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"Talvez,  no século XX, os  economistas desempenhem o 
papel  dos padres  na Idade Média.  Outrora,  a Igreja e  os  

padres  defendendo o Sacro Império Romano.  E os 
economistas,  hoje ,  defensores  da doutrina da moda do 

capital ismo.  E nós,  brasi le iros ,  somos sempre unânimes.   
Outrora,  quem discordava era herege.  Morria queimado 

na fogueira.  Hoje ,  é  heterodoxo -  causa pânico no 
mercado f inanceiro.   

Está 'queimado'  para qualquer cargo público"   
(João Sayad,  economista heterodoxo e  . . .  banqueiro.   

FSP, 24/10/93) .  
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APRESENTAÇÃO 

 

"A Primeira Lei dos Economistas: para cada economista, existe um economista 
igual e oposto. A Segunda Lei dos Economistas: ambos estão errados”. 

 

Na busca de excelência no ensino, de acordo com A Berkeley Compedium 
of Sugestions for Teaching with Excellence (copyright 1983 by the Regents of the 
University of California), se o professor deseja discutir outros pontos de vista, 
além do seu próprio, é conveniente experimentar: 

1. selecionar um livro-texto que apresenta determinada perspectiva teórica ou 
ponto de vista e construir suas aulas em torno de um conjunto de idéias 
antagônicas. 

2. sugerir leituras pluralistas, para representar uma variedade de pontos de vista. 

3. apresentar cada uma das várias teorias rivais como se você fosse um adepto. 

4. convidar expositores cujos pontos de vista difiram dos seus. 

5. utilizar de diversos conhecimentos e experiências de seus estudantes para 
introduzir diferentes pontos de vista. 

6. usar as opiniões dos estudantes para criar um microcosmo das atitudes da 
sociedade sobre questões sociais, políticas e econômicas. 

 Nas palavras de Bianchi, "é importante treinar os economistas para conviver 
proveitosamente com opiniões divergentes” e “estimulá-los a enxergar a 
controvérsia como inerente à ciência, fator de (e não o empecilho a) seu 
progresso"1. No entanto, a formação convencional dos economistas, 
especificamente, na área de conhecimento sobre moeda e preços, não 
apresenta a opção de aprendizagem da heterodoxia. É dominada pela ampla 
hegemonia da teoria monetária dos preços porque, na maioria dos casos, o 
próprio professor desconhece alguma alternativa à Teoria Quantitativa da Moeda.  

                                            
1  BIANCHI, Ana Maria. Muitos Métodos é o Método: a Respeito do Pluralismo. Revista de Economia Política. Vol. 
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 A Teoria Alternativa da Moeda é a outra face da (teoria da) moeda. Uma 
contra-Teoria Quantitativa da Moeda pode ser construída a partir da possível 
inversão lógica de seus postulados, sempre realizada pelos seus críticos, ao longo 
dos últimos 200 anos. Contra esta teoria monetária dos preços se ergue uma 
teoria da fixação dos preços. Esta explica o valor da moeda. Este não é explicado 
pela quantidade da própria moeda. O nível geral dos preços estabelece o poder de 
compra da moeda, independentemente de sua quantidade em circulação, que 
sanciona esse determinado nível. A quantidade de moeda em circulação é 
estabelecida endogenamente pelas forças do mercado, não sendo possível o total 
controle exógeno pela autoridade monetária. A moeda importa nas decisões de 
gastos, mas não é crucial nas decisões de fixação de preços. 

 Em síntese, num parágrafo, este é o esboço dos postulados fundamentais 
de uma Teoria Alternativa da Moeda. Tomando emprestadas as palavras de 
Galbraith: "a vida econômica, como sempre, é uma matriz em que os resultados 
tornam-se causas, e as causas tornam-se resultados" 2. 

A tese defendida em Por Uma Teoria Alternativa da Moeda3 - origem teórica 
deste livro - é que é possível elaborar postulados de uma Teoria Alternativa da 
Moeda, lógica e consistente, a partir das críticas às premissas da Teoria 
Quantitativa da Moeda, realizadas ao longo de determinado percurso conceitual 
da história do pensamento econômico4. 

