíveis às 
famílias. Gastos públicos podem elevar o nível de emprego e da renda. Por 
outro lado, os Estados não são entes uniformes, coordenados e com uma única 
vontade individual: são constituídos de múltiplos interesses, em seus diversos 
níveis: federal, estadual, municipal, com seus ministérios, escalões, 
secretarias, empresas estatais, etc. 

 Uma situação típica de falácia da composição na vida econômica 
constitui-se  de um quadro no qual o todo resultante de uma miríade de ações 
e reações individuais ganha vida própria e termina contrapondo-se à 
racionalidade das partes. O exemplo mais citado é o da poupança: se todos os 
agentes econômicos se abstiverem de consumir, no presente, com o objetivo 
de maximizar o consumo, no futuro, esse resultado por certo não será 
alcançado. Isto por que essas decisões, racionais sob o ponto de vista 
microeconômico, têm repercussão macroeconômica negativa: como veremos, 
com o corte generalizado de gastos pessoais, cairá a renda de todos e, 
portanto, a própria capacidade de poupar. 

 O instinto de preservação do indivíduo (manter-se vivo) e a perpetuação 
da espécie humana (reproduzir a vida) estão na base da economia. Os 
imperativos de sobreviver e procriar leva à disputa por recursos escassos e 
necessários ao suprimento das carências humanas. O desafio da sobrevivência 
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e da reprodução impõe, para superação de ameaças e obstáculos, a escolha 
entre comportamentos e estratégias: pode partir-se para o engano, o conflito 
aberto, a cooperação, a divisão de trabalho, etc.. Um conhecimento científico 
da Economia pode nos informar das possíveis decisões a serem tomadas, 
tanto em termos individuais, quanto em termos coletivos. Não nos diz, 
exatamente, o que fazer, mas ensina-nos a procurar os custos e os benefícios 
não antevistos pelo senso comum. 

 Nossa razão inata nos dá a capacidade de ordenar em diferentes grupos 
e classes todas nossas impressões sobre o mundo. Contra a boutade do Jorge 
Luís Borges – ver a epígrafe desta Introdução – temos de comemorar a 
comodidade intelectual de classificar e de trabalhar com as noções de nações 
e classes antagônicas, a fim de revelar nossa história social. 

 Buscando relações de causa e efeito, referimo-nos a como as coisas 
acontecem, na economia. Perguntando por que, estamos investigando que 
intenção o indivíduo tem, que objetivo persegue. Quando reconhecemos os 
comportamentos econômicos comuns, os ordenamos em diferentes grupos ou 
categorias. As criaturas vivas – seres humanos – detêm potencialidade de 
transformação. Quando encontramos algo que não conseguimos classificar – 
de que são capazes, o que fazem –, deparamos com um verdadeiro desafio 
intelectual. Há uma série de normas científicas rígidas, para que conclusões ou 
provas possam ser consideradas válidas em termos lógicos. 

 Os homens têm capacidade de perceber o mundo, de se locomover, de 
pensar, racionalmente. Do que o homem precisa para viver? Sugerimos, 
anteriormente, que sem a sociedade não somos humanos. Na economia da 
família, da cidade, do estado, da nação, do mundo, satisfazemos nossas 
necessidades vitais primárias. Cada pessoa é um microcosmo dependente do 
macrocosmo econômico. Necessitamos compreender sua razão, a “razão do 
mundo econômico”, isto é, a resultante (até certo ponto imprevista) de todas as 
decisões econômicas. 

 Sabemos que a verdade econômica é, basicamente, subjetiva. Não há 
verdade objetiva, além da razão humana, por definição. Todo conhecimento é 
conhecimento humano. Da mesma forma, não existe verdade eterna, pois não 
existe uma razão desvinculada de um tempo. Não podemos afirmar que 
determinado pensamento está certo para sempre. Portanto, os dogmas não 
são nossos pontos de partida. Aprender (o método da) ciência, nos obriga a 
questionar tudo, inclusive todos argumentos de autoridade. 

 Em suma, a família, a empresa e o Estado são forças econômicas e 
sociais objetivas. O indivíduo é parte orgânica de uma comunidade. É 
impossível “desligar-se” da sociedade. O Estado vai além da soma de todos os 
cidadãos. A (macro)economia é mais do que a justaposição das vontades 
individuais dos agentes econômicos. Uma parte jamais compreenderá, 
isoladamente, o todo a que pertence. Logo, a razão econômica só se torna 
inteligível na análise da interação dos indivíduos. 
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A ambição deste livro é oferecer ao leitor três estágios rumo à 
conscientização de si – a autoconsciência – na Economia: 

1. O da razão subjetiva: o leitor se conscientiza de suas próprias decisões 
econômicas; 

2. O da razão objetiva: o leitor atinge um nível mais elevado de consciência 
econômica, alcançando uma razão que surge na interação entre os 
indivíduos, através das famílias e firmas, no mercado e no Estado; 

3. O da razão absoluta: o leitor reflete sobre seu próprio papel social, na 
história 

Para fechar esta Introdução, tomemos consciência do alerta dado por C. 
J. Stigler (1911-1991), ganhador do Prêmio Nobel de Economia, em 1982. 

“A enciclopédia aguada que constitui o atual curso de Economia 
rudimentar em faculdade não ensina ao aluno como raciocinar sobre 
questões econômicas”vi. 

Este livro constitui um esforço para tentarmos, coletivamente, mudar 
esse estado de coisas. 
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