
PRIMEIRA LIÇÃO 

DECISÃO DE ESTUDAR ECONOMIA 

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilliis? Cur? Quomodo? Quando?  
[Quem? O que? Onde? Por que meios? Por que? Como? Quando?] –  

Método para circunstanciar:  
a pessoa, o fato, o lugar, os meios, os motivos, o modo, o tempo. 

 

1.1. Diálogo autor – leitor 

- Meu caro leitor... 

- Por que caro? Caro é você, livro. 

- Este adjetivo vem do latim caru. Significa que custa um preço alto, elevado. 
Mas em relação a que? Posso alegar que cara foi a livraria que te cobrou, 
ou onde se cobra, um preço mais elevado do que as concorrentes...      

- Por sua vez, a editora justificará que sua publicação exige grandes 
despesas; é dispendioso. Sei onde isso vai parar, no meu bolso.    

- Meu autor diz que seus conhecimentos foram obtidos com grandes 
sacrifícios. No entanto, se alguém me lê, é caro, pois é tido em grande valor 
ou estima. Todo leitor é querido, amado. 

- Por alto preço devo entender, então, em relação aos outros preços ou à 
minha renda?      

- Tanto no que se refere ao preço relativo ou quanto ao seu poder aquisitivo 
real somente se for mais do que seria natural, face a seus custos de 
produção, ou razoável, de acordo com o mercado... 

- Essa conversa de economista me confunde, às vezes. Preço natural, preço 
de mercado, preço relativo, valor nominal, valor real, tudo isso parece 
demasiado para mim. Até mesmo dialogar contigo, livro. Na verdade, só 
saberei se você vale o que me custou quando eu te ler. A cada página te 
avaliarei, para saber se valerá a pena virar para a próxima. Aí, então, 
constatarei se você é útil ou não. 

- De fato, uma corrente de pensamento afirma que a atitude subjetiva do 
comprador em relação à mercadoria adquirida é o problema central em 
Economia. Em vez de estudar as relações sociais objetivas que surgem no 
processo de produção e de distribuição das mercadorias, acaba por atentar 
apenas à atitude subjetiva do homem para com as coisas que servem à 
satisfação de suas necessidades. 

- Você está me sugerindo que eu, conhecendo Economia, não devo me 
conduzir de acordo como meus próprios interesses?! 
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- Não. É racional cada um agir dentro do princípio da obtenção da máxima 
“vantagem econômica”. A chamada “Lei de Gérson” [jogador da seleção 
brasileira de futebol, em 1970, que disse, numa propaganda, que “gosta de 
levar vantagem em tudo”], sintetiza muito bem o princípio geral que, 
segundo acreditam os economistas, governa toda a atividade econômica 
dos homens. Este princípio deu origem à imagem do “homem econômico” 
[homo economicus], que age estritamente seguindo o desejo de obter a 
máxima renda em dinheiro. 

- Então, de acordo com esta teoria subjetivista, todo o comportamento 
humano é governado por um desejo de obter o prazer máximo e o desgosto 
mínimo possíveis nas condições dadas? Isto é, minha decisão de comprá-lo 
é uma decisão econômica? É uma atividade econômica maximizar o 
benefício que dá a posse de bens – no caso, de você, livro –, comparado ao  
custo de sua aquisição? 

- Pode ser surpreendente, mas, sim, isto é verdade, de acordo com essa 
corrente chamada subjetivista ou utilitarista. Em vez de uma ciência das 
relações econômicas entre homens, nasceu uma “ciência econômica” 
[economics] cujo objeto é a relação entre o homem e as coisas. Em vez de 
uma ciência tratando de um certo tipo da atividade humana, surgiu uma 
ciência formal de um certo modo de comportamento de acordo com a 
“psicologia utilitária”. A Economia torna-se uma relação entre o Prazer e a 
Dor [a calculus of Pleasure and Pain]. 

- Você está me sugerindo, implicitamente, que, de fato, é estranho eu estar 
aqui, dialogando – solitariamente – com você, um livro-objeto. Mas, por trás 
dessa relação utilitária homem-coisa, há uma relação social, que deveria 
ser o verdadeiro objeto de uma ciência social como pretende ser a 
Economia? 

- Este é o ponto a que eu queria chegar. As relações sociais definem-se 
como um determinado tipo de reação que se repete, constantemente, dos 
homens uns para com os outros, mediante uma atividade contínua de uma 
dada espécie. As relações sociais que se estabelecem, no decorrer do 
processo econômico, distinguem-se das outras espécies de relações sociais 
pelo fato de que surgem por intermédio dos objetos materiais ou serviços 
que servem à satisfação das necessidades humanas. Em outros termos, as 
coisas, os objetos materiais, desempenham o papel de cimento das 
relações econômicas entre os homens. Posso representar tais relações pelo 
seguinte esquema: homem – coisa – homem. 

- Bem, se é assim, eu te despeço, pois entendi que você, livro, é 
simplesmente um porta-voz do autor. Para haver, verdadeiramente, um 
diálogo é necessária a comunicação entre duas ou mais pessoas; ou uma 
conversação, um colóquio. Você me mostrou que uma obra científica pode 
ter uma forma dialogada, em que se troca ou discute idéias, opiniões, 
conceitos, com vista ao entendimento da Economia e à solução de 
problemas econômicos. De agora em diante, converso diretamente com o 
autor. Ah! Aí está você. Quais serão as próximas lições? 
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- A primeira você já aprendeu. O despertar da consciência social é o primeiro 
passo para o entendimento da Economia como uma ciência social. Você já 
percebeu também que há uma divisão de trabalho entre nós. Este é um 
tema econômico. Um dos primeiros explorados por Adam Smith, nos 
primórdios da Economia Política, há mais de dois séculos... 

- Ei! Vai com calma. Não me diga que vocês vão contar toda a história do 
pensamento econômico, ipsis literis, de uma vez. Tenho muitas dúvidas 
sobre o presente, para aguardar tanto. Na verdade, quero escolher poucos 
assuntos, para absorver a lógica básica do método de pensar na Economia. 

- Este livro é um lecionário. Lecionar significa explicar em modos de lições. 
Uma lição é uma forma particular de texto, matéria ou tema ensinado ou 
explicado pelo professor ao aluno. Aqui, em Introdução à Economia, cada 
uma das 10 lições (ou capítulos) corresponde a uma unidade didática no 
conjunto da matéria. Neste breve curso de Economia, a aprendizagem virá, 
naturalmente, em doses homeopáticas. O objetivo é proporcionar ao 
estudante (ou leitor) a lógica básica do raciocínio com a qual possa analisar 
as questões econômicas que enfrentará como cidadão. Nesta primeira 
lição, estamos aberto às perguntas referentes às dúvidas básicas a respeito 
da decisão de estudar Economia. 

- Pois bem, vamos lá. O que é, exatamente, Economia? O que ela poderá 
fazer por mim? Basta um conhecimento prático em Economia? Qualquer 
um pode entendê-la? Tenho grande dificuldade para entender a Economia: 
sua terminologia; as explicações dos economistas que colidem com a 
realidade cotidiana; o choque de opiniões entre os próprios economistas; as 
constantes mudanças econômicas... 

- Agora, sou eu que peço calma a você. Cada uma das respostas merece um 
tópico, neste capítulo. Acho que podemos resumir suas questões em cinco: 

1. O que é Economia? 

2. Por que devo estudar Economia? 

3. Por que a Economia é hermética? 

4. Por que a Economia é controversa? 

5. Como devo estudar Economia? 
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1.2. O que é Economia? 

- Existem destros e existem canhotos. Em Política, há uma distinção entre a 
direita e a esquerda. Em Economia...  

- Desculpe a interrupção, mas quais são as razões e os significados dessa 
distinção? Antes disso, qual é sua origem? 

- Na revolução francesa, a direita referia-se ao grupo parlamentar que se 
sentava ao lado direito do presidente da respectiva assembléia. Era, 
tradicionalmente, constituído por elementos pertencentes aos partidos 
conservadores. Contrapunha a ele a parte da assembléia que ficava à 
esquerda do presidente. Hoje, quando a maioria é da direita, a oposição 
parlamentar é classificada como da esquerda. Em Ciências Políticas, o 
conjunto de indivíduos ou grupos políticos partidários de uma reforma social 
ou revolução socialista compõe a esquerda. 

Entende-se como ação política a que tem por finalidade a formação de 
decisões coletivas que, uma vez tomadas, passam a vincular toda a 
coletividade. Política, portanto, é uma ação coletiva.  

“Esquerda” e “direita” indicam programas contrapostos com relação a 
diversos problemas cuja solução pertence, habitualmente, à ação política. 
Possuem contrastes não só de idéias, mas também de interesses econômicos 
e de prioridades a respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Esses 
contrastes existem em toda sociedade. Aliás, não há nada mais ideológico do 
que a afirmação de que as ideologias estão em crise ou de que a distinção 
entre direita e esquerda desapareceu. 

Naturalmente, os jogos de interesses são muitos. Os diversos blocos, 
partidos e tendências têm entre si convergências e divergências. São possíveis 
as mais variadas combinações de umas com as outras. O maniqueísmo – 
doutrina que se funda em princípios opostos, bem e mal, segundo a qual o 
Universo foi criado e é dominado por dois princípios antagônicos e irredutíveis: 
Deus ou o bem absoluto, e o mal absoluto ou o Diabo – não é a forma 
adequada de se encarar essa distinção política: quem não é de direita é de 
esquerda ou vice-versa.  

- De fato, entre a escuridão e a luz, existe a penumbra. Entre o preto e o 
branco, não existe apenas o cinza, mas sim um arco-íris de colorações 
políticas... 

- As posições “progressista” e “reacionária” não constituem monopólios 
permanentes. A reação, defensora de um sistema político extremamente 
conservador, contrário às idéias que envolvem importantes transformações 
político-sociais, muda de defensores. Com o tempo, o que antes era 
popular, avançado e democrático pode se tornar populista, retrógrado e 
corporativo ou totalitário. 
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Mas “direita” e “esquerda”, argumenta Bobbio1, continuam a servir como 
pontos de referência indispensáveis. Esse filósofo italiano contemporâneo 
levanta quais são os critérios para se dizer que alguém é de direita ou de 
esquerda. Parte da constatação de que os homens, por um lado, são todos 
iguais entre si; de outro, cada indivíduo é diferente dos demais. Os que 
consideram mais importante, para a boa convivência humana, aquilo comum 
que os une, em uma coletividade, estão na margem esquerda; os que acham 
relevante, para a melhor convivência, a diversidade e/ou a competitividade, 
estão na margem direita.  

 

ESQUERDA DIREITA 

São de esquerda as pessoas que se 
interessam pela eliminação das 
desigualdades sociais. 

A direita insiste na convicção de que 
as desigualdades são naturais e, 
enquanto tal, não elimináveis. 

Entre os economistas, não há porque descartar a distinção política entre 
direita e esquerda. Uma moeda possui duas faces, embora “cara” e “coroa” se 
alternem... Hora uma está por cima, hora outra. Mas há também dubiedade 
entre os economistas: “coração” (emoção) à esquerda e “cabeça” (razão) à 
direita. 

- O que faz um economista ser classificado como da “direita”?  

- Há diversas explicações convencionais, mais empíricas do que científicas, 
entre as quais ganha destaque a idéia de que se trata de uma adaptação ao 
ambiente competitivo profissional ou de um conservadorismo de posições 
conquistadas. Estas dependeriam de ambição ou de se acreditar superior 
aos outros, numa sociedade de desiguais. 

 

DIREITA ECONÔMICA ESQUERDA ECONÔMICA 

Confia que as desigualdades sociais 
possam ser diminuídas à medida que 
se favoreça a competitividade geral; 
minimiza a proteção social e maximiza 
o esforço individual. 

Prioriza a proteção contra a 
competição social. Na escolha entre a 
competitividade e a solidariedade, 
prioriza esta última. 

Em Economia, o que define uma posição de direita é a idéia de que a 
vida em sociedade reproduz a vida natural, com sua violência, hierarquia e 
eficiência. Se os homens são seres biológicos desiguais, devem submeter-se à 
lei do darwinismo social.  

- A sociedade mercantil não faz uma seleção, neste caso “social”, entre os 
indivíduos que podem se desenvolver e os que podem apenas sobreviver?  

                                            
1  BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. 

São Paulo, Editora da UNESP, 1995. 
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- A regra de ouro da direita econômica é: quem melhor se adapta ao meio 
ambiente econômico enriquece, inclusive dando continuidade a sua 
dinastia. O homem de direita, acima de tudo, preocupa-se com a defesa da 
tradição e da herança. 

