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Economia de  
Robinson Crusoé 



Economia de Robinson Crusoe 
•  Robinson Crusoe é símbolo de um homem isolado,  

vivendo fora de todo o laço social. 

•  Os economistas da corrente subjetivista referem-se, 
frequentemente, à economia de Robinson Crusoe,  
para explicar a vida econômica.  

•  Individualismo metodológico: a visão de que  
as teorias sociais devem ser baseadas em comportamentos 
individuais; economistas neoclássicos acham que é preciso 
“reportar-se à ação das leis da escolha,  
em situação de escassez, que aparecem melhor  
na observação do indivíduo isolado”.  
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Economia	  holista	  
•  Holismo	  assevera	  que	  as	  teorias	  sociais	  devem	  ser	  baseadas	  nos	  

comportamentos	  de	  grupos	  irredu5veis	  de	  indivíduos,	  	  
opondo-‐se	  ao	  “individualismo	  metodológico”,	  ou	  seja,	  	  
a	  visão	  de	  que	  as	  teorias	  sociais	  devem	  ser	  baseadas	  em	  
comportamentos	  individuais.	  	  

•  Enquanto	  o	  Princípio	  do	  Holismo	  Metodológico	  postula	  que	  	  
os	  conjuntos	  sociais	  têm	  obje9vos	  ou	  funções	  que	  não	  podem	  ser	  
reduzidos	  a	  crenças,	  a9tudes	  e	  ações	  dos	  indivíduos	  que	  os	  fazem,	  
o	  Princípio	  do	  Individualismo	  Metodológico	  estabelece	  que,	  ao	  
contrário,	  relevantes	  são	  as	  decisões	  microeconômicas	  que	  
fundamentam	  a	  Macroeconomia	  resultante	  dessas	  decisões.	  
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Economia subjetiva x  
Economia social 

•  Na concepção subjetivista, só intervém  
a relação entre o homem e as coisas, não sendo 
perturbada pelas relações sociais entre os homens.  

•  Enfoca o indivíduo isolado face à natureza, 
excluindo o problema da exploração, isto é,  
das relações hierárquicas entre os homens.  

•  O objeto da Economia Subjetiva é  
um indivíduo único: o homem econômico racional. 
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Acumulação Primitiva de 
Robinson Crusoe 

•  A verdadeira história de Robinson Crusoe,  
tal como contada por Daniel Defoe, é também uma história 
de conquista, escravidão, roubo, assassinato e força.  

•  Contrasta com sua descrição idílica, em que é apresentado 
como um arquétipo de um homem econômico racional.  

•  Stephen Hymer (1934-1974) examina os detalhes da 
história de Crusoé – de que modo, iniciando como um 
comerciante de escravos, usa o excedente de outros para 
adquirir fortuna – a fim de ilustrar a análise de Marx sobre 
a economia capitalista, especialmente o período da 
acumulação primitiva, que foi seu ponto de partida. 6 



O Capital X Robinson Crusoé 
•  Na última parte do  

Livro I de O Capital,  
Marx traçou o processo 
histórico pelo qual os 
meios de produção 
tornaram-se propriedade 
privada dos capitalistas, 
não deixando ao 
trabalhador outra 
alternativa que a de 
vender sua força de 
trabalho para eles.  

•  Na história de  
Robinson Crusoe, 
Daniel Defoe (1659-1731) 
descreve como um inglês 
do século XVII reuniu 
capital e organizou uma 
força de trabalho para 
trabalhar para ele,  
no Brasil e no Caribe. 
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Administração da escassez X 
reprodução ampliada do capital 

•  O que Hymer faz é criticar o paradigma neoclássico – 
ênfase na administração de recursos escassos –  
com base no paradigma marxista –  
ênfase na natureza social da acumulação capitalista.  

•  Este focaliza o encontro dos donos do capital-dinheiro e  
dos trabalhadores livres de obrigações pré-capitalistas e  
de propriedade privada.  

•  É a aquisição e o uso da capacidade de trabalho, 
respectivamente, no mercado e no processo de produção, 
que permite a reprodução ampliada do capital. 
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Produção do indivíduo solitário 
•  O Robinson mítico é retratado como um indivíduo  

auto-suficiente, mas muito da verdadeira história,  
mesmo depois do naufrágio, mostra-o como  
um homem dependente, pertencendo a um todo maior e 
sempre esperando pela ajuda e cooperação dos outros.  

•  A natureza social da produção acaba sendo  
a verdadeira mensagem de sua história.  

•  Não há nenhum paradoxo nisto, pois ao capitalismo 
pertencem tanto a produção das relações sociais da 
História mais altamente desenvolvidas como  
a produção do indivíduo solitário. 9 



Individualismo possessivo 
•  Contrariamente aos modelos usuais da teoria econômica, 

Robinson Crusoe, produzindo somente para o consumo e 
não para a troca, percebe que:  
1.  não há escassez;  
2.  o trabalho por si não tem valor.  

•  A força propulsora do capitalismo, a paixão por 
acumular, desapareceu quando ele ficou sozinho.  

•  Seu isolamento, muitas vezes voluntário,  
pois reage com medo e desconfiança sempre que tem que 
se defrontar com outra pessoa, é nada menos do que  
a alienação do individualismo possessivo,  
típico da sociedade capitalista. 10 



Divisão social do trabalho 
•  “Um africano é um africano, e somente sob certas 

condições se torna escravo; um europeu é um europeu,  
e é somente sob certas condições que se torna um senhor”, 
parodia Hymer.  