 Por um lado, essa abordagem vai contra a opinião que as instituições 
monetárias mudaram tanto que hoje temos orfandade teórica. Os institucionalistas 
acham que o melhor que podemos fazer é contar histórias. Este é um método de 
teorizar que junta fatos, generalizações de baixo nível, teorias de alto nível e 
julgamentos de valor em uma narrativa coerente e, à primeira vista, convincente. 
Porém, não é falsificável e, portanto, não passaria pelos critérios para aceitação e 
rejeição de programas de pesquisa científica, segundo a metodologia popperiana. 
Esta metodologia de cunho positivista tornou-se praticamente oficial no 
mainstream dos economistas. 

 Karl Popper adota o falsificacionismo: para serem científicas, as teorias 
devem ser passíveis de serem empiricamente falseadas. Assim, marxismo ou 
institucionalismo não seriam teorias científicas, pois suas hipóteses baseadas na 
história não teriam como ser testadas e, eventualmente, provadas falsas. Uma das 
maiores historiadoras norte-americanas (Barbara Tuchman) disse: “história não é 
ciência, é uma arte”. No seu caso, é arte literária.... 

                                            
2 GALBRAITH, John K.. Moeda, de Onde Veio, Para Onde Foi. SP, Pioneira, 1983 (original de 1975). 

p. 202. 
3  COSTA, Fernando Nogueira da. Por Uma Teoria Alternativa da Moeda: A Outra Face da (Teoria da) Moeda. 

Campinas, Tese para Concurso de Livre Docência no IE-UNICAMP, nov / 1994. 
4  Uma versão reduzida foi apresentada no XXI Encontro Nacional de Economia, promovido pela ANPEC em 1993, 

e publicada: COSTA, Fernando Nogueira da. Postulados de Uma Teoria Alternativa da Moeda. Ensaios FEE. PA, 
Ano 15, no 1, 1994. pp. 62-79.   
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 Nesta linha, as teorias científicas não são sugeridas pelos fatos. São 
produtos da livre imaginação humana. O método teórico-dedutivo supera, entre 
os economistas positivistas, o método histórico-indutivo. 

 Depois de formuladas, as teorias devem passar por testes que visem a 
refutá-las. O sucesso em testes sucessivos marca a qualidade da teoria, o que 
não quer dizer que seja verdadeira, mas apenas melhor que suas concorrentes. 

  Entre os monetaristas, é hegemônica a tese da irrelevância das hipóteses, 
ou seja, o ponto de vista adotado por Milton Friedman de que o grau de realismo 
das hipóteses de uma teoria é irrelevante para sua validade. De acordo com esse 
autor, o que resolve as polêmicas é o poder de predição. Assim, não faz sentido 
discutir o realismo das hipóteses e/ou dos postulados (todo axioma é abstrato), 
mas sim a aderência estatística dos resultados de previsão. 

 Na verdade, é impraticável o falsificacionismo na economia. Há a 
impossibilidade de testes isolados de construções teóricas e a falta de ajuste com 
dados empíricos, ou seja, condições controladas como nos laboratórios. 

 Popper afirma que a teoria que “todos os cisnes são brancos” é falseável 
por um simples cisne negro. Contra a teoria que prevê que todas as ovelhas são 
brancas, a tese Por uma Teoria Alternativa da Moeda arrebanha todas as ovelhas 
negras egressas da família quantitativista... A tese é: sempre há alternativa. 
Contra o monismo, adota o pluralismo metodológico derivado da metodologia dos 
programas de pesquisa científicos no sentido de Lakatos. 

 Um PPC - programa de pesquisa científica - é um aglomerado de teorias 
conectadas que derivam de um hard core comum; em outras palavras, um núcleo 
central ou "rígido" composto das crenças comuns que unem os seguidores de 
determinado PPC. O hard core é rodeado pelo "cinto protetor" de teorias testáveis. 