Uma atitude de esquerda pressupõe que a condição humana é fundada 
pela negação da herança natural. A sociedade se desenvolve, opondo-se às 
forças cegas da natureza. Nada mais parecido com o livre-mercado do que a 
livre-natureza. Quem acredita na essência humana como essencialmente 
egoísta e imutável é de direita, mesmo sem saber. 

Hirschman aponta, na retórica da intransigência, três teses reacionárias 
principais2. 

“De acordo com a tese da perversidade, qualquer ação proposital para 
melhorar um aspecto da ordem econômica, social ou política só serve 
para exacerbar a situação que se deseja remediar. A tese da futilidade 
sustenta que as tentativas de transformação social serão infrutíferas, 
que simplesmente não conseguirão ´deixar uma marca´. Finalmente, a 
tese da ameaça argumenta que o custo da reforma ou mudança 
proposta é alto demais, pois coloca em perigo outra preciosa realização”. 

A idéia da Utopia – país imaginário, criação de Thomas Morus, escritor 
inglês (1480-1535), onde um governo, organizado da melhor maneira, 
proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz – trata da 
descrição ou representação de qualquer lugar ou situação ideais nas quais 
vigorem normas e/ou instituições políticas altamente aperfeiçoadas. Sem 
dúvida, é um projeto irrealizável, uma quimera, uma fantasia; mas serve como 
um contraste crítico à realidade. A idealização de uma sociedade perfeita 
sempre foi arma de luta contra a desigualdade da sociedade real. 

- Creio que já entendi. Quer dizer que, na Economia, assim como na Política, 
existem duas visões básicas: a da direita e a da esquerda. 

- Não. O mundo não é assim tão cartesiano. Não se deve considerar um 
fenômeno isolando-o, radicalmente, da totalidade em que aparece. O justo 
é não atribuir uma relação de determinação necessária, e mais ou menos 
direta, entre Economia e Política. Deve-se refutar uma interpretação 
determinista da relação entre o pensamento teórico econômico e a prática 
política – o chamado “economicismo”. A análise política não pode ser 
simplista ao extremo de reduzir as contradições existentes entre os diversos 
interesses econômicos a uma bi-polaridade. Por sua vez, há os 
economistas que escamoteiam sua incompetência na análise econômica 
propriamente dita reduzindo tudo ao bordão: “isto é uma questão política”... 
e isentando-se a opinar a respeito de decisões econômicas cruciais. 
Quando opinam, o fazem com um simplismo atroz, abusando do senso 
comum ou com excessivo voluntarismo. 

                                            
2  HIRSCHMAN, Albert O. A retórica da intransigência: perversidade, futilidade, ameaça. 

São Paulo, Companhia das Letras, 1992. pp. 15/6. 
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- O que significa o determinismo? 

- O determinismo propõe uma relação entre os fenômenos pela qual estes se 
acham ligados de modo tão rigoroso que, a um dado momento, todo 
fenômeno está completamente condicionado pelos que o precedem e 
acompanham e condiciona com o mesmo rigor os que lhe sucedem. Se 
relacionado a fenômenos naturais, o determinismo constitui o princípio da 
ciência experimental que fundamenta a possibilidade de busca de relações 
constantes entre os fenômenos. Mas, se a referência é a ações humanas e 
a decisões da vontade, entra em conflito com a possibilidade da liberdade. 
As razões técnico-naturais não devem ser encaradas com fatalismo, como 
se condições políticas distintas não criassem outras possibilidades. Aquelas 
razões não são condicionadas a políticas inevitáveis. 

- E quanto ao fatalismo, o que você tem a dizer? 

-  O fatalismo corresponde à atitude ou à doutrina que admite que o curso da 
vida humana está, em graus e sentidos diversos, previamente fixado, sendo 
a vontade ou a inteligência impotentes para dirigi-lo ou alterá-lo. 

- Isso tudo é muito esclarecedor; só não consigo entender o que isso tem a 
ver com a definição de Economia. 

- Chegamos lá. Queremos sugerir, como já vimos, que há duas abordagens 
básicas da Economia, embora se possa falar de várias derivações. Elas 
são pontos-de-partida metodológicos,  que não impõem, necessariamente, 
um posicionamento político.  

 

ABORDAGEM CLÁSSICA DA  
ECONOMIA POLÍTICA 

ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DA  
ECONOMIA PURA 

Dá ênfase às relações sociais que se 
estabelecem entre os homens, em 
suas atividades econômicas. 

Enfatiza a capacidade humana de 
fazer escolhas, em face da múltiplos 
fins e de diversos meios para alcançá-
los. 

Nesta concepção de Economia Pura, qualquer escolha feita por um 
agente econômico quanto à alocação de recursos (escassos face a todos fins 
almejados) implica uma relação entre custos (os meios empregados) e 
benefícios (os fins alcançados). Considera-se também, nessa decisão, a 
ocorrência de custos de oportunidade – outros fins que, com os mesmos 
recursos, poderiam ser alcançados. 

- De onde vem essa denominação: Economia Política? 

- Vale a pena ler as observações de Lange sobre a história da denominação 
Economia Política3. 

                                            
3  LANGE, Oscar. Moderna Economia Política. Rio de Janeiro, Editora Fundo de Cultura, 

2ª ed., 1967. pp. 24. 
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“O termo ´economia´ provém de Aristóteles. Designa a ciência das leis 
da Economia Doméstica. Em grego, öikos quer dizer casa e nomos, lei. 
A expressão ´Economia Política´ começou a ser usada no princípio do 
século XVII. Foi Montchrétien que a introduziu, para publicar, em 1615, 
um livro intitulado Traité de l´economie politique [Tratado de Economia 
Política]. O adjetivo ´política´ devia indicar que se tratava de leis da 
economia do Estado; Montchrétien ocupava-se, com efeito, em seu livro, 
principalmente das questões das finanças públicas. Posteriormente, a 
denominação ´Economia Política´ generalizou-se para designar as 
pesquisas consagradas aos problemas da atividade econômica social. O 
termo grego politikos é sinônimo de ´social´ (por exemplo, Aristóteles 
definiu o homem como sendo um ´animal social´: zoon politikon). Daí 
considerarmos as expressões ´Economia Política´ e ´Economia Social´ 
como sinônimos, se bem que esta última exprima melhor o verdadeiro 
conteúdo desta ciência”. 

Depois que Alfred Marshall (1842-1924) intitulou seu livro, publicado em 
1890, Principles of Economics [Princípios de Economia], o termo “Economia” 
passou a ser usado, crescentemente, nos países anglo-saxões. Hoje, o termo 
“Economia Política” é empregado quase exclusivamente na literatura de 
esquerda, que contrapõe a “Economia Política” das escolas de pensamento 
econômico clássica e marxista à “Ciência Econômica” universitária 
contemporânea. 

- Os seguidores da Economia Política são “estatizantes” e os da Ciência 
Econômica, defensores da iniciativa privada? 

- Nada pode ser mais simplista do que a dicotomia entre Economia Política e 
Economia (Pura) de acordo com o intervencionismo estatal. A primeira 
como representante da defesa de uma economia com o governo agindo, 
discricionariamente, e a segunda, por contraste, defendendo uma economia 
sem governo intervindo, ou seja, com auto-regulação do mercado. 

Na história do pensamento econômico, como veremos mais adiante, a 
concepção clássica da Economia Política, desenvolve-se na 2ª metade do 
século XVIII, a partir da abertura liberal contra as amarras do mercantilismo – 
doutrina econômica que caracteriza o período histórico da Revolução 
Comercial (séculos XVI-XVIII), marcado pela desintegração do feudalismo, pela 
formação dos Estados Nacionais e por um comércio exterior de caráter 
protecionista. A Economia Política liberta-se, então, da subjugação do 
atendimento apenas aos objetivos políticos do Estado.  

Laissez-faire, laissez-passer [deixe fazer, deixe passar] é a palavra de 
ordem do liberalismo econômico, proclamando a mais absoluta liberdade de 
produção e comercialização de mercadorias. Na época, a política do laissez-
faire representava os interesses econômicos da burguesia inglesa, que estava 
na vanguarda da revolução industrial e necessitava de mercados para seus 
produtos. Essa política opunha-se às práticas corporativistas e mercantilistas 
que impediam a produção em larga escala e resguardavam os domínios 
coloniais. Com o desenvolvimento capitalista, o laissez-faire evoluiu para o 
liberalismo econômico. Este condena toda intervenção do Estado na economia, 
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exceto em épocas de crise, quando algumas proteções, favores particulares e 
subsídios são até bem vindos... 

A partir de então, a investigação econômica incide sobre cada um dos 
aspectos da atividade econômica, da formação de riquezas (objeto de An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealh of Nations [Investigação sobre 
a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações] de Adam Smith [1723-1790], 
obra prima publicada em 1776) à sua distribuição. 

- Defina para mim alguns conceitos econômicos que já estão aparecendo. 

 

BENS Os meios materiais para satisfazer as necessidades 
humanas. 

PRODUÇÃO A atividade humana que consiste em adaptar os recursos  
e as forças da natureza como o fim de criar bens. 

DISTRIBUIÇÃO Modo como se processa a repartição da riqueza e dos 
bens socialmente produzidos entre os membros da 
sociedade. Depende diretamente da organização da 
produção e da forma de propriedade vigente. 

SERVIÇOS Produtos da atividade humana que, sem assumirem a 
forma de bens materiais, satisfazem necessidades. Exigem 
a presença do produtor no ato de consumo. 

A leitura dos autores clássicos é exigência da uma boa formação de 
economista. O conhecimento da concepção de Economia Política, por parte de 
David Ricardo (1772-1823), em seu On the Principles of Political Economy and 
Taxation [Princípios de Economia Política e Tributação], publicado em 1817, é 
fundamental. Nela, fica clara a ênfase classista. O conflito distributivista não era 
escamoteado, na Economia Política clássica. 

“O produto da terra – tudo que se obtém de sua superfície pela aplicação 
combinada de trabalho, maquinaria e capital – se divide entre três 
classes da sociedade, a saber: o proprietário da terra, o dono do capital 
necessário para seu cultivo e os trabalhadores cujos esforços são 
empregados no seu cultivo. Em diferentes estágios da sociedade, no 
entanto, as proporções do produto total da terra destinadas a cada uma 
dessas classes, sob os nomes de renda, lucro e salário, serão 
essencialmente diferentes, o que dependerá principalmente da 
fertilidade do solo, da acumulação de capital  de população, e da 
habilidade, a engenhosidade e dos instrumentos empregados na 
agricultura. Determinar as leis que regulam essa distribuição é a 
principal questão da Economia Política”4. 

                                            
4  RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação. São Paulo, Abril 

Cultural, 1982. p. 39. 
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Na transição dos séculos XIX-XX, uma outra linha conceitual – 
classificada como neoclássica – centra sua atenção na capacidade que a 
economia de mercado teria em atender às aspirações humanas e à satisfação 
de suas necessidades materiais.  

A Economia passa a ser vista, pela tradição neoclássica, como a 
ciência que trata da maneira de utilizar os meios escassos que asseguram o 
grau máximo de realização do fim escolhido pela atividade humana,. 

“Por força desta transformação da própria natureza da Economia 
Política, esta deixa de ser uma ciência empírica, tratando de certos 
fenômenos reais, e torna-se uma ´lógica da escolha´ formal, na qual o 
critério da verdade das afirmações é, tal como na Lógica e na 
Matemática, a única não contradição entre os axiomas escolhidos. 
Aplicada à atividade humana real, uma tal ´lógica da escolha´ é 
empiricamente verdadeira na medida em que a atividade é conforme o 
princípio econômico [de maximização]”5. 

 A tradição neoclássica – composta de várias correntes do pensamento 
econômico com diferentes hipóteses analíticas – se caracteriza por dois 
princípios básicos: 

1. em uma economia de mercado, os agentes econômicos tomam decisões 
independentemente de qualquer coordenação ex-ante, ou seja, não há nem 
uma divisão de trabalho determinista, nem um planejamento central – trata-
se de um processo decisório descentralizado; 

2. cada agente toma suas decisões tendo em vista seus interesses, 
preferências e restrições (inclusive orçamentárias), dadas suas expectativas 
sobre o futuro e sobre o que espera que os demais agentes irão fazer. 

Ao contrário do que propõe o individualismo metodológico, o primeiro 
princípio não exclui a possibilidade das decisões individuais serem 
influenciadas, ou mesmo determinadas, socialmente6. A escolha individual 
depende das instituições existentes. Além disso, há externalidades e 
interdependências de decisões estratégicas: as de um agente pode depender 
das dos demais agentes. O que é melhor para cada agente fazer depende do 
que ele espera que os demais irão fazer. 

