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MICROFUNDAMENTOS E SOCIABILIDADE  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir o projeto de microfundamentos que se assenta na teoria de 

equilíbrio geral. Segundo diversos autores, a possibilidade de prover microfundamentos foi 

colocada em cheque pelo teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu (SMD). Como interpretar esse 

teorema? Neste artigo, a teoria de equilíbrio geral e o teorema são analisados com base no 

conceito de sociabilidade (um tipo ideal weberiano) proposto por Arida. Deste ponto de vista, 

examina-se a necessidade de microfundamentos e as questões da unicidade e estabilidade. 
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Abstract 

The aim of this paper is to discuss the microfoundations project based on general equilibrium 

theory. For some authors the so called Sonnenschein-Mantel-Debreu (SMD) theorem undermines 

the possibility of microfoundations. How could the SMD theorem be interpreted? This papers 

makes use of Aridas’s concept of sociability (a weberian ideal type) to analyze general 

equilibrium theory and the SMD theorem. From this viewpoint, this paper examines the necessity 

of microfoundations and the issues of uniqueness and stability. 
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[Como] um saber econômico - no sentido da descrição, da análise e da explicação 

dos fenômenos econômicos efetivos - poderia existir sem apoiar-se em postulados 

ou resultados relativos ao comportamento dos indivíduos, suas motivações, seu 

grau de racionalidade e a natureza dessa racionalidade; a divisão da sociedade em 

grupos, camadas, classes; o funcionamento interno e o papel social das 

organizações e instituições, principalmente da empresa, do sindicato, do Estado? 

Ele não existe assim. Mas onde tomará esses postulados? (Castoriadis, 1978: 200) 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1974, realizou-se em S’Agaro, Espanha, um encontro da Associação Econômica Internacional 

com o propósito de discutir os microfundamentos da macroeconomia. Na época, havia duas linhas 

de investigação sobre o tema. Por um lado, sob a inspiração dos trabalhos pioneiros de Clower 

(1965) e Leijonhufvud (1968), parecia abrir-se um caminho promissor para explicar como 

alocações não walrasianas, tais como o desemprego keynesiano, poderiam ser obtidas em 

modelos de desequilíbrio geral. Os anais do encontro revelam que, de fato, essa era a linha em 

discussão.1 Grandmont, Laroque, Malinvaud, Younès e outros autores que formaram o núcleo da 

denominada Macro de Desequilíbrio apresentaram trabalhos em S’Agaro. Por outro lado, Lucas já 

publicara em 1972 Expectation and the Neutrality of Money, o artigo fundamental da escola Novo 

Clássica. 

Entre os organizadores das conferências, encontrava-se John Hicks. Na última discussão, que 

reuniu os diversos participantes do encontro, Hicks manifestaria um certo desconforto com os 

resultados alcançados, não obstante reconhecer a excelência das palestras proferidas.2 Ao 

recordar o episódio, na introdução de Causality in Economics,  ele identificaria o motivo de sua 

insatisfação: 

One of the reasons, I became convinced as I thought it out, was that the question 

had been wrongly posed. It took for granted that ‘micro’ (the economics of the 

firm and of the individual) was a solid foundation, on which the more dubious 

‘macro’ (economics of the whole economy, usually a national economy) was to 

be built. What were the grounds for holding that the one was more solid than the 

                                                      
1 Ver Harcourt, 1977.  
2 Ver Harcourt (1977, cap. 12). 
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other? We were begging that question, but we should have faced it. (Hicks, 1979: 

vii, viii) 

A dúvida sobre a solidez da microeconomia e seu caráter fundador de todo o discurso econômico 

era surpreendente, principalmente partindo daquele que a proferira. Value and Capital  de 1939 

era reconhecido como o marco fundamental da revolução walrasiana no século XX. De fato, a 

partir dessa obra a ciência econômica neoclássica abandonaria, paulatinamente,  a inspiração 

marshalliana, que marcara os seus primórdios no mundo anglo-saxão, para adotar, cada vez mais, 

um enfoque de equilíbrio geral. A própria macro de desequilíbrio parecia ter uma inspiração 

nitidamente walrasiana. É certo que, na verdade, Hicks já se tornara um crítico da teoria 

neoclássica e, no ano seguinte ao do encontro de S’Agaro, ele manifestaria claramente sua nova 

postura no famoso episódio no qual eliminou o “Richard” do seu nome para marcar a ruptura com 

os trabalhos da primeira fase de sua carreira. 3

Passados mais de vinte e cinco anos, o volume de trabalhos sobre o tema é enorme. Collander, por 

exemplo, escreveu recentemente (1993) um artigo com o sugestivo nome de “The 

macrofoundations of micro”. Mas, quem acompanha a literatura econômica, principalmente a da 

macroeconomia neoclássica, tem a impressão de que o desafio de Hicks torna-se cada vez mais 

atual. Com efeito, a literatura dos anos noventa tem  algo de paradoxal. Nunca o modo 

neoclássico de abordar os problemas econômicos apresentou tanto vigor, ao ponto de influenciar 

as outras disciplinas antropológicas e de ser corriqueira a acusação de  “imperialismo da 

economia” em relação às demais ciências sociais. Nunca se mencionou tanto a palavra 

microfundamentos. Estes constituem um critério de legitimidade e demarcação aceito quase sem 

discussão. As tentativas de descrever e prover inteligibilidade aos fenômenos econômicos que não 

atendam ao que se considera o requisito de “base microeconômica” são rapidamente descartadas. 

Essa posição reflete-se crescentemente nos próprios livros texto da profissão. Azariadis, por 

exemplo, em seu conhecido manual de macroeconomia, faz a seguinte advertência: 

It is fair to warn the reader that the once very popular IS-LM framework by now 

belongs to the history of economic thought as an unsuccessful attempt to analyze 

purely short-run macroeconomics events, often by means of reasonable-looking 

behavioral relationships such as the aggregate consumption function, the 

investment function, and the liquidity preference schedule. Because none of these 

schedules follows from any small set of consistent axioms about rational 

economic behavior, economists often say that the IS-LM structure lacks 

                                                      
3 Ver Hicks (1975: 365). 
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microeconomic foundation. This is one reason why Keynesian methods are not 

found anywhere else in this book; (...) With this methodological caveat, we return 

(...) (Azariadis, 1993: 46) 

Aparentemente, esses fatos  sugeririam um êxito incontestável do projeto teórico neoclássico. 

Êxito no sentido de que existiria um reconhecimento unânime, ou quase unânime, de que esse 

projeto possuiria sólidos fundamentos, que o caracterizariam como um programa de pesquisa 

progressivo, e cuja influência não se deveria restringir apenas à ciência econômica, visto que as 

demais disciplinas sociais poderiam utilizar proveitosamente esse particular modo de 

compreender a ação humana em sociedade (e não meramente a ação econômica propriamente 

dita). 