 PPC progressivo é o termo técnico da metodologia de Lakatos para certo 
PPC cujas formulações sucessivas explicam todos os fatos que falsearam 
previsões de outro PPC rival. Além disso, faz a previsão de fatos novos. PPC em 
degeneração ocorre quando, sem confirmação de previsões, o núcleo rígido se 
mantém somente com emendas. São adotadas hipóteses ad hoc (adicionais) para 
explicar "causas perturbadoras". Revela sinais de fraquejar, na medida que se 
mantém sem revisão das premissas ou hard core. 

 O PPC da Teoria Alternativa da Moeda, que aqui apresentamos, faz crítica 
imanente ao PPC da Teoria Quantitativa da Moeda: não só às suas proposições, 
mas também aos seus fundamentos (axiomas ou postulados). Pela profusão de 
hipóteses ad hoc adotadas, este último constitui um PPC degenerativo. 
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 Por exemplo, o Postulado da Proporcionalidade entre a expansão 
monetária e o nível geral de preços, em uma Teoria Quantitativa da Moeda 
primitiva, durante os séculos XVIII e XIX, supunha que a velocidade de circulação 
da moeda era constante. Com Fisher, em 1911, avançou para aceitar que a 
velocidade de circulação refletia certa mudança secular em função das mudanças 
de hábitos e instituições. Como manter essa premissa, ao longo de todo este 
tempo, se, em período de instabilidade inflacionária, o contínuo aumento de 
preços provoca volatilidade na demanda por moeda? Por uma Teoria Alternativa 
da Moeda,  adota-se então o postulado da instabilidade da velocidade de 
circulação da moeda. 

 O Postulado da Causalidade defende que a expansão da oferta de moeda 
estritamente definida (M1) é antecedente (causal) ao aumento de preços. Face à 
constatação que a inflação provoca desmonetização e a estabilização dos preços 
resulta em remonetização, em sentido de determinação inverso, os quantitativistas 
buscaram a redefinição da oferta de moeda a ser controlada: de M2 para M3, daí 
para M4... A previsão deduzida de uma Teoria Alternativa da Moeda se sustenta: o 
crescimento da oferta destas moedas, algumas inclusive “indexadas”, é efeito do 
aumento dos preços, isto é, valida monetariamente essa elevação inflacionária. 

 O Postulado da Neutralidade da Moeda é contrariado pela ilusão 
monetária. Esta é a falha dos agentes econômicos em distinguir entre as 
magnitudes monetárias ou nominais e as reais, ou entre variação no nível geral 
dos preços e variação de preços relativos, ou ainda entre o potencialmente 
observável e a percepção defasada, enfim, receptar “informação não perfeita”. De 
maneira clara, pelos monetaristas, e envergonhada, pelos novosclássicos, que 
usam o argumento que a falha surge em função de “ruídos” inesperados no canal 
de comunicação, a moeda é assumida como não-neutra apenas em curto prazo. 
Esta hipótese ad hoc foi adotada para explicar o sucesso inegável, 
reconhecidamente no curto prazo, de política monetária expansionista de emprego 
com caráter keynesiano. Na Teoria Alternativa da Moeda, aqui organizada, 
postula-se que a moeda é não-neutra, afetando as decisões em curto e em longo 
prazo. 

 Quanto ao Postulado da Exogeneidade, a oferta de moeda é considerada 
endógena, para os quantitativistas, somente em caso de falta de fibra moral das 
autoridades monetárias. Na verdade, monetaristas modernos dizem que a oferta 
de moeda exógena não é o que é (positivo), mas o que deveria ser (normativo). 
Propõem, inclusive, adoção de regra monetária constitucional, incorrendo no vício 
ricardiano de, sem mediação, ir direto da abstração para a norma. A Teoria 
Alternativa da Moeda, pelo contrário, assume a endogeneidade da moeda entre 
suas premissas. 