                                            
5  LANGE; op. cit.; pp. 222/3. 
6  LISBOA, Marcos B.. A miséria da crítica heterodoxa. Revista de Economia 
Contemporânea. Rio de Janeiro, IE-UFRJ, nº 2 e 3, jul-dez 1997 e jan-jun 1998. 
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O estudo da interação das decisões individuais requer a 
especificação de diversos elementos, entre os quais se destacam: 

1. quais são as opções para cada agente; 

2. qual é a seqüência das decisões tomadas pelos agentes; 

3. quais são as relações de preferência de cada agente; 

4. quais são as conseqüências, para cada agente, de cada conjunto possível 
de decisões tomadas por todos os indivíduos, incluindo regras de 
conseqüências a posteriori; 

5. que restrições são impostas, nas expectativas dos agentes, sobre como os 
demais indivíduos tomam suas decisões e sobre as variáveis agregadas 
(inclusive preços relativos – relação estabelecida entre os diversos pares de 
preços); 

6. que instituições existem, definindo os limites das ações individuais; 

7. como cada agente escolhe. 

- Para os primeiros autores neoclássicos, qual seria a solução desse 
modelo? 

- Através de um vetor de preços e quantidades em torno do qual os preços e 
as quantidades de mercado gravitariam ao longo do tempo. Sugeriam, 
então, a noção de ponto de repouso.  

 A idéia básica do modelo de equilíbrio geral de Walras (1834-1910), em 
sua principal obra – Élements d´Économie Politique Pure [Elementos de 
Economia Política Pura] – é que, a um preço apropriado, as quantidades totais 
demandadas são iguais às quantidades totais ofertadas. Os preços 
sustentáveis de equilíbrio seriam descobertos via mercado, que constituiria o 
meio prático de resolver o sistema de intenções condicionais dos participantes. 
Esta teoria do equilíbrio enfatiza a interdependência dos fatos econômicos, ao 
substituir a noção de causa (unilateral) pela de função (recíproca). 

O equilíbrio seria a compatibilização mútua dos planos individualizados. 

Num processo de tateio [tâtonnements] seqüencial e recorrente, as 
reconciliações de ações se dariam através do mecanismo de contratações 
virtuais sucessivas. A figura metafórica do “leiloeiro walrasiano” possui o papel 
de promover o reajuste de preços relativos com base em contratos virtuais, 
realizados com base no prix crié  - o preço apregoado –, em leilão. A hipótese 
do modelo de equilíbrio geral era que os resultados observados 
corresponderiam ao que os agentes, individualmente, planejaram fazer, sem 
receberem comando, tomando decisões descentralizadas e/ou 
descoordenadas.  
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O equilíbrio seria uma situação idealizada em que os agentes teriam 
confirmadas suas expectativas, revelando a consistência de cada indivíduo 
com seu contexto, tanto com seus recursos, quanto com outros agentes. 

Para os neo-walrasianos, as informações dadas pelo contexto são 
divulgadas via “vetor preços”. O modelo de equilíbrio geral, através de 
variações dos preços relativos, iguala a demanda à oferta em todos os 
mercados, resolvendo o problema de coordenação, ex-post, em economias 
descentralizadas, via livre mercado. Não adota uma coordenação das 
expectativas dos agentes ex-ante, pois seria contraditório com a natureza 
descoordenada, antagônica ou não cooperativa, das situações estudadas. 

- E nos modelos neoclássicos recentes, qual é a solução do modelo? 

- É uma trajetória que descreve o comportamento do vetor de preços e de 
quantidades ao longo do tempo7. Atualmente, os neoclássicos mostram, 
essencialmente, que qualquer dinâmica é compatível com os modelos de 
equilíbrio geral com infinitos períodos. Caso haja incerteza, a solução do 
modelo é o conjunto das trajetórias possíveis. Tudo pode acontecer.  

Entretanto, a teoria tem que colocar restrições sobre o que pode 
acontecer, senão torna-se irrelevante, não produzindo conhecimento. Na 
concepção neoclássica, não há teoria que possa reproduzir o mundo tal como 
de fato ele é; ela o desconhece, tudo que afirma é contra-factual. Assim, é a 
teoria que propõe o que é o mundo. Cabe testá-la, para desmenti-la. Teoria 
deve propor previsões que podem (e devem) ser desmentidas pelos fatos. 

Demandar realismo das hipótese teóricas supõe que a teoria descreva o 
que é a realidade, o que é um absurdo metodológico. Dentro da tradição 
neoclássica, toda análise teórica é contra-factual (sujeita a teste para ser 
falseada), ou seja, é uma abstração que, obviamente, não reproduz o mundo. 
Há impossibilidade de avaliar o “realismo” da teoria ou de suas hipóteses. Toda 
teoria pode ser avaliada apenas segundo sua capacidade de previsão. Esta 
antecipa o que deve ocorrer e pode ser verificada, desmentida pelos fatos a 
serem observados. Uma explicação não pode ser equivocada face a outra, 
pois, para qualquer seqüência de fatos, há uma quantidade imensa de 
explicações possíveis. 

- Como prosseguir na análise, quando a previsão, nascida da teoria, é 
rejeitada, empiricamente?  

- Este é um dos problemas dessa abordagem. Há também um problema de 
inconsistência lógica, pois, para testar o sucesso empírico da teoria se 
requer uma teoria. Conclui-se que a tradição neoclássica compõe-se de 
um conjunto de procedimentos, que estabelecem regras para novas 
pesquisas, propondo novos modelos. Estes, quando aplicados, não 
reduzem o grau de falseamento da teoria, que confere seu caráter científico, 
segundo a metodologia do positivismo lógico, associando a tradição 

                                            
7  LISBOA; op. cit. (1997); p. 52. 
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empirista ao formalismo lógico matemático8. Utiliza informações estatísticas 
para enunciar as leis que regem as relações do processo econômico e fazer 
da Economia uma ciência experimental. 

A abordagem neoclássica aponta as seguintes vantagens da análise 
formalizada: 

1. aponta necessidade de hipóteses não percebidas pela análise verbal; 

2. aponta novas áreas de pesquisas; 

3. ilumina conseqüências inesperadas das hipóteses, às vezes mostrando que 
a hipótese é mais restritiva do que sugere o argumento intuitivo; 

4. revela relações de causalidade inesperadas – a teoria neoclássica 
contemporânea é para mostrar relações de causalidade, não para 
demonstrar, necessariamente, o equilíbrio geral. 

- Ei, esperem-me! Já estou com dificuldade de acompanhar o raciocínio 
neoclássico. Se a Economia for isso, desisto! 

- Eu também já teria desistido desse conhecimento, se ele se reduzisse aos 
modelos formalizados de previsões estéreis. Acredito também que a evasão 
de alunos dos cursos de Economia e o número de formados que não 
exercem a profissão seriam muito maiores, se esse fosse o único objeto 
próprio da reflexão, nessa área de conhecimento. 

- E não é assim? 

- Felizmente, existem esses dois objetos de conhecimento, já citados, cada 
qual apresentando implicações distintas a respeito à abordagem e ao modo 
de tratar os temas econômicos. Vamos retomá-los, de maneira comparativa. 

Para um enfoque que vamos denominar, a partir de agora de Ciência 
Econômica ortodoxa, a meta básica de reflexão do economista é estudar todos 
os fenômenos relacionados com a escassez, que está diretamente relacionada 
com o conceito de opção.  

O estudo de Economia deve ser a respeito de como realizar opções 
segundo critérios ou procedimentos científicos, na concepção da Ciência 
Econômica. 

Numa outra perspectiva, que chamamos, anteriormente, de Economia 
Política e, atualmente, se classifica como heterodoxo, o objeto próprio da 
reflexão do economista é o estudo das leis sociais que regem os processos de 
produção e repartição dos bens e serviços, inclusive financeiros, ou seja, 
envolvendo também a circulação financeira do excedente gerado na produção.  

                                            
8  BLAUG, Mark. A metodologia da Economia. São Paulo, Edusp, 1993. 
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Os modos como as sociedades, em diversas etapas históricas, se 
organizaram (ou se coordenaram), para resolver os problemas da produção, da 
distribuição, do consumo, do investimento, do financiamento, etc., é o objeto de 
reflexão dessa linha de pensamento, classificada como Economia Política. 

Esses dois pontos-de-vista metodológicos partem de verdades: há 
escassez relativa de bens e serviços; há produção e distribuição social deles. 
No entanto, não são compatíveis. Em primeiro lugar, devido ao distinto nível de 
abstração. Como a escassez sempre se manifestou, ocorreu em todas as 
épocas e economias, ela pode ser tratado como um conceito ahistórico. Em 
outros termos, a Ciência Econômica poderia se pretender universal e 
atemporal, isto é, a partir dos fenômenos de escassez e de opção se elabora 
um sistema de proposições teóricas e procedimentos científicos aplicáveis a 
qualquer tempo e em qualquer lugar. Nesse nível de abstração, é possível a 
generalização. 

Em Economia Política, refere-se sempre a um tempo histórico definido, 
em determinada formação social. As leis da Economia Política têm vigência 
definida no espaço e no tempo. Dentro dessa perspectiva histórico-
institucionalista, a Economia não pode pretender construir teorias universais – 
abrangentes de todos os períodos e os lugares. 

Em segundo lugar, a incompatibilidade advém de diferentes recortes da 
realidade, que cada linha de pensamento executa. Qualquer procedimento 
analítico é uma operação de partição, de fracionamento em seus elementos 
constituintes. Toma-se um todo e o reparte, para obter uma coleção de partes. 

O professor Carlos Lessa, em uma aula famosa, dada aos seus alunos 
nos anos 70, usou um exemplo que vale a pena repetir, para ilustrar uma 
operação analítica, cujo objeto é uma vaca. 

“Reparem bem, nos não vamos analisar a vaca em geral, nos vamos 
tomar uma determinada vaca, nascida em data e lugar específico. 
Tomem esta vaca, por exemplo, a Madalena, e vamos analisá-la. Agora 
vamos colocá-la em mãos de dois analistas: o primeiro analista é um 
açougueiro. O que ele vai fazer com a vaca? Vai matá-la. Retira a carne 
de 1ª, a de 2ª e a de 3ª, retira as vísceras, o couro, a cabeça com os 
chifres para emoldurar, etc., ou seja, desmembra aquele todo em uma 
coleção de partes. Agora, se essa mesma vaca tivesse de ser  
dissecada por um outro analista, um professor da escola de Veterinária, 
o que ele faria? Ele vai utilizar a vaca para uma lição de anatomia. Logo, 
mata a vaca da mesma maneira. Mas, a partir daí, vai desmembrá-la 
com critérios distintos: primeiro, o sistema neuro-vegetativo; depois, o 
sistema circulatório, etc. No final, teria uma outra coleção de partes. Em 
primeiro lugar, qual é o denominador comum dos dois analistas? Ambos 
assassinaram o todo. Segundo dado comum às duas situações: é 
impossível reconstruir Madalena, a partir das duas coleções de partes. O 
que aconteceu? O primeiro analista, o açougueiro, e o segundo, o 
professor de anatomia, ao desmembrarem a vaca obtiveram, não 
elementos, mas partes sem as conexões com as demais e com o todo. 
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Mas o que, realmente, diferencia um analista do outro é que o primeiro 
tem critérios de partição que são diferentes do critério de partição do 
segundo. Generalizando mais, poderíamos dizer que existem inúmeras 
coleções de partes obtidas a partir de um todo, Madalena”. 

 

CLIP-ART (CEXT0531.PCX) COM ILUSTRAÇÃO DA MADALENA 

 

 Toda análise econômica é uma operação de partição, só que de idéias. 
A operação analítica se dá com um objeto idealizado. A coleção de partes que 
o analista obtém são conceitos. Mas esse objeto colocado sob análise admite, 
da mesma maneira que a Madalena, inúmeros modos de partição. No entanto, 
existem critérios implícitos ou explícitos por trás dos conjunto de conceitos 
econômicos. Dependendo dos critérios escolhidos, teremos uma determinada 
coleção de conceitos. Dependendo dos conceitos que tomamos, podemos 
demonstrar qualquer coisa, mas não ressuscitaremos a Madalena (o todo). 

 O professor Carlos Lessa encerrou, assim, seu argumento: 

“Houve um grego que disse o seguinte: - Dêem-me uma alavanca e um 
ponto de apoio que eu desloco o mundo. Com a teoria econômica acontece 
o seguinte: - Dêem-me a possibilidade de manter oculto meu critério de 
partição que eu demonstro qualquer coisa”... 