No entanto, aqueles que acompanham os desenvolvimentos da teoria de equilíbrio geral, por 

muitos considerada o núcleo duro do programa de pesquisa neoclássico, defrontam-se 

freqüentemente com opiniões surpreendentes. Opiniões que, a exemplo daquela proferida por 

Hicks, parecem questionar não só a possibilidade de prover microfundamentos walrasianos para a 

macroeconomia como também o próprio programa de pesquisa neoclássico – se admitirmos que 

de fato a teoria de equilíbrio geral constitui o núcleo duro da teoria neoclássica. Rizvi, em artigo 

destinado à análise do projeto de microfundamentos, afirma: 

The basic conclusion derived is that one can say that there is no strict 

microfoundations approach to macro-level phenomena based on general 

equilibrium theory of the Walrasian Arrow-Debreu-McKenzie type. (Rizvi, 1994: 

357) 

Hahn, por sua vez, duvida do caráter progressivo do programa de equilíbrio geral: 

(...) a thriving subject will know at each stage of its development what the next 

crucial questions are. Pure theory is no exception. But it so happens it is 

becoming ever more clear that almost none of them can be answered by the old 

procedures. Instead of theorems we shall need simulations, instead of simple 

transparent axioms there looms the likelihood of psychological, sociological and 

historical postulates. The new roads will find willing and happy traveller, but it is 

unlikely that those with the temperament and facilities of mid-twentieth-century 

theorists will find this a congenial road. There will be a change of personnel, and 

economics will become a ‘softer’ subject than it now is. That may, indeed surely 

will, be desirable for all sorts of reasons, but I am supposed to be predicting, not 

evaluating. (Hahn, 1991: 47) 



 5

Hildenbrand e Kirman, por último, julgaram necessário escrever um novo livro de equilíbrio geral 

que enfatizasse exatamente os problemas da teoria e suas conseqüências metodológicas: 

(...) our view of the general topic has necessarily changed. Although we still 

believe that the exchange economy is the best means to present equilibrium 

analysis, its limitations and indeed the limitations of the whole ‘individualistic’ 

approach which underlies equilibrium analysis have become more apparent. This 

should be evident to the reader when he tackles our chapter on structure, 

uniqueness and stability, topics which did not figure at all in our earlier book. 

(Hildenbrand & Kirman, 1988: v)4

Argumentos similares aos apresentados acima podem ser encontrados em Arrow (1987), Janssen 

(1991a, 1991b), Kirman (1992), Collander (1993), Bresser Pereira e Lima (1996) e Ganem 

(1996), para citar apenas  alguns exemplos.  

O caráter paradoxal da literatura advém, então, do contraste entre a opinião dos 

macroeconomistas e a dos teóricos de equilíbrio geral sobre a necessidade e possibilidade de 

prover microfundamentos. Este fato suscita indagações. Por que a idéia de necessidade de 

microfundamentos afigura-se tão forte na ciência econômica? Por que alguns autores que 

participam do núcleo duro da teoria neoclássica são quase levados a reconhecer o colapso de sua 

empreitada teórica? Quais são os impasses com que se defronta o programa de equilíbrio geral e, 

por extensão, o próprio projeto dos microfundamentos? A vasta literatura dedicada à discussão 

dessas questões enfatiza o denominado “teorema de Sonnenschein, Mantel e Debreu”. Como se 

trata de um resultado formal, o teorema é passível de diversas interpretações, conforme os 

princípios metodológicos e epistemológicos adotados. O mesmo se aplica, evidentemente, à 

própria teoria na qual o teorema se insere. 

Neste texto, no intuito de responder àquelas questões, propõe-se uma leitura da teoria do 

equilíbrio geral e, em especial, do referido teorema, orientada pelo conceito de sociabilidade 

proposto por Arida (1981). O artigo está organizado da seguinte forma: na segunda seção, 

apresentam-se o conceito de sociabilidade e sua relevância para a presente discussão; nas seções 

três e quadro, discute-se o teorema acima mencionado; a quinta seção, conclui-se o artigo. 

2. SOCIABILIDADE E LEGITIMIDADE 

                                                      
4 Itálicos acrescentados. 
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Qualquer teoria econômica tem como pressuposto uma específica sociabilidade. Entende-se, aqui, 

por sociabilidade a maneira pela qual os indivíduos estão integrados numa comunidade (Fairchild, 

1968: 275, Willems, 1967: 311). A sociabilidade possui, evidentemente, uma dimensão histórica 

essencial. É claro que nesse ponto a ciência econômica não difere das demais ciências sociais. 

Considere-se, por exemplo, as seguintes proposições de Octavio Ianni a respeito das sociedades 

de castas e estamental: 

(...) ela [a sociedade de castas] somente se explica quando examinamos as 

condições reais de distribuição do produto econômico, bem como a forma pela 

qual se organiza o poder político. Mas a análise da sociedade de castas (...) mostra 

que categorias tais como religião, raça, cor, hereditariedade e ocupação parecem 

predominar no pensamento e na ação das pessoas. (...) As próprias relações 

econômicas se apresentam como conteúdos e decorrências da condição religiosa, 

racial, hereditária ou ocupacional dos membros da casta ou subcasta. A sociedade 

estamental, por outro lado, pode ser tomada como outra configuração histórico-

estrutural particular. Mas ela não se revela e explica apenas no nível das 

estruturas de poder e apropriação. Para compreender os estamentos (...) é 

indispensável compreender o modo pelo qual categorias tais como tradição, 

linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo parecem predominar no 

pensamento e na ação das pessoas. Em verdade, os membros dos estamentos se 

classificam e relacionam a partir dessas categorias socioculturais. Tanto assim 

que as próprias relações e estruturas econômicas e políticas aparecem como 

conteúdos e decorrências das condições determinadas pela tradição, linhagem, 

vassalagem, honra e cavalheirismo. (Ianni, 1973: 11-12) 

Nessas duas sociabilidades, o pensamento e a ação dos indivíduos aparecem como expressões de 

valores ou normas que antecedem logicamente a conduta humana. Isto significa que são esses 

valores e normas que explicam e tornam inteligíveis as ações dos indivíduos nessas 

sociabilidades. No entanto, não se deve inferir que a análise da ação individual seja dispensável 

no estudos das sociedades de castas e estamental. Ao contrário, é imperioso mostrar como esses 

valores e normas expressam-se nos comportamentos individuais. Que poder de convencimento 

teria um trabalho sobre o modo de produção feudal que não se detivesse no estudo do processo de 

produção agrícola e no comportamento dos agentes que dele participam? Mas modelar esse 

comportamento sem referência alguma à tradição e às normas que ditam a alocação do trabalho e 

a distribuição do produto poderia constituir apenas um exercício formal de pouco valor cognitivo. 
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Qual é a sociabilidade pressuposta na teoria econômica neoclássica? É exatamente a mesma que 

se encontra presente, pelo menos em parte dos seus elementos essenciais, desde o surgimento da 

ciência com Adam Smith, a saber, aquela que aparece associada à idéia de ordem natural ou 

espontânea: 