 No Postulado da Teoria Monetária dos Preços, os quantitativistas 
apontam o problema da defasagem: o efeito retardado do crescimento monetário 
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sobre a inflação. Para Friedman, inclusive em seu último livro – Money Mischief 5 –
a defasagem não é nem uniforme. “O efeito sobre os preços, como sobre a renda 
e a produção, é distribuído ao longo do tempo, mas chega cerca de 12 a 18 meses 
mais tarde, de modo que a demora total entre uma alteração no crescimento 
monetário e uma alteração na taxa da inflação atinge, em média, algo em torno de 
2 anos. (...) A curto prazo, que pode ter a duração de 3 a 10 anos, as alterações 
monetárias afetam primordialmente a produção. Ao longo de décadas, por outro 
lado, a taxa de crescimento monetário afeta primordialmente os preços” (pp. 54/5). 

 Qual é a base temporal para se fazer o teste dessa previsão? Só pode ser 
fruto do arbítrio. O que se pode dizer sobre a capacidade de previsão de uma 
teoria que, quando é testada, aponta uma relação entre duas variáveis (oferta de 
moeda  e nível geral de preços) “longa e variável”? No mínimo, que não auto-
aplica o “falsificacionismo”. A ciência oficial só é popperiana retoricamente, pois 
sua teoria falseada não é descartada. 

 Chega-se então à conclusão que a Teoria Quantitativa da Moeda "culpa a 
realidade", como se ela não se comportasse bem, por não dar conta dela! Propõe 
que a exogeneidade da oferta da moeda é o que deveria ser. A Teoria Alternativa 
da Moeda adequa suas hipóteses à dinâmica da realidade. Afirma que a 
endogeneidade da oferta de moeda é o que é. 

 A proposição de um PPC - Programa de Pesquisa Científica - composto 
de teorias interconectadas que derivam de um hard core comum talvez seja o 
maior avanço de Por Uma Teoria Alternativa da Moeda em relação ao debate 
delineado.  Este núcleo central ou "rígido" é composto das crenças comuns – 
postulados relevantes na medida que são fecundos – que unem os seguidores de 
uma Teoria Alternativa da Moeda. Este hard core é rodeado pelo "cinto protetor" 
de teorias capazes de fazer previsões testáveis. 

 Constitui um PPC progressivo, na medida em que suas formulações 
sucessivas explicam todos os fatos que falsearam previsões de um PPC rival, o da 
Teoria Quantitativa da Moeda. Além disso, fazem a previsão de fatos novos. Isto é 
gritante no caso da análise da política monetária convencional. Adverte que 
fracassará e explica as razões da previsão. 

 A Teoria Alternativa da Moeda pode ser vista também como um paradigma 
emergente ou revolucionário, no sentido de Kuhn. Mas, por sua heterodoxia, não 
alcança a hegemonia, na área de ensino. Em escolas com pluralismo teórico, 
porém, seus postulados se mantém no ambiente do debate. 

 Professa o essencialismo, ponto de vista metodológico que considera a 
descoberta da essência das coisas como a tarefa central da ciência. A essência 
de uma coisa é definida como aquele elemento ou conjunto de elementos sem o 
qual a coisa deixaria de existir. Articula-se a Teoria Alternativa da Moeda através 
dos fenômenos essenciais (abstraindo da diversidade os gerais ou permanentes), 
                                            
5  FRIEDMAN, Milton. Episódios da História Monetária. RJ, Record, 1994 (original de 1992). 
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para dar conta da realidade, quando aplicada. Primeiro, se induz dos fenômenos 
essenciais; depois, se deduz, para a generalização teórica. Complementa o 
método histórico-indutivo – do concreto ao abstrato – com o método teórico-
dedutivo – do abstrato ao concreto pensado. 

 A metodologia de exposição, aqui adotada, busca ter caráter 
essencialmente didático, para se constituir em livro-texto de Economia Monetária e 
Financeira com abordagem pluralista, mas não-neutra, útil para a formação de 
estudantes e reciclagem de profissionais. São apresentados os principais 
temas da teoria monetária, de acordo com a ortodoxia e a heterodoxia. Mas o 
livro não versa somente sobre teoria pura, pois pretende ser, com seus 15 
capítulos, um guia para curso completo de 60 horas-aula. Assim, na parte 
referente à teoria aplicada, é examinado o funcionamento das instituições 
financeiras contemporâneas, sendo ilustrado, principalmente, com o caso 
brasileiro. Possui, também, parte sobre a arte da política econômica, isto é, no 
caso, a operacionalidade da política monetária, realizada pelo Banco Central do 
Brasil. 