- Gostei dessa história da Madalena. Poderia contar outra? 
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- Para continuarmos nessa linha de pecuarista, podemos contar aquela piada 
de economista, que distingue os modos de produção e regimes políticos 
contemporâneos. Com ela, ilustramos, de maneira humorista, a perspectiva 
histórica da Economia Política. 

 

SOCIALISMO: Você tem duas vacas. O estado toma uma e a dá a alguém. 

COMUNISMO: Você tem duas vacas. O estado toma as duas e te dá o leite. 

FASCISMO: Você tem duas vacas. O estado toma as duas e te vende o leite. 

NAZISMO: Você tem duas vacas. O estado toma as duas e te mata. 

BUROCRACIA: Você tem duas vacas. O estado toma as duas, mata uma e 
desperdiça o leite, no sistema de racionamento. 

CAPITALISMO: Você tem duas vacas. Você vende uma e compra um touro. 

 Voltando à questão do nível de abstração, tenta-se baixá-lo a cada nova 
variável que se introduz numa relação funcional, porém nunca se acerca do 
real, pois caso acontecesse ter-se-ia uma função com infinitas variáveis. Todas 
as construções analíticas que estão em um determinado nível de abstração 
não podem ser operacionalizadas num nível diferente, sem mediações de 
novos elementos, senão resulta em perda de foco. Portanto, as relações 
funcionais da Ciência Econômica só são plenamente válidas num mundo 
idealizado, com as abstrações que o economista faz. 

 A Ciência Econômica faz abstração das relações sociais (sociologia), 
da estrutura de poder (política), do espaço (geografia), de tempo (história). O 
pensamento econômico abstrato elimina, portanto, contribuições de outras 
ciências sociais. Isto porque o procedimento analítico é, necessariamente, um 
processo de partição – um recorte da realidade. Substitui-se um processo 
social vivo, cheio de inter-relações, por uma bateria de conceitos abstratos, 
para se teorizar. Como vimos, esse procedimento, na perspectiva da Ciência 
Econômica, estabelece funções ou relações de causalidade entre variáveis 
econômicas: o comportamento da variável dependente como efeito da variável 
independente. Se o economista tiver toda sua formação repousando apenas 
em recepção e transmissão de  modelos analíticos, ele vai ficar equipado 
apenas com uma lógica formal que desconhece as dimensões mais pertinentes 
ao próprio problema que se propõe enfrentar. 

 Na perspectiva da Economia Política, reconhece-se de saída a 
historicidade de seu campo de reflexão. Admite-se que trata um objeto que é 
uma totalidade em mutação. O instrumento lógico disponível para apreender o 
processo de transformação é a chamada dialética. A tensão entre ser e não ser 
é resolvida pelo conceito de transformar-se. Como a realidade está impregnada 
de opostos e contradições, um processo de descrição da transformação real 
tem, necessariamente, de ser carregada de opostos e de contradições. 
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 Geralmente, um pensamento surge com base em outros formulados 
anteriormente. Uma vez formulado, porém, o novo pensamento será criticado 
por um outro. A tensão surgida desses pensamentos opostos é superada 
quando um terceiro pensamento é formulado, incorporando o que havia de 
melhor nos dois pontos de vista precedentes. Assim, na evolução dialética, 
uma proposição inicial é chamada de posição; surge outra, que se opõe à 
primeira, chamada de negação. Ambas estão certas em alguns pontos e 
enganadas em outros. Uma articulação entre os dois pontos de vista opostos é 
chamada de negação da negação. Esses três estágios do conhecimento 
também são chamados de tese, antítese e síntese. 

 A dialética entra em confronto direto com as hipóteses da lógica formal, 
porque esta estabelece uma antecedência entre variáveis imutável. São os 
conceitos articulados em relações funcionais que explicam as variações. Numa 
perspectiva dialética admite-se exatamente o inverso. Uma síntese transforma-
se em ponto de partida para nova cadeia tripartite de pensamento – também 
chamada de tríade -, em que a síntese se transforma em tese, e a esta segue-
se uma nova antítese. A volta é a continuação da ida. 

 Para abordar  “o existente em transformações”, através de determinados 
conceitos, a Economia Política faz a operação de crítica, que é a inversa  da 
operação de análise. A crítica é reconstruir as ligações que uma parte tem com 
o todo na qual ela está inserida, ou seja, reconstruir as conexões que os 
conceitos econômicos mantêm com os das demais ciências sociais – um outro 
conjunto de conhecimento. 

 As linhas demarcatórias entre ciências sociais são artificiais, na 
medida em que todas elas estudam influências no comportamento e/ou 
resultado econômico. O economista, de acordo com a tradição da Economia 
Política, não deve excluir o conhecimento dessas outras ciências. 

 Uma economia apresenta um conjunto de características porque chegou 
a ser assim, isto é, foi seu passado que resultou em seu presente. Em 
Economia Política, tenta-se explicar, com a dinâmica do passado, a 
configuração do presente. É a lógica de evolução anterior dessa sociedade que 
explica seu presente. Essa interpretação da história põe em evidência a 
existência de grupos sociais, a estrutura de poder, a presença da economia do 
país dentro de um contexto mundial, etc., enfim, tudo aquilo que é abstraído 
pela Ciência Econômica. A Economia deixa de ter aquela assepsia que a 
caracteriza enquanto lógica formal. 

 O professor Carlos Lessa chama a atenção para o fato de que a 
formação do economista, baseada somente em profundos conhecimentos de 
Ciência Econômica, causa frustração. Ela será uma formação sobre a qual se 
tem aguda consciência de que “faltam coisas”... 

- Isso significa que devo abandonar a Ciência Econômica e mergulhar 
somente na Economia Política? Eu, de fato, tenho dificuldade em 
Matemática... 
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- Não, de maneira nenhuma. Uma boa formação de economista é pluralista. 
E, também na Economia Política. você jamais conseguirá “pensar o todo”. É 
impossível. Você deve adquirir treinamento suficiente para saber até que 
nível de abstração é possível trabalhar com os conceitos da Ciência 
Econômica e a partir de qual é conveniente recuperar a visão da Economia 
Política.  

- Existe alguma “fórmula mágica”, para me ajudar? 

- Uma visão compreensiva e menos conflitante da Economia obtém-se 
quando se atenta para a complementariedade de três esferas distintas do 
conhecimento: a ciência abstrata, a ciência aplicada e a arte da ciência 9. 
Na economia abstrata, as teorias se reduzem a puras lógicas do fenômeno, 
não cabendo então conclusões sobre o que deve ser feito na realidade. 
Julgamentos de valor estão envolvidos em conclusões normativas, em 
afirmações sobre o que deve ser feito. A arte da economia pressupõe uma 
ciência aplicada, um nível intermediário que se beneficia de outras ciências 
– sociologia, política, psicologia, etc. – e da história. As questões de política 
econômica envolvem sempre tantos elementos não-econômicos, que seu 
tratamento não deve ser feito na base de considerações puramente 
econômicas. A arte da política econômica pressupõe também o 
conhecimento, de preferência pela experiência direta, das especificidades 
que respondem pela individualidade temporal e espacial do fenômeno. 

- Mas, para eu trabalhar, profissionalmente, como economista, não é 
suficiente eu conhecer a Ciência Econômica? 

- De fato, alguém que receba uma sólida formação nessa perspectiva, 
incorporando a maior parte dos modelos disponíveis, tem condições de ser 
treinado, para ser um operador dentro do sistema. Provavelmente, estará 
preocupado, de forma exclusiva, com a maximização da racionalidade 
microeconômica. Não estará tão apto para ter um pensamento crítico e 
criativo a respeito da economia, em todas suas dimensões, como uma 
realidade em mutação. Em outros termos, para assessorar a direção, em 
um mundo em transformação. 

- Parece que você, finalmente, começa a responder àquela minha segunda 
questão... 

 

                                            
9 SILVEIRA, Antonio Maria da. A indeterminação de Senior. Revista de Economia Política. Vol. 11, 

n. 4 (44), out-dez / 1991. p. 70. 
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1.3. Por que devo estudar Economia? 

- A resposta a esta questão deve ser dirigida a pelo menos dois tipos de 
leitores: o do “público interno” (aquele que estuda Economia porque deseja 
tornar-se economista profissional) e o do “público em geral” (o de outras 
profissões). Comecemos contemplando esse interesse geral. 

 Um pressuposto da democracia é um povo esclarecido a respeito do que 
seu voto decide. Em outras palavras, cada eleitor deve analisar as questões 
econômicas que enfrentará como cidadão. As pessoas necessitam receber 
educação suficiente, para poderem participar, conscientemente, dos processos 
democráticos. 

 Somos cidadãos e precisamos aprender a conviver – inclusive na vida 
econômica – uns com os outros. Toda pessoa educada pode entender as 
verdades econômicas – principalmente, aquilo que a afeta em particular. 
Assim, para não sermos enganados por economistas, precisamos aprender 
Economia. 

 O conhecimento básico de Economia ocupa uma posição especial, na 
sabedoria pessoal. Isto porque: 

1. É um meio de comunicação interpessoal; 

2. É necessário, freqüentemente, sem ser susceptível de consulta aos 
especialistas. 

 Na realidade, para encontrarmos significado na vida econômica e não 
ficarmos à mercê dos seus acasos, devemos desenvolver nossos próprios 
recursos intelectuais. O estudo das teorias a respeito da decisão econômica 
em condições de incerteza possibilita-nos absorver a lógica básica do método 
de raciocínio. Aqui, podemos acrescentar outra definição ao nosso repertório: 
“a Economia é a ciência da ação intencional eficaz”. 

“A lógica econômica não nos diz o que fazer, mas ensina-nos a procurar 
os custos e os benefícios não óbvios das várias políticas 
[econômicas]”10. 

- A Economia deve fazer parte da educação básica de todos os cidadãos? 

- Sim, logo que aprendermos como ensiná-la. Ela ainda não está disponível 
para fazer parte do currículo básico de todos os homens educados. 
Infelizmente, muitos livros-textos elementares não ensinam a relação entre 
a lógica das escolhas racionais, em condições de incerteza, e os seus 
resultados estratégicos interdependentes. Apresentam alguns conceitos 
básicos, mas não mostram a dimensão social da pluralidade dos atos 
individuais. O leitor desavisado não eleva a consciência de si para uma 
consciência social. Desconhece o conflito entre o sistema motivacional – o 

                                            
10  STIGLER, George J.. O intelectual e o mercado. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 

1987. p. 90. 
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desejado, individualmente, pela maioria – e o sistema valorativo – o que 
seria desejável coletivamente, segundo a opinião da maioria.  

 A alfabetização econômica – ação de propagar o ensino da leitura da 
Economia – possibilita à pessoa educada tornar-se um cidadão completo, 
capaz de julgar as políticas públicas e de tomar as melhores decisões. Para 
tanto, não é necessário tornar-se um economista profissional. Embora as 
questões econômicas digam respeito a todas as pessoas, nem todas que 
estudam Economia se tornam economistas. 

- Ouvi falar que existiu um banqueiro muito bem sucedido que disse que 
nunca leu um livro de Economia, para não se atrapalhar em seus negócios! 

- Correlação não é causalidade: se fosse, a cura do câncer seria parar de 
beber água, pois todos que morreram de câncer bebiam água... Outros 
também não leram um livro de Economia e não tiveram o mesmo sucesso. 
Há também grandes banqueiros que são muito cultos, lêem muito. 
Aprendemos, em Economia, que ninguém fica rico por conta própria, 
isoladamente. A riqueza possui uma dimensão social. O conhecimento de 
Economia por si só não faz ninguém ficar rico, assim como o conhecimento 
do clima não faz chover... em sua horta! 

O importante a reter é que a leitura do que as outras pessoas pensaram 
(ou pensam) pode nos ser útil, quando precisamos construir nossa própria 
imagem do mundo e da vida econômica. Economistas sensíveis ao drama 
social são capazes de admirar-se, a cada dia, com as estratégias individuais e 
o modo social de sobrevivência humana. 

- Mas, e os homens práticos, leigos em Economia: não demonstram, 
diariamente, em seus negócios, a falta de necessidade do conhecimento de 
teoria econômica? 

- Para os metodólogos, a teoria pura é um pré-requisito da teoria aplicada. O 
interessante é lembrar que a aprendizagem não ocorre, evidentemente, só 
na escola formal. A “escola da vida (prática)” também existe, porque a 
aprendizagem nasce da repetição, do acúmulo de informações e 
experiências. Só que esse saber com base no senso comum tem limitações 
óbvias. Qualquer evento aleatório, contingente, eventual, incerto, que pode 
ou não suceder, traz grandes surpresas. Há possibilidades que podem ser 
deduzidas pela razão lógica e não pela experiência. 