(...) the notion that a social system moved by independent actions in pursuit of 

different values is consistent with a final coherent state of balance, and one in 

which the outcomes may be quite different from those intended by the agents, is 

surely the most important intellectual contribution that economic thought has 

made to the general understanding of social processes. (Arrow & Hahn, 1971: 1) 

From the time of Hume and Adam Smith, the effect of every attempt to 

understand economic phenomena - that is to say, of every theoretical analysis - 

has been to show that, in large part, the coordination of individual efforts in 

society is not the product of deliberate planning, but has been brought about , and 

in many cases could only have been brought about, by means which nobody 

wanted or understood (...) In short, it showed that an immensely complicated 

mechanism existed, worked and solved problems, frequently by means which 

proved to be the only possible means by which the result could be accomplished, 

but which could not possibly be the result of deliberate regulation because 

nobody understood them. (Hayek, 1933: 26) 

Nas duas citações, as palavras chave são “indivíduo” e “resultados não intencionais”. A 

sociabilidade caracteriza-se pelo fato das relações econômicas serem estabelecidas por indivíduos 

autônomos. No que tange à sua atividade material, os indivíduos relacionam-se enquanto 

possuidores de mercadorias e as relações econômicas assumem a forma de trocas. Os atos dos 

indivíduos resultam, então, numa série de conseqüências que não são desígnios da vontade 

humana. Embora não intencionais, elas são passíveis de serem descobertas pelo cientista social 

que pretende revelar, assim, a face oculta da sociedade de mercado. Evidentemente, os agentes 

atuam sujeitos a restrições impostas tanto pela própria natureza e pela história, quanto pelas ações 

dos demais indivíduos com os quais necessitam interagir. E o fato da ordem espontânea gerar 

resultados não intencionais pode resultar em reforço da própria ação individual e sujeitar o 

indivíduo e a sociedade a situações não desejáveis (como o ciclo econômico, por exemplo). É 

claro que por autonomia não se pretende dizer que o indivíduo tudo pode; esta noção significa 

apenas “o desligamentos total desses indivíduos de qualquer sistema social prévio, qualquer trama 

de obrigações que venha a impor à troca um sentido predeterminado” (Giannotti, 1983: 230). Em 

outros termos, significa que o agente não se encontra sujeito a regras, sejam elas advindas da 
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religião ou da tradição, que delimitem o espaço da liberdade individual de tal forma que o estudo 

da ação humana seja secundário para o propósito de compreender o operar dessa sociabilidade. 

Nas palavras de Marx, “os homens procedem de maneira atomística no processo de produção 

social e suas relações de produção assumem uma configuração material que não depende do seu 

controle nem de sua ação consciente individual” (Marx, 1980: 103). 

Evidentemente, não se deve inferir, do que foi dito acima, a existência de continuidade, seja 

teórica ou metodológica, entre a economia clássica, a marxista e a neoclássica. Na interpretação 

marxista, o atomismo é uma ilusão necessária na qual se fundamenta o processo de auto-

valorização do capital e esse próprio processo repõe o pressuposto da sociabilidade originária. 

Assim, a vontade do indivíduo “adere” à do verdadeiro sujeito do modo de produção, o capital. 

Ademais, ao afirmar o procedimento atomista do indivíduo no processo social, o marxismo julga 

revelar a possibilidade e a razão de ser da tentativa neoclássica de explicar o funcionamento da 

sociedade a partir da análise das motivações dos agentes econômicos e das restrições às quais se 

encontram sujeitos: 

A plausibilidade do programa neo-clássico está em utilizar um pressuposto 

metodológico que o sistema aparentemente valida. Na bela e irônica formulação 

de Horhkeimer, o indivíduo, quando exposto a um programa atomista de 

pesquisa, tem o deslumbramento e a satisfação de aprender aquilo que já sabia. 

(Arida, 1984: 25) 

Já na economia clássica, o panorama é mais ambíguo. Embora as raízes do atomismo na ciência 

econômica possam, sem dúvida, ser encontradas nos escritos da economia clássica, esta por vezes 

oscilou entre duas posições antagônicas: explicar as relações econômicas a partir dos 

comportamentos individuais ou enfatizar fortemente, de um modo quase mecanicista, 

determinações posicionais (classes sociais) que de certo modo tornavam pouco importantes 

quaisquer referências às escolhas dos agentes. 5

Mas, se no pensamento clássico é possível salientar essa tensão, é fato que, no decurso do último 

quarto do século XIX, as idéias básicas da Riqueza das Nações, principalmente no que concerne 

                                                      
5 Hayek, de certo modo, revela a tensão do pensamento clássico na sua introdução à tradução 

inglesa dos Princípios de Menger: “Das afirmações básicas contidas na obra, queremos destacar apenas 

uma (...) a ênfase na necessidade de um método de pesquisa rigorosamente individualístico ou atomístico 

(...). O que nos autores clássicos da Economia Política permanecia como uma espécie de mistura, um 

meio-termo entre postulado ético e instrumento metodológico, Menger preferiu desenvolvê-lo 

sistematicamente neste último sentido. (Hayek, 1934: 222, 223) (Itálicos acrescentados).” 
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aos argumentos do capítulo 7, foram autonomizando-se do resto da obra de Smith e do contexto 

clássico até constituir-se no objeto – um constructo, como se verá adiante – e no método que 

transparecem nas citações acima de Arrow & Hahn e Hayek.6 Enquanto objeto, a sociedade 

atomizada na qual os indivíduos perseguem interesses próprios e geram resultados não 

intencionais; como método, explicar a sociedade a partir do próprio comportamento dos agentes. 