Os temas essenciais de qualquer teoria monetária pura são o 
relacionamento da oferta e da demanda por moeda, através da taxa de juros, e os 
mecanismos de transmissão dos impactos monetários sobre a produção, o 
emprego e o nível de preços. Para apresentá-los, sempre com análise 
comparativa entre a visão do mainstream e a ótica alternativa, iniciaremos com os 
fundamentos das teorias monetárias, em visão geral que antecipa, sinteticamente, 
o que será exposto com mais detalhe, depois. Após vermos os postulados da 
Teoria Quantitativa da Moeda e da Teoria Alternativa da Moeda, será discutido, 
também nesta primeira parte, o conceito de dinheiro. Contemplar-se-á tanto as 
formas de moeda e as funções do dinheiro  (uso da moeda), quanto sua criação e 
entrada na economia (fonte da moeda). 

Na segunda parte, a respeito da questão da estabilidade ou instabilidade 
da demanda por dinheiro, será discutida a polêmica entre os monetaristas e 
keynesianos. No caso dos pós-keynesianos, a controvérsia gira em torno das 
teorias da preferência pela liquidez e da taxa de juros. Mas também a 
determinação da oferta monetária, objeto da terceira parte, não escapa de 
questionamento sobre sua exogeneidade ou endogeneidade, isto é, se é 
determinada pela autoridade monetária ou pelas forças de mercado. 

Os temas de teoria monetária pura se encerram com o mecanismo de 
transmissão monetário, ou seja, os efeitos monetários sobre produto, emprego e 
inflação. Na quarta parte, são vistas as condições para o equilíbrio monetário de 
acordo com Wicksell e seus discípulos, a relação entre juros monetários de 
mercado e juros reais naturais, e os mecanismos de transmissão interativos e 
iterativos. Completa-se com as teorias de inflação moderada, inercial,  acelerada e 
hiperinflação. 
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A parte quinta – Política Monetária – situa-se no plano da arte da 
economia, em que análise de determinada política econômica sempre é 
necessária ser datada e localizada. Parte do debate sobre se a condução da 
política monetária deve se pautar pelo controle geral da oferta de moeda como 
regra para a credibilidade das autoridades monetárias ou pela adoção de política 
monetária-creditícia de maneira discricionária, fruto do arbítrio da direção do 
Banco Central. O crédito pode (e deve) ser racionado seletivamente. Debate-se 
também se a função prioritária do Banco Central é a de controlador monetário ou a 
de emprestador em última instância. A questão de sua independência também é 
apresentada. No capítulo 10, elaborado a partir de capítulo de Tese de 
Doutoramento de Marcos José Rodrigues Torres, orientada por mim, o foco é a 
operacionalidade da política monetária na realidade brasileira. O conhecimento 
aprofundado das operações no mercado de reservas bancárias é imprescindível, 
para entender a formação da taxa de juros no Brasil. 

No que se refere à teoria financeira, na parte sexta, inicialmente, 
contempla-se, devido ao seu teor explicativo, a exposição da hipótese da 
instabilidade financeira, elaborada por Minsky, para explicar o ciclo de crédito, em 
economia de endividamento. Depois, é priorizado o exame do circuito finance-
investimento-poupança-funding, criticando o conceito de poupança e 
apresentando como alternativas os conceitos de finance e funding. 

Na sétima parte, o sistema financeiro brasileiro é apresentado. A 
orientação é de acordo com o movimento do circuito de financiamento. Discute-se 
o fenômeno da desintermediação bancária, para revelar as formas alternativas de 
financiamento via securitização, factoring, leasing, ou lançamento de ações, 
debêntures, eurobônus. Em seguida, são vistas as instituições financeiras do 
sistema financeiro habitacional, o BNDES, e os investidores institucionais (fundos 
de pensão, seguradoras, fundos mútuos de investimento). No capítulo sobre 
bancos no Brasil, mostra-se não só os principais eventos de sua evolução 
histórica, desde 1964, mas também a crise bancária dos anos 90. 