Em 1803, Jean-Baptiste Say (1767-1832), funcionário de banco e  de 
seguradora, jornalista liberal, caçula da geração de economistas que, na trilha 
de Adam Smith, constituíram os fundamentos de uma nova ciência, afirmou o 
seguinte, sobre essa questão. 

“Como é vã a oposição entre a teoria e a prática! O que é a teoria senão 
o conhecimento das leis que ligam os efeitos às causas, isto é, fatos a 
fatos? Quem melhor conhece os fatos do que o teórico, que os conhece 
sob todos os seus aspectos e que sabe quais as relações que eles 
mantêm entre si? E o que é a prática, sem a teoria, isto é, o emprego 
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dos meios sem saber como nem por que eles atuam? Não passa de um 
empirismo perigoso, por meio do qual se aplicam os mesmos métodos a 
casos opostos considerados semelhantes e por onde se chega aonde 
não se queria ir"11. 

A própria teoria econômica,  através do método histórico-indutivo, 
surgiu da análise dos usos e costumes econômicos de uma sociedade. Por 
isso mesmo, a Economia Política, embora reconhecendo que algumas normas 
sociais são realmente de validade universal, se revolta contra a generalização 
leviana da análise econômica. Isto é descabido, enquanto não houver a 
assimilação desses mesmos usos e costumes por outras sociedades. 

Através da observação sistemática da realidade, percebe-se as diversas 
regularidades do processo econômico, que se desenvolvem em distintas 
formações sociais. Elas são a manifestação – em diferentes condições 
históricas – do mesmo processo social, a saber, da forma de organização 
social para atender as necessidades humanas.  

A Economia Política propõe-se a descobrir o modo de ação das 
diversas formações sociais, ou seja, a “lei de movimento” em cada economia. 

Esse primeiro passo do método de conhecimento em Economia chama-
se abstração. Consiste em isolar, via pensamento, os elementos essenciais – 
aqueles que, em condições determinadas, se repetem constantemente – do 
processo econômico, assim como as relações regulares que surgem entre eles. 
O segundo passo, a concretização progressiva do resultado, consiste levar em 
consideração elementos cada vez mais particulares desse processo 
econômico, que se repetem somente em condições mais específicas. Por fim, o 
último passo é a verificação, consistindo em comparar os resultados obtidos, 
até então, com a realidade concreta. 

Na metodologia usual da Ciência Econômica, distingue-se esse método 
histórico-indutivo do hipotético-dedutivo, para a formulação de princípios, 
teorias, leis ou modelos interpretativos da realidade. O método hipotético-
dedutivo sugere que as explanações científicas assumem a forma de dedução 
de um evento a partir de pelo menos uma lei universal combinada com um 
conjunto de condições iniciais. 

 

INDUÇÃO DEDUÇÃO 

Hipóteses sobre o comportamento dos 
fatos conhecidos e observados. 

Hipóteses sobre o comportamento de 
fatos não conhecidos ou sobre as 
possíveis relações entre estes e os 
observados. 

                                            
11  SAY, Jean-Baptiste. Tratado de Economia Política. São Paulo, Abril Cultural, 1983.  

p. 42. 
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- Entretanto, na prática, a teoria muitas vezes não funciona. O que vale 
mesmo é a experiência, o que importa é a “escola da vida”. A maioria dos 
estudantes não quer saber de teoria, quer mesmo é um aprendizado 
“prático” para, logo, conseguir um emprego. O mercado de trabalho exige 
experiência... 

- Os Departamentos de Pessoal (ou RH – Recursos Humanos) das empresas 
distinguem também as formações acadêmicas, as aptidões pessoais e uma 
série de outros requisitos. Os candidatos têm de passar por uma bateria de 
testes eliminatórios. Um grande engano é aquela estratégia de eliminar o 
estudo teórico, substituindo, precocemente, pelo estágio profissional. Sob 
essa pressão, antes mesmo de ganhar uma maior maturidade intelectual, 
abandona-se a formação acadêmica completa, justificando-se com a crítica 
de que “o curso é muito teórico”. Isto é um equívoco, pois o que nele se 
aprende é, na verdade, “aprender a aprender”! Aprender estudar o já 
conhecido pelos profissionais formados – conhecimento novo é atribuição 
da pesquisa e não do ensino – significa praticar diversos modos de 
raciocinar, nesta área de conhecimento. Conhecer significa “ter noção”, ou 
seja, ter familiaridade com o já conhecido para, quando necessário, estudá-
lo mais profundamente e/ou aplicá-lo. Ensinar significa “dar uma senha” de 
como conhecer, despertar a curiosidade intelectual e a consciência do 
estudante, para aprender a pensar por si só. Esta é a missão do professor. 
Não é transmitir o processo operacional de cada empresa, mesmo porque 
isso é impossível, devido à diversidade. Cada empregado recebe em seu 
local de trabalho esse aprendizado – “learning on job” -, com sua 
especificidade. 

- Quer dizer que um diploma não garante uma formação completa? 

- Garante um direito formal de exercer a profissão, mas, na realidade, você 
só será reconhecido enquanto economista pela própria comunidade. Em 
outros termos, você só será um economista com atuação pública, 
publicando (sendo lido) e/ou falando (sendo escutado), se for reconhecido 
como tal pelos próprios colegas. Isso exige uma carreira meritória, com 
muito estudo e grande esforço intelectual.  

- Vocês estão sugerindo, então, que o senso comum não basta? 

- O conjunto de conhecimentos acríticos, que constitui o senso comum, 
possui as características de ser superficial, baseado em crendice e incapaz 
de dar uma explicação racional para as coisas que acontecem. Os 
“práticos” não vão além dos dados de sua experiência imediata. 

Segundo David Hume (1711-1776), “todos os argumentos derivados da 
experiência fundam-se na semelhança que descobrimos entre os objetos 
naturais e que nos leva a esperar efeitos semelhantes aos que já vimos 
decorrer de tais objetos”. Em outras palavras, “de causas que parecem 
semelhantes esperamos efeitos semelhantes. Essa é a súmula de nossas 
conclusões experimentais”12. 

                                            
12  HUME, David. Escritos sobre Economia. São Paulo, Abril Cultural, 1983. p. 165. 
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No entanto, diz Hume, nenhum argumento sustenta a inferência causal. 
Não importa quantas vezes tenhamos verificado que o fato B sucede ao fato A, 
não há nenhuma prova de que a mesma seqüência deva, necessariamente, 
ocorrer no futuro. Essa prova não pode ser de natureza formal, pois se refere à 
questão de fato. É impossível que “quaisquer argumentos derivados da 
experiência  provem essa semelhança do passado com o futuro, uma vez que 
todos esses argumentos se baseiam na suposição de tal semelhança”13. 

Nossa vida prática, soma de nossas experiências cotidianas, é regulada 
pela suposição da regularidade no curso das coisas, ou seja, no raciocínio 
causal. A crença na semelhança entre o passado e o futuro, entre o que 
observamos e o que só podemos presumir, é inferência da experiência 
costumeira e não do raciocínio científico.  

- Então, na Economia, assim como no futebol, não basta a estatística dos 
fatos ocorridos, no passado, para se fazer uma previsão certeira sobre um 
fato (futuro) que ninguém conhece?  

- O que ocorreu do passado até o presente não garante que se repetirá do 
presente até o futuro. Esperando sempre a repetição, o agente econômico 
leigo torna-se “escravo de sua expectativa”. 

O senso comum deve dar lugar à ciência. Se isso não ocorre, como 
disse o mais conhecido divulgador de conhecimentos científicos para o grande 
público – Carl Sagan –, “o mundo fica assombrado pelos demônios”14. No 
senso comum, a superstição e a pseudociência estão sempre se intrometendo. 
Seus defensores baseiam-se em evidência insuficiente ou ignoram pistas que 
apontam para outro caminho explicativo.  

- Você está se referindo a coisas do tipo profecias, mapa astral, cura pela fé, 
por cristais, através de  Florais de Bach, etc.? 

- Também. A pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, 
porque os confrontos perturbadores com a realidade são evitados mais 
facilmente. Os padrões de argumentação são muito menos rigorosos. Por 
isso mesmo, é muito mais fácil a sua divulgação pública. Fala às 
necessidades emocionais do público leigo. Em seu âmago, reside a idéia de 
que é o ato de desejar que dá forma aos acontecimentos. A ciência leva-
nos a compreender como o mundo é, na realidade, em vez de como 
desejaríamos que fosse. 

- Alguém disse que “a ciência é o melhor instrumento para medir nossa 
ignorância”! 

- As refutações de hipóteses são reconhecidas como centrais para o 
empreendimento científico. As hipóteses da pseudociência são formuladas 
de modo a serem invulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma 

                                            
13  HUME, David. Investigação. São Paulo, Abril Cultural – Série “Os Pensadores”, 1980. 

p. 148. 
14  SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no 

escuro. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 
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perspectiva de refutação. Assim, em princípio, não podem ser falseadas e 
invalidadas. 

“As nossas percepções são falíveis. Às vezes vemos o que não existe. 
Somos vítimas de ilusões óticas. De vez em quando sofremos 
alucinações. Somos inclinados ao erro. (...) as pessoas erram 
sistematicamente na compreensão dos números, ao rejeitar uma 
evidência desagradável, ao ser influenciadas  pelas opiniões dos outros. 
Somos bons em algumas coisas, mas não em tudo. A sabedoria está em 
compreender as nossas limitações. (...) É nesse ponto que entra o rigor 
cético e austero da ciência. (...) O método da ciência, por mais 
enfadonho e ranzinza que pareça, é muito mais importante do que as 
descobertas dela”15. 

 A ciência está longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. É 
apenas o melhor que temos. Não há certezas no conhecimento. Toda vez que 
testamos nossa idéias no mundo exterior, estamos fazendo ciência. Este é o 
mecanismo de correção de erros. Está embutido em seu próprio âmago. Um 
dos grandes mandamentos da ciência – que os economistas nem sempre 
seguem – é: “desconfie dos argumentos de autoridade”. As autoridades devem 
provar suas afirmações como todo mundo. Doctus cum libro [sábios com o 
livro] são aqueles incapazes de pensar por si mesmos e só repetem o que 
leram nas obras de outros. 

- Ninguém sabe tudo! 

- Saber que não se sabe também é uma forma de conhecimento. Pelo menos 
dá a dimensão da nossa ignorância, de cuja imensidão, muitas vezes, nem 
desconfiamos...  

- Bom, mas você ainda não respondeu, diretamente: vale a pena, 
profissionalmente, estudar Economia? 

- Uma pesquisa sobre o perfil dos economistas do Rio de Janeiro, realizada 
em 1996/1997 por suas entidades CORECON-IERJ-SINDECON, revelou 
que as principais razões da escolha do curso de Economia foram a 
afinidade intelectual com a profissão (53%), a expectativa de um bom 
emprego (18%), o fato de já exercer atividades na área (14%) e a 
expectativa de boa remuneração (10%). Os economistas do Rio de Janeiro 
estavam satisfeitos em relação ao ambiente e relacionamento de trabalho 
(64%), autonomia, liberdade e criatividade (63%) e prazer intelectual (61%). 
A atividade era exercida, principalmente, na indústria (17%), no comércio 
(13%), no setor financeiro (11%), consultoria empresarial (10%), 
administração pública (10%) e educação e saúde (9%). Apenas 39% dos 
economistas estavam satisfeitos com sua remuneração e 31% com as 
possibilidades de ascensão profissional. Os mais insatisfeitos eram os 
funcionários públicos. Quanto ao rendimento mensal, 39% dos economistas 
do Rio de Janeiro ganhavam entre 20 e 50 salários mínimos; a segunda 
faixa expressiva era a abaixo de 20 salários mínimos (31%). Cerca de 28% 

                                            
15  SAGAN; op. cit.; p. 37. 
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recebiam acima de 50 salários mínimos por mês. Entre estes, os mais bem 
remunerados (14% do total) – acima de 100 salários mínimos mensais –  
tinham em geral entre 40 e 49 anos e trabalhavam na indústria ou no setor 
financeiro. 

Posso agora responder à terceira das cinco perguntas iniciais. 