Assim, na teoria econômica neste século, até um passado recente, foram progressivamente  

eliminadas quaisquer referências a determinações supra individuais, a favor de uma postura 

rigorosamente atomista. Hicks (1939) e Samuelson (1947) representam o início desse movimento 

que encontra a sua expressão plena em Arrow – Debreu.7

Desde logo, é conveniente considerar a sociabilidade como um tipo ideal weberiano:8

Na teoria econômica abstrata [marginalista] temos um exemplo [das] sínteses a 

que se costuma dar o nome de “idéias” dos fenômenos históricos. Oferece-nos um 

quadro ideal dos eventos no mercado dos bens de consumo, no caso de uma 

sociedade organizada segundo o princípio da troca, da concorrência livre e de 

uma ação estritamente racional. Este quadro do pensamento reúne determinadas 

relações e acontecimentos da vida histórica para formar um cosmos não 

contraditório de relações pensadas. Pelo seu conteúdo, essa construção reveste-se 

do caráter de uma utopia, obtida mediante a acentuação mental de determinados 

elementos da realidade. A sua relação com os fatos empiricamente dados consiste 

apenas em que, onde quer que se comprove ou suspeite de que determinadas 

relações - do tipo das representadas de modo abstrato na citada construção, a 

saber, as dos acontecimentos dependentes do “mercado” - chegaram a atuar em 

algum grau sobre a realidade, podemos representar e tornar compreensível 

                                                      
6 Evidentemente, trata-se da postura de Hayek em 1934. Para uma reflexão sobre o 

individualismo em Hayek à luz da taxonomia de Elster, ver Paulani (1996). 
7 Ver Guerrien (1992). Para uma história do desenvolvimento do programa, desde a Escola de 

Lausanne, passando por Viena, até o modelo Arrow – Debreu, ver Ingrao e Israel (1990). A consolidação 

do modelo Arrow – Debreu como expressão máxima do enfoque de equilíbrio geral não se deu de 

imediato, como o demonstra o papel relativamente secundário que esse modelo ocupa em trabalhos mais 

antigos, como o de Kuenne (1963), por exemplo. 
8 As relações entre a idéia de tipo ideal de Weber e a ciência econômica marginalista nascente 

são conhecidas. Pode-se afirmar, inclusive, que a controvérsia dos métodos foi um episódio constitutivo do 

pensamento de Weber. Ver, a respeito, Cohn (1979: 67-74). 
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pragmaticamente a natureza particular dessas relações mediante um tipo ideal. 

(Weber, 1973:105) 

A sociabilidade mercantil e as teorias que a pressupõem são construções mentais, relações 

pensadas, que visam, ao acentuar de modo unilateral o comportamento atomista e o mercado, 

iluminar o mundo em que vivemos. Os conceitos e as relações constitutivos do discurso teórico 

criam, na verdade, o seu próprio objeto de investigação. O objeto não é a realidade fenomênica, 

aliás não passível de ser apreendida em sua totalidade, mas a própria sociedade estilizada, 

construída pelo discurso teórico. A reflexão do economista recai sobre atos típicos, idealizados, e 

não sobre o comportamento concreto dos seres humanos. É claro que toda construção teórica deve 

dar conta dos acontecimentos históricos. Mas não é menos verdade que ela seleciona e molda 

esses eventos de tal forma que é possível afirmar que, na verdade, ela os cria, pois o percebido em 

ciência social raramente se apresenta em si mesmo, mas sim inscrito num contexto relacional. 

Pautados no reconhecimento de que os fatos são selecionados, Clower e Howitt estabelecem uma 

curiosa analogia entre o cientista e o ficcionista: 

Although the scientist does not invent his facts he does choose them. More 

precisely, he selects from an infinity of possible facts particular collections in 

which he claims to be able to ‘recognize’ interesting patterns. In exactly the same 

way, the novelist chooses from an infinity of possible characters and situations 

particular combinations about which he believes a ‘good story’ can be written. In 

both cases it is strictly true to say that the artist ‘creates’ his story. So we are not 

entitled to be surprised that we find ‘order’ in physical or social phenomena any 

more than we are surprised to find ‘order’ in a novel. (Clower & Howitt, 1997: 

20) 

É necessário, então, reconhecer os fatos científicos pelo que eles são: produtos de construções 

teóricas. Myrdal (1965) dizia que toda a teoria devia gerar “empty boxes”, espaços a serem 

preenchidos pelo material empírico. A imagem é adequada. Ela sugere o duplo caráter do fato em 

ciência. A teoria abre o espaço para o empírico, enquanto realidade exterior à ciência e por vezes 

observável, e o fato empírico científico constitui-se como tal quando essa realidade adquire a 

forma da “caixa” criada pela teoria. 

Assim, o teste que o cientista social efetua não é o de verificação ou falsificação da teoria, mas 

sim  o da sua capacidade de conciliar sem contradição os fatos que a própria teoria formou. Se os 

eventos se apresentassem como individualidades espaço-temporais, não passíveis de interpretação 
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ambígua, a tarefa da ciência seria muito mais fácil – e sua história diferente.9 Mas, de modo geral, 

esse não é o caso. Os mesmos eventos adquirem colorações diferentes conforme a matriz teórica 

que lhes atribui significado. O problema com que se defronta aquele que examina as controvérsias 

da ciência social não é o de ausência de explicação dos eventos por uma ou outra matriz teórica, 

mas sim o da “sobre-determinação”: matrizes diversas comportam os mesmos eventos históricos. 

Quando, por ventura, um determinado evento não encontra explicação à luz de uma específica 

matriz, ele não é aceito como fato científico propriamente dito. Evidentemente, discrepâncias 

entre  teoria e realidade podem ser reconhecidas mas, como Kuhn assinalou, isto não leva ao 

abandono de um modo de pensar. Pode-se dizer, inclusive que, muitas vezes, quando a teoria não 

comporta o evento, ele simplesmente não é reconhecido como tal. Isto é apenas uma decorrência 

do caráter teórico da própria evidência fatual. Lucas (Klamer, 1983: 40-41) duvida do “fato 

desemprego involuntário”, concebido como mera realidade observável; Arida (Biderman, Cozac e 

Rego, 1996: 330) questiona o fato “taxa natural de desemprego” assinalando, com rigor, que o 

próprio objeto de estudo “desemprego” é um constructo; e, para citar um último exemplo, 

Rogerson (1997) revela como a noção de desemprego é precedida logicamente pela teoria. 

Interpretar a sociabilidade mercantil como um tipo ideal não significa que grande parte, talvez a 

maioria, dos economistas não a considere como uma abstração calcada no real, i. e., construída a 

partir de traços que, no fundo, o teórico acredita serem verdadeiros. Prado assinala que Hahn, ao 

afirmar a validade dos axiomas da teoria de equilíbrio geral, sustenta que eles são “afirmações tão 

amplamente aceitas que tornam desnecessária a busca de argumentos adicionais”; “ora”, observa 

Prado, “ele só pode considerar os axiomas como ‘amplamente aceitos’ porque os considera 

evidentes por si mesmos, indubitáveis e certos para todos os sujeitos cognoscitivos racionais” 

(Prado, 1994: 9, n. 6). Arida, por seu turno, afirma: “é claro que subjacente ao construtivismo está 

um disfarçado otimismo quanto à capacidade humana de entender o mundo, quase que uma 

aposta que os objetos construídos intelectualmente guardam uma correspondência íntima, secreta, 

com o mundo a ser conhecido” (Biderman, Cozac e Rego, 1996: 330). O que o teórico não pode 

fazer é garantir a verdade do seu tipo ideal, dado que isso lhe é vedado pelo próprio caráter de 

construção mental da sociabilidade, da teoria e dos fatos empíricos. 