Em época de globalização financeira, o estudo de Economia Monetária e 
Financeira não poderia deixar de lado o contexto internacional – objeto da oitava 
parte. É dada então explicação mais geral, em nível metodológico mais abstrato, 
para a seqüência boom-crash, que reiteradamente ocorre em economia de 
mercado de capitais. Face aos fenômenos de bolha e ataque especulativo, 
apresenta-se hipótese alternativa, para explicar o detonar do crash: a defesa 
especulativa. Para compreendê-la, é necessário conhecimento básico sobre o 
funcionamento das operações no mercado de futuros e derivativos. O passo 
seguinte é discutir tanto a inflação quanto a deflação de ativos. Por fim, são 
confrontados o risco sistêmico e o papel do banco central como emprestador em 
última instância, que pode resultar em “risco garantido” (moral hazard).  
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 A principal razão que nos leva a escrever é buscar uma recuperação da 
retórica de idéias aparentemente vencidas, desconhecidas ou esquecidas. 
Tomando emprestado uma expressão usada por Keynes com relação a outro 
assunto, são idéias, importantes e realistas, que viveram uma vida dúbia no 
submundo econômico. É necessário serem redescobertas pelas novas gerações 
de economistas, incorporadas ao ensino básico, pois constituem um marco 
teórico consistente. Na busca de pluralismo teórico, vale a pena o esforço de 
outro passo na luta secular por uma Teoria Alternativa da Moeda.



NOTAS: 

 

 Agradecemos aos editores das publicações que aqui foram, após revisão, 
em parte reutilizadas. A medida que isso ocorre, a publicação original está 
citada em nota de rodapé. 

 Agradecemos também aos comentários de Gilberto Tadeu Lima e Simone 
Silva de Deos e aos gráficos de Helvídio Prisco Ricardo Albuquerque Jr.. 

 Os conceitos-chave, em livros-texto, normalmente listados ao final de cada 
capítulo em que são apresentados, aqui estão destacados ao longo do 
texto, seja através de fontes em negrito, seja através de borda envolvendo o 
parágrafo. 

 Alertamos que o primeiro capítulo, apesar de seu caráter introdutório, é o 
mais complexo. Isto porque busca a condensação dos temas de teoria 
monetária pura, que são detalhados nos capítulos em seguida. Optamos 
por apresentar essa visão panorâmica, para dirigir a leitura do que vem 
adiante. O leitor iniciante no estudo da matéria pode, perfeitamente, adiar 
sua leitura para depois de ter lido do segundo capítulo ao oitavo. 

 Um professor não é provedor de informações, mas sim de entendimento. 
Não deve se colocar como especialista na aplicação de manuais (livros 
didáticos) que estabelecem programa rígido de aprendizagem, com meta na 
lista final de questões, respondidas mecanicamente pelos alunos. Tanto o 
professor, quanto o manual, devem ser vistos como facilitadores, no 
processo de busca do conhecimento por cada estudante – este sim, o 
sujeito ativo. O autor considera este livro apenas um ponto-de-partida; por 
isso, ao final de cada capítulo, não propõe um teste do conhecimento 
adquirido, mas sim seu aprofundamento através da leitura adicional 
recomendada. O conhecimento é construído – o que é diferente de ser 
simplesmente assimilado – pelo leitor. 

 Para digerir o saber, é necessário que ele seja devorado com apetite. O 
conhecimento forçado sufoca a mente. A arte de ensinar não é outra senão 
a arte de despertar a curiosidade pelo sabor do saber, para depois 
satisfazê-la. Só divertindo-nos aprendemos. Por isso, agradecemos o 
esforço de Pasi Kuoppamäki por ter compilado, em site da Internet, as 
piadas sobre economistas e economia, das quais usamos e... abusamos! 
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