 

1.4. Por que a Economia é hermética? 

- A etimologia da palavra hermético – que se refere à alguma coisa de 
compreensão muito difícil ou obscura – indica que sua origem mais remota 
está na mitologia grega. Hermes, filho de Zeus e Maia, era o mensageiro 
dos deuses e o protetor dos viajantes. Algum gaiato pode sugerir que o 
economista, em geral, é semelhante: o mensageiro dos capitalistas e o 
protetor dos trabalhadores... Por isso, ninguém o entende. 

Economês é a designação dada por leigos à linguagem – muitas vezes 
de difícil compreensão – utilizada por economistas em suas análises 
conjunturais da realidade econômica de um país. 

Cada ciência possui sua terminologia específica, seus termos técnicos 
que facilitam a comunicação entre seus praticantes.  O jargão é uma gíria 
profissional. Talvez algo que diferencie o jargão dos economistas dos outros e 
justifique a alcunha especial seja o grande acesso à mídia (imprensa escrita e 
eletrônica) que os notáveis da profissão possuem. A cada momento, 
deparamos com uma declaração, uma opinião ou um artigo de economista. A 
maioria das decisões cotidianas dos cidadãos tem uma dimensão econômica. 
Assim, é de interesse público a prestação desse serviço. O problema é que, 
muitas vezes, adequar a linguagem técnica ao entendimento do grande público 
implica um sacrifício demasiado de rigor conceitual. 

Outra dificuldade real é a linguagem corrompida. Usamos vários termos 
tomados emprestados de outros ofícios (até mesmo sem percebermos), com 
significado distinto do original. Por exemplo, da física (equilíbrio, instabilidade, 
fluxo, liquidez, etc.), da medicina (sintomas, exame, diagnóstico, receita, 
indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, reações adversas, risco de 
superdosagem...), e até mesmo da psicologia (comportamento, conflito, reflexo, 
complexo)! 

O jargão abusa também de língua estrangeira que não se compreende. 
Devido à formação do economista, seja com literatura estrangeira, seja no 
exterior, virou um símbolo de status (típico de colonização cultural) o uso de 
palavras estrangeiras – como não se tivessem tradução. O pior é a má 
pronúncia, o freqüente “anglicanismo” (religioso?) e espanholismo. 

- Tenho, necessariamente, de entender tudo isso, para estudar Economia? 
Eu quero compreender os economistas, mas não aprecio sua comunicação 
com o público. 
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- Na verdade, em Economia, como em arte plástica, “quanto mais informação 
você detém sobre a obra, mais você a aprecia”. Aí, então, percebe-se a 
dificuldade de fazê-la. Abandona aquele comentário ingênuo de que 
“qualquer criança faz”... Por exemplo, o critério de apreciação, em pintura 
abstrata, não é o adotado para a pintura figurativa, ou seja, o apuro na 
tentativa de reprodução do real. Um grande pintor contemporâneo, Paul 
Klee, certa vez definiu bem: “a arte não reproduz o visível, ela se torna o 
visível”. Como os modelos econométricos cada vez mais seguem os 
caminhos da arte contemporânea, podemos parodiar Klee: “o modelo não 
reproduz a realidade, ele se torna a realidade”. 

De fato, está acontecendo, na Ciência Econômica, uma inversão de 
valor que entre meios e fim, isto é, entre  o meio de comunicação (mais 
importante) e a própria mensagem comunicada (menos importante). Quando 
isto acontece, os artigos “científicos” transformam-se em puro exibicionismo de 
virtuose. Em arte, isto tem uma conotação pejorativa. Refere-se àquele que 
tem habilidade meramente malabarística, destituída de sentimento, probidade 
interpretativa, etc.. Toda pessoa que domina em alto grau a técnica de uma 
arte (ou da matemática, acrescentaríamos) corre esse risco. 

Nossa preocupação é que os economistas não têm tido êxito em 
transmitir ao público suas opiniões, respaldadas em seu saber específico. Não 
se pode ficar indiferente a esse problema. A opinião pública influencia 
decisivamente os policy-makers [condutores da política econômica], na escolha 
de políticas. Como disse o meu colega Maurício Coutinho, “se a economia tem 
a pretensão de ser uma ´ciência útil´, é um desafio a incomunicabilidade entre 
quem pensa, cientificamente, e quem decide”  

A Ciência Econômica tornou-se pouco inteligível até mesmo ao comum 
dos profissionais. Um economista acadêmico altamente treinado dificilmente 
consegue se comunicar com o economista dotado apenas de formação básica, 
para não falarmos do não especialista – o leigo, inclusive o com formação 
universitária. Reina a incomunicabilidade com a opinião pública, a não ser no 
que se refere ao senso comum que aparece em artigos de jornais. 

Uma piada de economista sintetiza esse ponto.  

“Em alguns países, há pequenos grupos radicais que recusam a falar a 
língua oficial e a maioria dos cidadãos não pode entendê-los. Eles são 
chamados separatistas. No nosso país, nós temos o mesmo tipo de 
grupo. Eles são chamados de economistas”. 

- Em inúmeros artigos, só descobrimos que o autor é um economista 
brasileiro pelo nome de origem latina e pelo suporte financeiro, dado com o 
dinheiro do contribuinte... Neles, não há citação de um único colega 
brasileiro: será que todos ignoram o assunto?  

- Talvez trata-se somente do desejo de “falar para o mundo”, isto é, os 
colegas e professores da universidade estrangeira – provavelmente, no 
interior dos Estados Unidos – onde o autor obteve o título de PhD. Será que 
ele não deseja comunicar-se com a comunidade nacional? Geralmente, não 
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há uma única referência à possível aplicação de suas idéias à economia 
brasileira. 

Há que ter cuidado com o pretenso cosmopolitismo – a atitude ou 
doutrina que prega a indiferença ante a cultura, os interesses e/ou soberania 
nacionais, com a alegação de que a pátria de todos os homens é o Universo. 
Cosmopolita é tanto a pessoa que se julga cidadã do mundo inteiro, ou para 
quem a pátria é o mundo, quanto aquela que sofre domínio cultural do 
estrangeiro.  

- O leigo que é estranho ou alheio ao assunto, tem as condições necessárias 
para discutir Economia?  

- No Brasil, qualquer desconhecedor se dá o direito de opinar como técnico 
de futebol ou como economista... 

 Existem autores que consideram estupidez os leigos discutirem 
Economia, pois acham que estes não fazem a menor idéia do que se trata. 
Talvez o mais famoso entre esses autores seja Joseph Schumpeter (1883-
1950), que, em rascunho manuscrito de uma série de conferências proferidas 
no Japão, durante janeiro e fevereiro de 1931, expressou a seguinte opinião. 

“Não é nenhuma vantagem para uma ciência ser muito fácil, pois isso 
desencoraja as mentes boas e atrai as medíocres, criando um forte 
partido de oposição à elevação e ao aperfeiçoamento. Aqueles que têm 
consciência da sua incapacidade reclamarão contra qualquer esforço no 
sentido de elevar o assunto além de sua compreensão. Grande parte da 
história recente de nossa ciência pode, infelizmente, ser explicada desta 
forma”16. 

 Na época, Schumpeter era professor na Alemanha. Regressava à 
Europa, via Japão, após lecionar um semestre na Universidade de Harvard. No 
ano seguinte, retornou a Harvard, onde viveu até sua morte, em 1950. Imagine 
as circunstâncias em que o escreveu, em período de decisão de mudança, 
entre-guerras, durante a Grande Depressão, nos Estados Unidos, e a 
ascensão do nazismo, na Alemanha. O artigo reconhece que apenas uma 
minoria de economistas pode ser tratada como competente, a maior parte dos 
quais tendo nascido e estudado no mundo anglo-saxão, especialmente na 
Inglaterra. Keynes ainda não tinha publicado sua Teoria Geral. 

 Aliás, você que pretende estudar Economia ainda lerá muitas obras 
póstumas, que são rascunhos (collected writings, grundrisses ou borradores) 
de economistas famosos. Logo, não receberam o endosso para publicação em 
vida. Mas a busca do “argumento de autoridade” é tão desenfreada, na nossa 
profissão, que, muitas vezes, se lê nas entrelinhas o que o próprio autor 
desmente nas linhas... 

                                            
16  SCHUMPETER, Joseph A. A “crise” na Economia há 50 anos atrás (ou A atitude 

mental e o equipamento científico do economista moderno). Literatura Econômica. Rio 
de Janeiro, IPEA-INPES, 6(3):333-346, 1984. p. 339. 
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- Na realidade, os assuntos com os quais os economistas lidam estão tão 
envolvidos com os interesses práticos e com a luta de classes sociais que a 
maioria das pessoas acha difícil considerar um resultado científico, de 
modo desapaixonado, sem amá-lo ou odiá-lo de acordo com suas 
predileções...  

- É preciso honestidade intelectual para aceitar o fato, se ele puder ser 
comprovado. Mas você tem razão, quando todos os nossos ideais e 
paixões estão envolvidos, é difícil fazê-lo. 

 Schumpeter define o que entende por equipamento científico, ciência ou 
teoria, e distingue o cientista do leigo17. 

 

EQUIPAMENTO CIENTÍFICO CIÊNCIA OU  TEORIA 

Aquelas aptidões de nossas mentes, 
aqueles hábitos de pensamento, o 
comando desses instrumentos que são 
o resultado de muitos séculos de luta 
com o propósito de estabelecer 
relações gerais entre os fenômenos 
que nos cercam. 

Nada mais é que o senso comum 
sistematizado e aprimorado, uma 
técnica de compreender o mundo, 
aprendida através da experiência, não 
como na vida prática, em cada 
situação concreta, mas de uma forma 
que poderá ser aplicada a muitos ou a 
todos os tipos de uma dada classe de 
fenômenos. 

Esses aprimoramentos científicos ou teóricos têm que ser primeiro 
descobertos e, uma vez feito isto, aprendidos e aperfeiçoados por todas as 
sucessivas gerações. Nesse processo, desenvolve-se todo um conjunto de 
hábitos e técnicas, de métodos e conceitos, estranhos e desconhecidos para a 
mente inculta. É esse conjunto de instrumentos mentais que constitui o 
equipamento do cientista, distingue seu trabalho da visão do leigo e o torna 
necessário para a sociedade como um tipo diferente e membro de uma 
profissão distinta. 

 Schumpeter fala também de “gerações científicas”. Assim, a Ciência 
Econômica teria nascido do senso comum aplicado a questões práticas. A 
Economia permaneceu nesse estágio ao longo de todo o século XVIII. Adam 
Smith pode ser perfeitamente compreendido sem muita dificuldade por 
qualquer pessoa instruída, utilizando-se de idéias da vida cotidiana.  

No entanto, embora a ciência nada mais seja do que o senso comum 
sistematizado, logo que ela se torna objeto dos esforços de trabalhadores 
especializados, começa a utilizar até mesmo os processos comuns de 
pensamento de um modo freqüentemente não familiar ao “cidadão comum”. Na 
primeira metade do século passado, David Ricardo criou um tipo de teoria cuja 
técnica não é muito fácil de aprender, sendo, segundo Schumpeter, 
“inteiramente inacessível ao ‘cidadão comum’”. Por sua natureza, seu 

                                            
17  SCHUMPETER; op. cit.; p. 336/7 (grifos nossos). 
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raciocínio é matemático. Com o modelo de equilíbrio geral de Walras, na 
transição para o século atual, “a teoria econômica, finalmente, fala a sua 
própria linguagem. A ruptura com as formas cotidianas de pensamento é 
perfeita, e o leitor comum é levado a compreender que a questão está fora de 
seu alcance”. 

 De acordo com a visão schumpeteriana, a Ciência Econômica é um 
arsenal de ferramentas teóricas que você tem de aprender a manusear antes 
de poder manifestar qualquer opinião sobre sua utilidade ou não. A 
familiaridade com os instrumentos teóricos, que só advém com treinamento 
árduo e longa experiência, é pré-requisito tanto para formar uma opinião sobre 
essa teoria como para se poder fazer qualquer coisa com ela. 

 O futuro economista tem que praticar a teoria econômica, ou seja, a arte 
de construir e utilizar conceitos e teoremas e apreender fatos através deles. 
“Todos sabem que, para jogar xadrez, não é suficiente conhecer as peças e 
saber como se movem. É preciso que fique igualmente claro que o simples 
conhecimento de definições e teoremas não é o suficiente para a prática do 
jogo científico”18. Desconfie, portanto, dos manuais introdutórios ao estudo de 
Economia que não passam de uma apostila com resumo esquemático através 
de enumeração de conceitos desalinhavados. 

- Vi livro de Introdução à Economia que me fez lembrar a apostila do meu 
cursinho para fazer vestibular! Continha somente os pontos ou as matérias 
de aulas que eram macetes para uso dos alunos nas provas... 