O reconhecimento de que os fatos são construções teóricas e de que existe o “desejo de uma 

correspondência íntima” com a realidade é que torna o argumento da “plausibilidade da história 

que está sendo contada” tão presente e forte nos debates científicos. Metodólogos positivistas 

                                                      
9 Arida (1984: 36) afirma: “Abandonar a ficção positivista de um sistema econômico 

inambigüamente dado à observação, árbitro supremo de todas as discordâncias (...) é imperioso”.  
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podem repetir inúmeras vezes que o que se testa são os resultados e não as hipóteses - na verdade 

nenhum dos dois é “testado”, no sentido de consistir num experimento crucial (Arida, 1984). 

Segue-se, então, que seria pouco frutífero examinar os resultados da teoria do equilíbrio geral 

norteando-se por sua maior ou menor adequação empírica.10

Nos debates efetivos da ciência social, adquire força o argumento que revela como o modelo 

construído conta uma história convincente. Nesse sentido, Understanding business cycles (1977), 

não é um trabalho de divulgação, destinado a leitores pouco afeitos ao rigor formal de An 

equilibrium model of the business cycle.11 Understanding é trabalho teórico e, como tal, momento 

constitutivo do processo de convencimento da comunidade científica efetuado pelo novo 

classicismo, pois é nele que Lucas, ao descrever os problemas de informação da sociedade 

atomizada (e ao reconstruir a tradição, ali representada por Hayek), torna plausível a teoria do 

ciclo que havia apresentado dois anos antes em An equilibrium model. Plausibilidade não é, no 

entanto, um atributo independente do específico preparo científico dos interlocutores. Muitos 

argumentos que são aceitos pelos economistas como abstrações válidas certamente não o são por 

outros cientistas socais. O que é ou não plausível depende, na verdade, da prática historicamente 

situada da comunidade científica em questão. 

Contar uma história plausível é por vezes denominado de “realismo da teoria”. Esta parece ser a 

interpretação de Radner ao comentar os desenvolvimentos da teoria de equilíbrio geral: 

It is fascinating that, while general equilibrium theory has been subject to few 

direct empirical tests, the bulk of theoretical effort in this subject over the past 

fifty years has been directed towards making the theory more ‘realistic’. By this I 

mean that the assumptions of the theory were made more realistic, no doubt in the 

                                                      
10 O leitor há de observar que essa não é a posição de Weber, mas sim a de autores que, a 

exemplo de Peter Winch, assinalam, pautados na própria sociologia weberiana, o caráter não decisivo do 

teste empírico, conforme destaca Bernstein (1983: 27): “[Weber] claimed that we can check the validity of 

sociological interpretations by appealing to “statistical laws based on observations of what happens,” 

Winch wrote: ‘Against this, I want to insist that if a proffered interpretation is wrong, statistics, though 

they may suggest that that is so, are not the decisive and ultimate court of appeal for the validity of 

sociological interpretations in the way Weber suggests. What is then needed is a better interpretation, not 

something different in kind’ ”. Ou seja, a evidência empírica é sempre uma evidência interpretada. 
11 É fato conhecido que os trabalhos iniciais de Lucas encontraram dificuldades de publicação 

devido ao que na época foi considerado “um excesso de formalização”. 
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hope of making the conclusions or predictions more realistic as well. I shall call 

this the process of realism development (...)(Radner, 1991: 425) 

Realismo não é um bom termo.12 Seria talvez mais apropriado afirmar que existiu um esforço dos 

teóricos de equilíbrio geral de transformar o modelo Arrow-Debreu de modo que ele 

correspondesse melhor à sociabilidade mercantil.13 Não se trata de garantir, cada vez mais, uma 

correspondência entre a teoria e a realidade inesgotável, mas sim entre aquela e os traços do real 

que permitiram construir o tipo ideal de sociedade da teoria neoclássica. O que Radner denomina 

de “caminho em direção ao realismo” é, na verdade, uma tentativa inevitável de resolver 

problemas lógicos colocados pela própria sociabilidade pressuposta. Ora, se este ponto de vista é 

aceito, resultam dele, primeiro, um conjunto de questões primordiais, e, segundo, um critério de 

demarcação de procedimentos legítimos: constituem-se como tal aqueles que não violam os traços 

do tipo ideal (Arida, 1981: 14). 

Arida propôs a comparação dos seguintes tipos ideais: sociedade tradicional, sociedade capitalista 

e sociedade centralizada. Para construir os tipos, ele destacou dois traços: “mecanismo de 

coordenação [supra individual]” e “consciência da interdependência na produção material”.14 

Cada um desses tipos é descrito por um vetor de dois elementos, no qual o número 1 indica a 

presença do traço e o número 0 a sua ausência. Obteve, então, a seguinte figura (Arida, 1981: 13): 

                                                      
12 Embora seja revelador daquela “esperança íntima” de correspondência entre o objeto 

construído e a realidade. 
13 É claro que não se afirma, aqui, que essa correspondência é o que o teórico pensa estar 

fazendo mas sim o que se pode dizer que ele faz, quando a sua teoria é lida com um tipo ideal. É sabido 

que os principais autores do programa de equilíbrio geral tinham diferentes concepções sobre o que estava 

sendo (e devia ser) feito. Debreu coloca-se como um adepto do método axiomático na linha bourbakiana, 

desconsiderando o valor interpretativo da estrutura formal (Ingrao & Israel, 1990: 280-288); já Arrow & 

Hahn julgam que a história do pensamento e os problemas empíricos selecionam os temas relevantes que 

devem ser explicados pela teoria (Ingrao & Israel, 1990: 277-280). 
14  É interessante comparar esse procedimento com o Clower & Howitt (1997) que destacam 

onze características das economias capitalistas que consideram fundamentais, as quais não seriam 

incorporadas a contento no modelo Arrow – Debreu. Criticam, então, a teoria de equilíbrio geral por 

“inventar um mundo” radicalmente distinto do mundo real. Deve-se observar que, se a discussão é 

organizada pelo conceito de tipo ideal, qualquer discurso teórico “inventa um mundo”. Na verdade, os 

próprios autores, ao selecionar os onze traços estão, igualmente, construindo o seu tipo ideal. O problema, 

então, consiste em saber se a teoria não entra em contradição com o “mundo inventado”. 
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Figura 1 – Tipos Ideais de Sociabilidade 

 A (tradicional) B (capitalista) C (centralizada) 

Mecanismo de 
coordenação 

1 0 1 

Consciência da interdepen- 

dência na produção material 

0 1 1 

 

Nas sociabilidades A e C, a coordenação entre ações de indivíduos é garantida pelo mecanismo de 

coordenação supra individual. Na primeira, os agentes apenas reproduzem padrões de 

comportamento herdados da tradição. Para o agente, pouco importa como de fato se organiza, 

como um todo, a produção material: “a tradição lhes dá um sentido para suas ações que não 

precisa corresponder ao seu sentido do ponto de vista da produção material da sociedade” (Arida, 

1981: 12). Trata-se, é claro, de uma representação das sociedades de castas ou estamental. Na 

terceira, os indivíduos têm consciência da interdependência e a coordenação resulta do 

planejamento. O bom funcionamento da economia pressupõe a adesão ao plano. 