•  Não foram os atributos pessoais que deram a Robinson e 
a outros aventureiros europeus sua força frente aos não 
europeus colonizados, mas a força do conhecimento  
transformado em equipamentos (“armas, germes e aço”).  

•  Os europeus foram beneficiários de  
uma longa e complexa divisão social do trabalho. 
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Alegoria 

•  Por meio de sua 
relação social com 
Sexta-feira, 
Robinson Crusoe 
transforma-se em um 
homem econômico.  

•  Sexta-feira torna-se 
trabalho e Robinson 
torna-se capital – 
inovando, 
organizando e 
construindo um 
império. 
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Esfera do mercado x  
recesso oculto da corporação 

•  A alegoria de Robinson Crusoe dá-nos uma história e 
uma teoria econômica melhores do que muitos dos contos 
apresentados pela Ciência Econômica moderna  
sobre a divisão nacional e internacional do trabalho.  

•  A Ciência Econômica tende a permanecer  
na órbita do mercado e a se preocupar com preços.  

•  Tem mais a dizer sobre como o açúcar de Robinson  
se relaciona com suas roupas do que sobre  
como ele se relaciona com Sexta-feira.  

•  Para entendermos como o capital se reproduz,  
devemos deixar a visão superficial de suposta igualdade na 
esfera do mercado e ingressar no recesso oculto da fábrica 
e da corporação, onde usualmente “é proibida a entrada de 
pessoas estranhas ao serviço”. 13 



Conclusão 
•  As contradições entre Robinson e outros membros da 

hierarquia social dão à história a sua dinâmica.  
1. Ele está sempre lutando com o problema de subordinar os 

escalões inferiores e tentando elevar-se acima do outro.  
2. Suas relações sociais são antagônicas e ele sabe disso, 

por mais que prefira inventar histórias sobre si mesmo.  

•  Para dar conta da vida real (não-ficção), é necessário 
abandonar a fantasia apologética e a Ciência Econômica 
dar conta da “história dos netos de Sexta-feira”. 
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Economia Monetária de 
Produção 



Economia Monetária 
•  Economia Monetária é aquela em que  

a moeda joga papel próprio e afeta motivos e 
decisões dos agentes econômicos; logo,  
não é neutra, nem no curto, nem no longo prazo. 

•  Não-neutralidade da moeda no longo prazo => 
variáveis monetárias afetam: 

1. as decisões de produção ou de oferta de trabalho 
(com dada capacidade produtiva),  

2. as formas e o ritmo de acumulação de capital  
(com alteração do estoque e  
da estrutura de capital pré-existente),  
ou seja, as decisões de investimento.  
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Axiomas da  
Economia Monetária de Produção 

•  O conceito de Economia Monetária é utilizado como 
fio condutor da apresentação dos fundamentos da 
Escola Pós-keynesiana. 

•  Fundamentos da macroeconomia pós-keynesiana 
– cinco axiomas definem a Economia Monetária:  
1.  da produção;  
2.  da decisão;  
3.  da inexistência de pré-conciliação;  
4.  da irreversibilidade no tempo e da incerteza;  
5.  das propriedades da moeda. 
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Axioma da Produção 

•  A produção é realizada por firmas com  
a finalidade de venda em mercado. 

•  Os objetivos dos agentes econômicos  
são definidos em termos monetários:  
aplicar dinheiro para obter mais dinheiro.  

•  Acumular a riqueza em sua forma mais 
geral (líquida) é o objetivo real das firmas.  
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Axioma da Decisão 
•  O poder de influência e decisão  

é diferenciado segundo a classe  
de agentes econômicos. 

•  É com as firmas que está a iniciativa tanto 
no mercado de trabalho como no de capitais; 
logo, trabalhadores não decidem  
o nível de emprego. 

•  Os capitalistas que determinam as "leis de 
movimento" desta Economia Monetária.  
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Axioma da  
Inexistência de Pré-conciliação 

•  A produção leva tempo, separando o momento da 
decisão de produzir do momento em que o mercado 
efetivamente informará sobre a disposição dos 
compradores em validar ou não as decisões das firmas 
=> decisão de produção = f( expectativas  
e não informações sobre em que, quanto e quando  
serão realizados gastos de consumo e investimento ) 
=> problema de coordenação de atividades => 
estratégias especulativas = f( conjecturas ex-ante). 

•  Deficiência de demanda efetiva:  
ameaça à Economia Monetária =  
f( moeda não é apenas meio de circulação ativo,  
mas é também objeto de retenção) 20 



Axioma da Irreversibilidade  
do Tempo e da Incerteza 

•  Se há decisão crucial, o movimento no tempo é 
unidirecional, pois há destruição do contexto em 
que é tomada e, por isso, não pode ser repetida => 
sem repetição, o aprendizado torna-se impossível.  

•  Significado de incerteza: em Economia Monetária, 
o conhecimento dos condicionantes  
da efetivação dos planos é impossível =  
f( interação dos planos decididos de maneira 
descentralizada, descoordenada, desinformada) => 
planos dos outros fazem parte do cenário futuro.  21 



Axioma das  
propriedades da moeda 

•  A moeda tem certas propriedades que  
a diferenciam de outros objetos de transação 
reprodutíveis mediante a aplicação de trabalho. 

•  Em Economia Monetária,  
a moeda tem elasticidades negligenciáveis  
1. de produção e 2. de substituição =>  
1. sua disponibilidade é insensível à demanda = 
f( não é produzida com emprego de mão de obra )  
e 2. suas funções não podem ser exercidas por 
substitutos reprodutíveis por uso de trabalho. 
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