- Em nossas 10 Lições, pretendemos fugir desse modelo. Devemos sublinhar 
uma mensagem importante do texto de Schumpeter: o estudo de Economia 
não se trata somente de aprender modelos teóricos e os acrescentar à lista 
de teorias que já conhece. “O que se deve aprender é como trabalhar com 
elas, analisar situações concretas e resolver problemas com as mesmas. 
Se isto não é feito, essas teorias permanecem sem vida e estéreis”19.  

- Pelo que estou entendendo, também não se pode ser um economista 
completo somente estudando história econômica. 

- Existem aqueles economistas que procuram a verdade econômica na 
história. O comentário de Galbraith a respeito é irônico. “Talvez a tenham 
encontrado, mas seus livros são tão vastos que não são muitos os que um 
dia a conhecerão”20. 

Knut Wicksell (1851-1926), outro grande autor na história do 
pensamento econômico, também era convencido de que a formulação de um 
argumento lógico, ainda que a partir de premissas simples e esquemáticas, 
transmite mais conhecimento real do que uma discussão superficial acerca de 
“tudo que há sob o Sol”. Achava que, “se a Economia Política algum dia vier a 
ser uma ciência real e um guia para nossa ação prática, ela deve 
                                            
18  SCHUMPETER; op. cit.; p. 346. 
19  SCHUMPETER; op. cit.; p. 341. 
20  GALBRAITH, J. K. & SALINGER, N.. A Economia ao alcance de (quase) todos. São 

Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1985. p. 23. 
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inevitavelmente progredir para certos resultados positivos e princípios de 
aplicação universal”21. Portanto, não tratava temas econômicos como fossem 
meras especulações metafísicas, em que cada pessoa podia adotar o ponto de 
vista que agradasse mais a seu temperamento e, mais freqüentemente, a seus 
interesses privados. 

- Por falar em interesses, vocês já não poderiam me responder à questão: 
por que há tantas divergências entre os economistas? Sobre o mesmo 
tema, parece que cada economista tem uma série de argumentos tão 
precisos, tão claros e tão convincentes como a dos outros, mas que 
conduzem à conclusão oposta! 

 

1.5. Por que a Economia é controversa? 

- Bem, a esquerda adora importunar a burguesia e/ou os conservadores. 
Infelizmente, estes, por sua vez,  não se dão ao trabalho de ler os críticos... 

- Esse debate ideológico é inerente à Ciência Econômica? 

- No plano da arte da Economia, isto é, da política econômica, é sim. Estão 
em disputa quais as prioridades a serem estabelecidas, há reais interesses 
em jogo. O que se debate é se, nos planos de abstração da teoria pura e, 
mesmo num menor nível de abstração, o da teoria aplicada, é saudável o 
conflito ideológico. 

- Então, quem não gosta de polêmica não deve estudar Economia? 

- Quem quiser manter-se fora de controvérsia é melhor buscar um ambiente 
de contentamento, uma vida mais feliz em família... 

Há várias razões para as discordâncias entre os economistas. Entre 
elas, cita-se: 

1. Não ferir os interesses do patrão; 

2. A identificação político-partidária; 

3. A adaptação às platéias de ouvintes e/ou de (e)leitores; 

4. As reações diversas (algumas adversas) às mudanças econômicas; 

5. O conservadorismo das idéias adquiridas; 

6. A própria diferença entre as capacidades individuais de raciocínio. 

“As controvérsias, em Economia, persistem não porque os economistas 
sejam necessariamente menos inteligentes ou mais mal-humorados do que 

                                            
21  WICKSELL, Knut. Prefácio do Autor à Segunda Edição. Lições de Economia Política. 

SP, Nova Cultural, 1986 (original de 1911). p. 12. 
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o restante da humanidade, mas porque os assuntos discutidos levantam 
sentimentos fortes. (...) Em questões de política, as diferenças nunca 
podem ser resolvidas”22. 

As controvérsias surgem por cinco razões principais, segundo Joan 
Robinson: 

1. Quando os dois lados que disputam não se conseguem entender, 
mutuamente, necessitando de paciência e tolerância para chegar a um 
acordo. 

2. Quando um (ou dois) dos indivíduos ou grupos comete um erro de lógica. 

3. Os dois lados podem estar partindo, sem perceber, de premissas diferentes, 
e cada um pode estar sustentando uma posição que é correta, quando 
apreciada a partir da premissa conveniente. 

4. Pode não haver evidência suficiente para estabelecer, de modo conclusivo, 
uma questão de fato, necessitando buscar mais evidências. 

5. Pode haver uma diferença de opiniões quanto à situação desejável, o que 
torna impossível uma solução, uma vez que o julgamento dos valores não 
pode ser resolvido por processos puramente intelectuais. 

Schumpeter, introduzindo o tema da “competência”, nesse debate, acha 
que muitos economistas discutem sobre sistemas econômicos e generalidades 
porque não têm domínio teórico. O mal fundamental de que padece a Ciência 
Econômica é que a discussão das questões econômicas mostra o triste fato de 
alguns que tomam parte nela, e às vezes todos, não saberem do que estão 
falando. A teoria econômica formalizada, estabelecida, é compreendida 
perfeitamente apenas por uma minoria. Mesmo entre economistas 
profissionais, aqueles inteiramente competentes são, comparativamente, raros. 

“Surgem daí muitas dessas discussões intermináveis e inconclusivas 
que são, e sempre foram, a praga da nossa ciência e ocorrem 
simplesmente pela falta de equipamento científico de um ou de ambos 
os lados, tornando impossível chegar ao âmago verdadeiro dos assuntos 
e elaborar os pontos realmente importantes – elas são apenas duelos 
entre combatentes que não aprenderam a arte da esgrima. Não é de 
admirar que o resultado pareça um caos para o público”23. 

- Não é possível outro ponto de vista, discutindo o papel da Economia na 
decisão política?  

- Parece existir ampla concordância que a Economia deveria ser “prática”. 
“Se a Ciência Econômica há de ser normativa, seguramente não devia ser 

                                            
22  ROBINSON, Joan. Introdução à Teoria do Emprego. Rio de Janeiro, Forense, 1984. p. 
130. 
23  SCHUMPETER; op. cit.; p. 336. 
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simplesmente má lógica”24. Para Myrdal, se prevalecesse, nesta sociedade 
antagônica, a harmonia de interesses, os economistas poderiam fazer, 
universalmente, recomendações válidas. Alguns argumentos liberais 
acreditam nisso, pressupondo interesses idênticos e, depois, submetendo 
essa hipótese à prova. Com a discussão sendo transferida do plano 
normativo para o lógico, os interesses em choque podem ser reconhecidos, 
porém, nunca resolvidos cientificamente. 

 

ECONOMIA DESCRITIVA OU 
POSITIVA 

ECONOMIA NORMATIVA 

 apresenta como os fatos são.  trata de como os fatos devem ser. 

Os conceitos básicos são muitas vezes carregados de implicações 
normativas. Tenta-se camuflar os conflitos de interesses pela maneira em que 
esses conceitos se definem. Mas, eles são logicamente condicionais. Nenhuma 
definição pode reivindicar validade absoluta e a priori. Toda definição é 
instrumental – construída a fim de observar e analisar a realidade. Não se 
justifica por si mesma.  

“Operando com definições que pretendem ser universalmente válidas 
tem-se, freqüentemente, conseguido fazer um princípio político implícito 
parecer logicamente ´correto´. (...) O jogo perpétuo de esconde-esconde 
em Economia consiste em ocultar a norma no conceito”25. 

Estando ocultos os juízos de valor nos conceitos básicos, estes são 
capazes de gerar confusão. As controvérsias formalistas, que muitas vezes 
obstruem uma discussão realista dos interesses em jogo, não podem, 
naturalmente, ser justificadas por uma hipótese de harmonia. Se, num caso 
particular, os interesses não são idênticos, isso não deveria ser ocultado por 
um princípio teórico ou conceito básico. As conclusões políticas só são válidas 
até o ponto em que essa premissa foi estabelecida como base concreta para 
análise. 

“Na maioria das questões de política econômica existem conflitos de 
interesse. Isso, de fato, não devia ser ocultado por um obscuro 
palavrório de princípios a priori. Nesses casos, nem um economista nem 
ninguém mais pode oferecer uma solução ´socialmente´ ou 
´economicamente correta´. Nenhum serviço é prestado à condução de 
políticas pelo mau uso do método científico nas tentativas de ocultar 
conflitos. Eles continuam a existir, por mais veemente que seja a 
barragem de princípios categóricos ou conceitos básicos”26. 

Devia ser uma das principais tarefas da Economia aplicada, ainda 
segundo Myrdal, “examinar e desenredar a complexa ação recíproca de 
                                            
24  MYRDAL, Gunnar. Aspectos políticos da teoria econômica. São Paulo, Abril Cultural, 

1984. p. 159. 
25  MYRDAL; op. cit.; p. 160. 
26  MYRDAL; idem; ibidem. 
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interesses, porquanto às vezes eles convergem, às vezes entram em choque”. 
Seria de grande importância prática, para reconstruir precisamente o campo 
social de interesses. Saber onde os interesses convergem, apurar onde as 
linhas de interesses se cruzam, oferecer soluções alternativas, cada uma 
correspondendo a algum interesse em especial, constituem soluções objetivas. 
Isto porque emanam de premissas de valor explicitamente enunciadas que 
correspondem a interesses reais de grupos sociais suficientemente 
representativos. 

- Pelo que estou entendendo, existe uma tendência na Ciência Econômica, 
para encobrir os conflitos de interesses. 

- Sempre houve. As inspirações filosóficas com base na filosofia da lei natural 
e no utilitarismo provêm de uma crença na possibilidade da harmonia social. 
Suas recomendações práticas pressupõem tal harmonia. Em Economia, o 
conceito de harmonia é expresso pela idéia de que a atividade econômica 
pode ser visualizada, simplificadamente, como o processo da  economia 
doméstica (etimologia da palavra economia) por um único sujeito social – o 
chamado agente representativo: um tipo médio. A piada de economista diz 
que ele é “um indivíduo com cabeça no forno, pés na geladeira, e, em 
média, um bem-estar”... 

- Mas são tantos autores que você cita, tantos pontos de vistas distintos... 
Como vou conseguir estudar tudo isso? 

- Com método. Vou responder, agora, à última daquelas questões iniciais. 
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1.6. Como devo estudar Economia? 

- O aprendizado da teoria econômica tem sido efetuado de acordo com dois 
modelos distintos27. Por um lado, no modelo denominado como hard 
science, o estudante ignora a história do pensamento econômico. Deve 
familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria. Por outro lado, no 
modelo soft science, o estudante deve, prioritariamente, dominar os autores 
clássicos do passado. 

 Esta distinção remete-se a um debate epistemológico – relativo ao 
estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados da ciência já constituída, e 
que visa a determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance objetivo 
dela: existe um progresso da ciência econômica, procedendo-se em estágios 
sucessivos, cada novo estágio absorvendo e superando o antigo? Os adeptos 
da hard science acreditam que sim: apesar de alguns erros e más orientações, 
a ciência econômica progrediu em direção à atual fronteira de conhecimento. 
Esta acumularia o resultado de todas hipóteses formuladas que passaram por 
testes empíricos. As hipóteses não verificadas por serem incoerentes com a 
realidade teriam sido rejeitadas, sistematicamente. Os manuais incorporariam 
as descobertas importantes e descartariam os erros passados. As idéias 
geralmente conhecidas - por serem verdadeiras - formariam as boas teorias, 
que teriam expulsado as reputadas de falsas.  

 É a noção de fronteira do conhecimento – divulgada por livros-texto – 
que fundamenta o modelo de hard science. Possui, por sua própria natureza, 
elevada taxa de obsolescência intelectual. 

 Na concepção soft science, pelo contrário, para o aprendizado da teoria 
econômica deve-se, basicamente, dominar a leitura das obras dos autores 
paradigmáticos – principalmente, Smith, Ricardo, Marx, Walras, Marshall, 
Wicksell, Keynes, Schumpeter, Friedman. Parte da idéia de que há um 
conhecimento econômico disperso historicamente, em que se encontram as 
matrizes fundamentais da teoria econômica contemporânea (ver o Quadro com 
as escolas do pensamento econômico).  

 

Quadro (página em EXCEL e sentido paisagem) com  
as escolas do pensamento econômico. 