A sociabilidade que interessa para este trabalho é a capitalista. Nela, a coordenação é 

problemática. Por um lado, o indivíduo sabe que o sucesso ou fracasso de suas iniciativas 

dependem crucialmente das ações dos demais. Por outro, a inexistência do mecanismo de 

coordenação supra individual torna problemática a concatenação das ações. A primeira questão 

que se coloca é a de saber se a coordenação é possível e quais são os seus atributos. Mas, mesmo 

que se garanta a possibilidade lógica da coordenação, uma segunda indagação se impõe. Como a 

concatenação das ações pode ser obtida? Ou, em outros termos, como se resolve, de uma forma 

ou de outra, a tensão latente, própria da sociabilidade mercantil, entre consciência da 

interdependência e ausência de mecanismo de coordenação? Resposta trivial: pelo mercado. Mas 

“mercado” não pode ter o estatuto de um mecanismo supra individual. Isto seria entrar em 

contradição com o traço selecionado. Metáforas como a “mão invisível” também pouco ajudam. É 

necessário construir as relações a partir do comportamento dos agentes. A questão a ser 

respondida, então, é a de  como é possível representar teoricamente o funcionamento do mercado. 

O caminho selecionado pela ciência foi o de descrever as motivações dos agentes e suas 

restrições, elaborar, a partir delas, as ofertas e demandas, agregá-las de algum modo e analisar as 
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relações de mercado resultantes. Os dois problemas apresentados, equivalem, se inscritos no 

âmbito da teoria de equilíbrio geral, a provar a existência do equilíbrio, o número e tipo de 

equilíbrios possíveis e a discutir a questão da estabilidade. 

A percepção da necessidade de microfundamentos reflete simplesmente a adesão generalizada a 

uma particular sociabilidade e, quase como uma decorrência natural dessa própria sociabilidade, 

ao método que se julga adequado para estudá-la. Quando se clama por microfundamentos, apenas 

se exige coerência dos participantes de determinada matriz teórica, ou seja, de indivíduos que 

compartilham um mesmo objeto de estudo. Macro e microeconomia não teriam, em última 

instância, objetos e métodos diferentes. Apenas difeririam em relação a questões de agregação e 

no tocante à especificidade de seus propósitos. Nessa ótica, na macroeconomia, formular-se-iam 

modelos nos quais a especificação de restrições e parâmetros – inferidos a partir de situações 

particulares de um ponto de vista histórico e institucional – permitiriam uma compreensão do 

funcionamento global de determinados mercados, do papel das políticas fiscais e monetárias, etc. 

Ao construir os modelos macroeconômicos, o teórico desconsideraria determinadas 

heterogeneidades presentes na teoria de equilíbrio geral por duas razões. Primeiro, porque os 

problemas que procura estudar  dificilmente poderiam ser analiticamente tratáveis no modelo 

Arrow-Debreu; segundo, porque tais heterogeneidades afigurar-se-iam secundárias para os 

propósitos da macroeconomia. Mas, exatamente por compartilharem o mesmo conceito de 

sociabilidade, a macro e a micro teriam fortes pontos de contato; na verdade, a macro deveria ser 

reduzida à teoria de equilíbrio geral, dado que esta é a expressão por excelência da sociabilidade 

mercantil. O que significa “reduzir” nesse contexto? Evidentemente, não se trata de preservar as 

heterogeneidades do equilíbrio geral. Trata-se, isto sim, de preservar o princípio do atomismo tal 

como ele é entendido por essa teoria. Pressuposta no clamor por microfundamentos encontra-se –  

como foi assinalado por Hicks – a idéia, ou pelo menos a esperança, de que a teoria de equilíbrio 

geral pode, de fato, fundamentar o estudo das relações agregadas típicas da macroeconomia e a 

crença de que, ao ater-se exclusivamente ao estudo do comportamento dos agentes, a ciência 

econômica foi ou pode ser bem sucedida ao apresentar a ordem do mercado sem referência 

alguma a mecanismos de coordenação supra individuais. São justamente essas idéias que têm sido 

postas em questão pelos avanços da própria teoria de equilíbrio geral em dois pontos cruciais. 

Primeiro, nas questões associadas à demonstração da existência não trivial da ordem espontânea; 

segundo, na tentativa de resolver o problema de como se obtém a coordenação sem violar 

sistematicamente os traços de seu próprio tipo ideal.15

                                                      
15 O significado de “não trivial” será esclarecido na próxima seção. 
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3. ORDEM E EQUILÍBRIO 

Na teoria econômica, o conceito de equilíbrio foi utilizado com duas distintas finalidades 

principais: a de explicar o comportamento do indivíduo e a de descrever o resultado da interação 

das ações dos agentes. No primeiro caso, a sociedade é colocada em suspensão. Evidentemente, 

sempre existe uma referência implícita à sociabilidade, que se expressa, normalmente, nos dados 

com que se defronta o agente. Mas, nesta primeira etapa, o que está em questão é apenas a lógica 

da conduta individual, isto é, a racionalidade. Em ciência econômica, racionalidade opõe-se a 

ação instintiva ou reflexa. Significa coerência das diversas iniciativas do agente articulada num 

plano. O equilíbrio do indivíduo designa apenas que o plano agente é composto de iniciativas 

mutuamente compatíveis. O plano, no entanto, deve se concebido com base na percepção das 

circunstâncias a que está sujeita a sua efetivação.16 Entre tais circunstâncias situam-se as ações 

dos demais agentes, sintetizadas em sinais de preços e, eventualmente, de quantidades. 

O conceito de equilíbrio foi também utilizado para apreender a interação das ações de diversos 

agentes na sociedade atomizada. Assimilou-se, portanto, a idéia de ordem espontânea à de 

equilíbrio geral. O equilíbrio walrasiano passou a ser concebido como sendo a situação na qual os 

planos dos diversos indivíduos são compatíveis durante determinado período de tempo 

arbitrariamente estipulado. O que cumpre examinar, então, é se o modelo de equilíbrio geral teve 

ou pode vir a ter sucesso na sua tentativa de apreender a noção de ordem econômica por meio do 

seu específico conceito de equilíbrio. Ora, o leitor afeito a essa literatura sabe que a resposta é 

negativa e definitiva. De certo modo, pode-se afirmar que essa investigação, levada a cabo nos 

anos setenta, encerrou uma etapa da história do pensamento econômico. Embora esse resultado 

conste nos manuais da profissão, é conveniente, para a discussão subseqüente, expô-lo de modo 

sintético.17

:E A x +ℑ ℜConsidere-se, então, uma economia de troca de  bens definida por ,onde A é o 

conjunto dos agentes e ℑ  o conjunto das preferências. Assim, cada agente i∈A caracteriza-se por 

                                                      
16 Por referir-se ao indivíduo, essa percepção é algo eminentemente subjetivo. Isto significa que 

a correspondência dessa percepção com a realidade não pode ser assumida a priori. Evidentemente, isto 

pode ser feito com base numa hipótese de natureza cognitiva, como a previsão perfeita. 
17 Na parte técnica, esta seção consiste, basicamente, na articulação de argumentos de Mas-

Colell (1985) e Hildenbrand e Kirman (1988). Esclarecido esse ponto, opta-se por citar esses trabalhos 

apenas quando for necessário remeter o leitor às demonstrações omitidas na apresentação. 
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sua relação de preferência ∈  e por seu vetor de dotações iniciais, eℑ i
~ i . Admita-se que a 

relação de preferência atenda  às propriedades de reflexividade, completude, transitividade, 

continuidade, monotonicidade e convexidade estrita. Os vetores de excessos de demandas do 

agente i e da economia são, respectivamente, ( ) iii expz −= ( ) ( )i

i
z p z p=∑  e   . Como se 

sabe, as funções de excesso de demanda individuais atendem as seguintes propriedades: (i) 

continuidade (ii) z ( ) (i i )z p z pλ =i(p) homogeneidade  de grau zero em relação a p, ; e (iii) vale 

a Lei de Walras, .  ( ) 0iz p p =

Interessa examinar o que foi denominado na seção precedente de problema da existência não 

trivial do equilíbrio. Evidentemente, a existência do equilíbrio é um resultado amplamente 

conhecido. Sabe-se, ademais, que os equilíbrios são ótimos de Pareto. Porém, isso não é 

suficiente. Cumpre saber, primeiro, se não existem infinitos equilíbrios. Se este for o caso, a 

construção teórica é inútil ou, como foi dito acima com algum exagero, a ordem espontânea 

torna-se trivial, no sentido lógico do termo, isto é, infinitas alocações são possíveis para o mesmo 

conjunto de fundamentos. Mas, mesmo se for descartada a possibilidade de infinitos equilíbrios, 

ainda resta o problema de saber se os equilíbrios não são múltiplos, ou, melhor dizendo, se o 

equilíbrio não é indeterminado vis-à-vis os fundamentos. Evidentemente, se assim for, a 

construção teórica também resulta de pouca valia para os propósitos da compreensão do 

funcionamento da sociabilidade. 

Como os equilíbrios são definidos em termos de funções de excesso de demanda, delimitar o 

número de equilíbrios equivale a afirmar que tais funções pertencem a uma particular classe de 

funções, a saber, a classe que garanta o resultado almejado. Ora, sabe-se que a agregação das 

demandas individuais preserva as propriedades (i) a (iii) apresentadas acima. Logo, as funções de 

excesso de demanda pertencem a classe das funções contínuas, homogêneas de grau zero em p e 

que atendem a Lei de Walras. Mas para garantir unicidade é necessário algo mais. Será possível 

delimitar ainda mais a classe de funções? Pode-se responder a essa dúvida invertendo a questão. 

Será possível encontrar um conjunto de fundamentos para qualquer função pertencente à classe 

acima? Se isto for verdade, então, uma função que possibilite múltiplos equilíbrios - e, no limite, 

um número infinito ou arbitrariamente grande de equilíbrios - não seria descartada pelo conjunto 

de axiomas da teoria. 

A resposta a esta última questão é afirmativa: qualquer função de excesso de demanda da classe 

acima é passível de ser obtida de uma economia E , isto é, existe uma economia de agentes bem 

comportados que gera tal função. A seqüência de teoremas que garantem esse resultado deve-se a 
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Sonnenschein (1973), Mantel (1974) e Debreu (1974). O teorema responde definitivamente à 

questão proposta. Observe-se que ele tem o estatuto de um teorema de impossibilidade, ou seja, 

com os axiomas adotados não se pode descartar a possibilidade de múltiplos equilíbrios. Porém, 

nada, ainda, pode ser afirmado em relação a quais são as economias que permitem unicidade ou 

multiplicidade de equilíbrios. Dito de outra forma, não haverá um conjunto de fundamentos – 

embora arbitrário, é verdade, mas talvez plausível em determinadas circunstâncias – que garanta a 

unicidade? A questão pode ser discutida investigando-se quais são as hipóteses econômicas 

necessárias ou pelo menos suficientes para descartar a possibilidade de múltiplos equilíbrios. 

Considere-se inicialmente o problema dos infinitos equilíbrios. Infinitos equilíbrios significa um 

ou mais contínuos de equilíbrios. Suponha-se o caso de uma economia com apenas dois bens, 

. Pela Lei de Walras, se um mercado estiver em equilíbrio o outro também o esta; pela 

propriedade de homogeneidade, podemos adotar um numerário, por exemplo, o bem 2, o que 

implica que 

2=

( )1,1p p= ( )1 1 0z p =. Logo, o equilíbrio geral é obtido quando . Um caso de 

infinitos equilíbrios é apresentado na figura 2 (a). Seja EΩ  o conjunto dos preços de equilíbrio. 