 

 

                                            
27 ARIDA, Pérsio. A História do Pensamento Econômico como Teoria e Retórica. in Rego, J. M. 

(org.). Revisão da Crise: Metodologia e Retórica na História do Pensamento Econômico. SP, 
Bienal, 1991. 
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MODELO HARD SCIENCE MODELO SOFT SCIENCE 

a história do pensamento econômico é 
mera história das idéias do passado, 
desvencilhada da teoria econômica. 

a história do pensamento confunde-se 
com a teoria, o estudo da última é 
indissociável da familiarização com a 
primeira. 

 A evolução da Ciência Econômica é estimulada, como vimos, por 
controvérsias. Implícita na noção de fronteira do conhecimento está o 
pressuposto da superação positiva das controvérsias. Entende-se que a 
resolução da controvérsia faz emergir sua verdade. Este “saldo positivo” 
incorpora-se ao estado atual da ciência.  

O estudo aprofundado da história do pensamento econômico 
desmascara essa visão idílica da hard science. A presunção de que as 
controvérsias em teoria econômica comportam-se de acordo com os cânones 
da superação positiva não é validada pela história do pensamento. A clivagem 
entre passado e presente não se mantém, porque não há garantia de que a 
verdade do passado foi assimilada inteiramente ao estado atual da ciência, 
inclusive, permanecem com defensores as doutrinas opostas. Em nenhuma 
das controvérsias, o recurso à evidência empírica leva-a ao seu final, pois 
inexistem regras consensuais de validação. 

- Entre esses dois pólos, com que orientação eu fico, para estudar 
Economia? 

- Lembra-se da dialética? Entre a tese e a antítese, faça a síntese.  O modelo 
soft science tem razão ao enfatizar a importância de absorver as matrizes 
básicas da teoria de acordo com sua formulação original. Leia, então, as 
obras-primas da Economia, principalmente em sua pós-graduação, pois é 
necessária a educação continuada. Além do esforço intelectual ser 
recompensador, essa leitura constitui um manancial de idéias relevantes 
que podem não estar no corpo teórico contemporâneo. Mas a tentativa de 
“reinventar a teoria econômica” carece de sentido. Não há por que fugir do 
estudo do estado atual da Ciência Econômica, através da leitura pluralista 
do fundamental das diversas correntes do pensamento econômico, mesmo 
que seja através de livros-texto. Portanto, a recomendação é estudar, ao 
mesmo tempo, a história do pensamento econômico e a teoria econômica 
atual. 

- Em outras palavras, eu devo dominar tanto a Economia Política quanto a 
Ciência Econômica? 

- Se você quiser colocar a coisa nesses termos, sim. Como já dissemos, a 
melhor formação do economista é a pluralista. Isto não significa falsa  
neutralidade. Vale refletir sobre a frase de Stigler: “não sei de ninguém que 
seja imparcial ou, se é, como é que podemos saber disso”28. 

                                            
28  STIGLER; op. cit.; p. 80. 
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- De que lado eu fico? 

- Um iniciante não deve assumir uma posição, precocemente, sem ter a 
capacidade de sustentá-la, diante de adversários. As controvérsias 
econômicas só se resolvem quando uma tese conquista maior poder de 
convencimento.  

“Controvérsias se resolvem retoricamente; ganha quem tem maior poder de 
convencer, quem torna suas idéias mais plausíveis, quem é capaz de 
formar consenso em torno de si”29. 

Uma linha de pensamento contemporâneo acha que o avanço da teoria 
econômica depende da habilidade no uso das regras da retórica e da 
persuasão. É a aderência a essas regras que confere caráter científico à 
Economia. Ela é a arte da retórica. 

Há um núcleo comum composta de oito regras retóricas, que garantiria 
a organização e a evolução satisfatória do saber em Economia e cuja rejeição 
excluiria o indivíduo discordante do círculo dos praticantes da ciência: 

1. Simplicidade: respeitada a complexidade, explicações simples têm sempre 
maior plausibilidade do que explicações complicadas; 

2. Coerência: a capacidade de levantar problemas e equacioná-los de forma 
não degenerada, sem hipóteses ad hoc – forjadas a partir do fato que 
pretendem justificar ou explicar –, é uma virtude na argumentação; 

3. Abrangência: a capacidade de explicar toda a evidência empírica 
disponível dá plausibilidade ao argumento; 

4. Generalidade: o argumento que incluir seu rival como um caso particular 
adquire maior plausibilidade; 

5. Redução de metáforas: a metáfora atinge seu máximo de eficiência 
retórica só no início do debate ou na apresentação de certas proposições 
originais; no decorrer da controvérsia, o argumento que se apresente 
menos carregado de metáforas tem maior plausibilidade; 

6. Formalização: o argumento que puder ser formalizado tem maior poder de 
convencimento, desde que o público seja capaz de entender a 
formalização, do que aquele apresentado literalmente; 

                                            
29  ARIDA; op. cit.; p. 30. 
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7. Reinventar a tradição: trata-se de uma estratégia de retórica que consiste 
em recortar o passado de forma a reivindicar para si uma tradição de 
pensamento e isolar o oponente como fruto de um desvio da tradição 
correta; 

8. Ignorar interesses práticos específicos: nunca se menospreza o 
argumento do adversário por estar motivado em interesses específicos na 
medida em que se aceita que esses interesses práticos que, justamente, 
motivam e tornam os indivíduos simpáticos a determinados argumentos. 

- De fato, ao examinar com atenção a conversa entre economistas, pode se 
descobrir as figuras retóricas sob a forma de metáforas, analogias e 
argumentos de autoridade. No entanto, a conversação em Economia é 
difícil de seguir, quando não se adquiriu o costume de ouvi-la, durante um 
tempo. 

- A conversação que os economistas mantêm entre si com o fim de 
convencer-se mutuamente tem um interesse mais do que acadêmico, pois 
ela pode acabar influindo na vida de todos os cidadãos! 

Recentemente, a retórica da Economia passou a ser tema de estudo30. 
O crítico literário mais conhecido, dentro desse tema, McCloskey, tece o 
seguinte comentário, com o qual encerramos esta primeira lição sobre a 
decisão de estudar Economia. 

“Ainda que [a Economia] não seja considerada, geralmente, como uma 
criação impressionante da mente humana, de fato o é. É uma 
autocompreensão social (uma teoria crítica, de fato, como o marxismo 
ou a psicanálise), mais importante, inclusive, que a antropologia ou a 
história. No vôo dos foguetes espaciais, o leigo pode ver as maravilhas 
da física, e, no aplauso do público, as maravilhas da música. Ninguém 
entende bem as maravilhas da Economia se não a tiver estudado com 
atenção”. 

 

 

RESUMO 

1. O que é Economia? Há duas definições básicas da Economia. A 
abordagem clássica da Economia Política dá ênfase às relações sociais 
que se estabelecem entre os homens, em suas atividades econômicas. A 
abordagem neoclássica da Economia Pura enfatiza a capacidade humana 
de fazer escolhas, em face de múltiplos fins e de diversos meios para 
alcançá-los. 

                                            
30  McCLOSKEY, D. N.. A retórica da Economia. in REGO, J. M. (org.). Retórica na 
Economia. São Paulo, Editora 34, 1996. 
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2. Por que devo estudar Economia? Para poder participar, conscientemente, 
dos processos democráticos, para não ser enganado por economistas, para 
não ter de consultar os especialistas, para ter esse meio de comunicação 
interpessoal, para encontrar significado na vida econômica e não ficar à 
mercê dos seus acasos, para absorver a lógica básica do método de 
raciocínio a respeito da decisão econômica em condições de incerteza, para 
ter a dimensão social da pluralidade dos atos individuais, para se tornar um 
cidadão completo, capaz de julgar as políticas públicas e de tomar as 
melhores decisões, para garantir o direito formal de exercer a profissão, 
diplomando-se como um economista profissional, para ter oportunidade de 
ganhar acima de 100 salários mínimos mensais ou para, quando estiver 
desempregado, pelo menos saber explicar por que... 

3. Por que a Economia é hermética? Porque o jargão é uma gíria profissional. 
Usa vários termos tomados emprestados de outros ofícios, com significado 
distinto do original. Abusa também de língua estrangeira. Artigos 
“científicos” se transformam em puro exibicionismo de virtuose. Os 
economistas não têm tido êxito em transmitir ao público suas opiniões, 
respaldadas em seu saber específico. De acordo com uma determinada 
visão, a Ciência Econômica é um arsenal de ferramentas teóricas que você 
tem de aprender a manusear antes de poder manifestar qualquer opinião 
sobre sua utilidade ou não. É um tipo de teoria cuja técnica não é muito fácil 
de aprender, sendo, segundo essa ótica, “inteiramente inacessível ao 
‘cidadão comum’”. 

4. Por que a Economia é controversa? Entre as várias razões para a 
existência de discordâncias entre os economistas, cita-se: o desejo de não 
ferir os interesses do patrão; a identificação político-partidária; a adaptação 
às platéias de ouvintes e/ou de (e)leitores; as reações diversas (algumas 
adversas) às mudanças econômicas; o conservadorismo das idéias 
adquiridas; a própria diferença entre as capacidades individuais de 
raciocínio e entre as competências técnicas; o não encobrimento dos 
conflitos de interesses reais. 

5. Como devo estudar Economia? O aprendizado da teoria econômica tem 
sido efetuado de acordo com dois modelos distintos. Por um lado, no 
modelo hard science, o estudante ignora a história do pensamento 
econômico. Deve familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria. 
Por outro lado, no modelo soft science, o estudante deve, prioritariamente, 
dominar os autores clássicos dos passado. Mas a recomendação é estudar, 
ao mesmo tempo, a história do pensamento econômico e a teoria 
econômica atual. Em outras palavras, deve dominar tanto a Economia 
Política quanto a Ciência Econômica. 
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PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos economistas conservadores são necessários para trocar uma 
lâmpada? 

a) Nenhum. A escuridão provocará a troca da lâmpada por si só. 

b) Nenhum. Se ela realmente necessita ser trocada, as forças de mercado 
pressionarão este acontecimento. 

c) Nenhum. Se o governo não intervir, a troca acabará sendo feita. 

d) Nenhum. “Não há necessidade de trocar a lâmpada. Todas as condições 
para a iluminação estão dadas”. 

e) Nenhum, porque... olhe! Ela está ficando luminosa! Está, definitivamente, 
mais luminosa!!! 

f) Nenhum, todos esperam a mão invisível do mercado para corrigir o 
desequilíbrio  na iluminação. 
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Comentário: Este manual, de maneira diferenciada, trata dos problemas gerais 
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História, as leis econômicas, seu método, a relação com problemas práticos, e 
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BLAUG, Mark. A metodologia da Economia. São Paulo, Edusp, 1993. 

Comentário: É um trabalho clássico sobre metodologia da Economia. Para 
fazer um exame de como os economistas explicam, Blaug inicia apresentando 
o pensamento contemporâneo da filosofia da ciência, fazendo uma revisão da 
literatura sobre metodologia. Segue-se uma série de estudos de casos de 
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Econômica. Rio de Janeiro, IPEA-INPES, 6(3):333-346, 1984. p. 339. 
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Comentário: Schumpeter é a mais importante expressão de uma teoria do 
conhecimento econômico que postula a existência de um núcleo de categorias 
científicas que pode ser entendido como um dispositivo analítico neutro, isto é, 
adverso à contaminação ideológica. O artigo contém o conjunto de 
pressupostos ideais que devem orientar a formação de um indivíduo apto a 
reconhecer e utilizar o núcleo científico do saber econômico, ou seja, o 
economista competente. 

MYRDAL, Gunnar. Aspectos políticos da teoria econômica. São Paulo, Abril 
Cultural, 1984. Cap. VIII. 

Comentário: Neste capítulo, Myrdal trata do papel da Economia na Política, 
mostrando que existe uma tendência de encobrir, na Ciência Econômica, os 
conflitos de interesses. 

ARIDA, Pérsio. A História do Pensamento Econômico como Teoria e Retórica. 
McCLOSKEY, D. N.. A retórica da Economia. in REGO, J. M. (org.). Retórica 
na Economia. São Paulo, Editora 34, 1996. 

Comentário: São os textos seminais da investigação sobre até que ponto o 
discurso econômico é retórico, preocupado em convencer, persuadir sua 
platéia, e se isso afeta seu caráter científico. 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

 

Sobre sites de Economia disponíveis na rede:  

WWW Resources in Economics: www.helsinki.fi/WebEc 

 

Sobre correntes de pensamento econômico:  

History of Economics Internets References: cfec.vub.ac.be/cfec/hope.htm 

 

Sobre a profissão de economista no Brasil:  

Conselho Federal de Economia – COFECON: www.cofecon.org.br 
 

 