Obviamente, para qualquer , 1 Ep ∈Ω 1 1/z p 0∂ ∂ = . Ou seja, uma alteração infinitesimal do preço 

não gera excesso de demanda. Logo, para descartar a possibilidade de infinitos equilíbrios, basta 

supor que , ou, no caso de mais de dois bens, ẑ∂ˆ 0z∂ ≠1 1/z p∂ ∂ ≠ 0 , onde   é a matriz de 

efeitos preço quando uma linha (arbitrária) e a respectiva coluna são descartadas. Embora, em 

princípio, esta hipótese seja ad hoc, pois não deriva de nenhuma consideração sobre o 

comportamento individual, deve-se observar, contudo, que ( )1 1z p   depende das preferências e 

das dotações. Assim, uma alteração dos parâmetros desloca a função, ocasionando, 

provavelmente, unicidade de equilíbrio. Em outros termos, esse resultado, que se deve a Debreu, 

significa que a probabilidade de uma economia apresentar infinitos equilíbrios é nula. Então, a 

hipótese efetuada acima pode ser considerada aceitável. Essa condição garante, portanto, a 

unicidade local do equilíbrio mas não, evidentemente, a unicidade global. Resta apresentar este 

segundo ponto. 
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p1 

z1(p1) 

figura 2 – Equilíbrios Múltiplos 

p12 p12
 p11 

z1(p1) 

p1 

(a) (b)  

 

Considere-se o caso de multiplicidade de equilíbrios em economia regular apresentado na figura 2 

(b). A economia apresenta três  equilíbrios, p , p  e p11 12 13. O teorema do índice garante: primeiro, o 

número de equilíbrios é finito e impar; e, segundo, a soma do sinal para todos os equilíbrios é 

. Essa proposição expressa simplesmente o fato de que o número de 

vezes que a curva intercepta o eixo “vindo de cima” é sempre uma vez superior ao número de 

vezes que a curva intercepta o eixo “vindo de baixo”. Como o sinal do negativo da derivada, 

calculado no primeiro equilíbrio, é sempre +1, então, se o equilíbrio fosse único, o sinal seria 

inequivocamente positivo. Suponha-se que seja possível calcular o sinal para todos os 

( )
1

1 1 1/
Ep

sign z p p
∈Ω

− ∂ ∂ =∑ 1

Ep∈Ω . 

Se fosse encontrado pelo menos um sinal negativo, os equilíbrios seriam múltiplos. Obviamente, 

não se trata de um expediente para determinar unicidade, visto que esse cálculo pressupõe o 

prévio conhecimento dos elementos do conjunto EΩ , isto é, pressupõe a própria resposta à 

questão. Não obstante, se a função de excesso de demanda possui alguma propriedade que 

implica que o sinal é positivo, qualquer que seja o equilíbrio, obteve-se um critério de unicidade. 

Numa economia com mais de dois bens, o papel que a derivada desempenha em  passa a ser 

exercido pelo  determinante do negativo da matriz de efeitos preço.

2=

 Em síntese: (a) Se 18

( )ˆ 1sign z p−∂ = ( )ˆ 0z p−∂ >EΩ EΩ, para todo p ∈ , ou seja, se , então,  é unitário; (b) Se 

( )ˆ 0z p−∂ < EΩ EΩ para pelo menos um p ∈ , então,  não é unitário. Observe-se que o reverso 

                                                      
18 O leitor que desejar examinar este ponto pode referir-se a Mas-Colell (1985: 188-216) 
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da proposição (a) também é verdadeiro, i. e., se o equilíbrio for unitário, então, o determinante em 

questão é positivo.19

Qual é o significado econômico da condição necessária à unicidade de equilíbrio?20 O teorema do 

índice é um fato matemático puro: ele não tem interpretação econômica, no sentido de que não 

remete a uma específica economia. Significados econômicos precisos só podem ser atribuídos a 

algumas condições suficientes mas não à condição necessária. Por exemplo, no caso clássico 

segundo o qual todos os bens são substitutos brutos, ou seja, a diagonal principal de ∂z só admite 

entradas negativas e todas as demais entradas são positivas, ( )ẑ p−∂  tem diagonal dominante 

positiva, o que implica a condição necessária à unicidade. Assim, a hipótese economicamente 

forte de substituição bruta é suficiente para garantir o resultado. Ela significa que nenhuma 

complementaridade entre os bens é permitida. A hipótese de diagonal dominante, que também 

garante unicidade, é implicada mas não implica substituição bruta. Ou seja, alguma 

complementaridade pode ocorrer mas não qualquer tipo de complementaridade.21

A tentativa de investigar os motivos que ocasionam a multiplicidade de equilíbrios foi, de certo 

modo, infrutífera. É possível decompor a matriz de efeitos preços de diversas formas, mas isto só 

revela que a multiplicidade está associada tanto às preferências dos agentes quanto às 

distribuições iniciais da riqueza. É por isso que casos clássicos de unicidade  ou fazem hipóteses 

extremamente fortes, como no exemplo de substituição bruta, ou fazem hipóteses mais fracas 

sobre preferências e hipóteses adicionais sobre a distribuição - por exemplo, preferências 

homotéticas e dotações iniciais proporcionais para todos os agentes. 

                                                      
19 Com efeito, para uma economia regular [que implica que está descartada a possibilidade de 

determinante nulo], a proposição (a) pode ser apresentada como Q → P, onde Q é a sentença concernente 

ao determinante e P a referente à unicidade, e a proposição (b) é ~Q → ~P. Por transposição, sabe-se que 

(~Q → ~P) → (P → Q). Logo, um determinante positivo é condição necessária para a unicidade. 
20 De fato essa é a questão: What should be absolutely clear is that the conditions that we need 

on excess demand, that is on our system of equations to give us uniqueness and stability, is mathematically 

very thoroughly understood. Thus, the basic problem is not a technical one but rather one of finding 

economically interpretable properties that will guarantee the mathematical conditions that we need. 

(Hildenbrand & Kirman, 1988: 200). Ver, também, Mas-Colell (1985: 189). 
21 Hildenbrand & Kirman (1988) constróem um exemplo (baseado em Scarf (1960)) no qual 

existe unicidade mas a matriz de efeitos preço não atende a nenhuma das condições suficientes 

mencionadas acima. 
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Em resumo: (1) os teoremas de Sonnenschein, Mantel e Debreu demonstram que qualquer função 

de excesso de demanda agregada que atenda a poucos requisitos tem microfundamentos, no 

sentido de que é possível encontrar uma economia de troca de agentes bem comportados que gere 

tal função; (2) a investigação sobre condições necessárias e suficientes para unicidade demonstra 

que esta propriedade só pode ser obtida em casos muitos especiais  que exigem hipóteses fortes 

ou ad hoc sobre preferências e/ou distribuição de renda. Logo, o caso geral do modelo é o de 

múltiplos equilíbrios. Para retratar esse problema, os economistas matemáticos afirmam que “falta 

estrutura” no sistema de equações. Poderia a introdução da produção fornecer tal “estrutura”?  A 

resposta, no entanto, é negativa. A produção não elimina, embora possa atenuar, o problema da 

multiplicidade de equilíbrio que advém do lado da demanda (Mas-Colell, 1985:259). 

A multiplicidade de equilíbrios tem uma conseqüência metodológica importante: ela impossibilita 

o uso da estática comparativa. Suponha-se que a economia encontra-se num equilíbrio B 

qualquer. Altere-se um parâmetro. Com o novo parâmetro, admita-se que os equilíbrios C e D são 

possíveis. A economia vai de B para C ou de B para D? A estática comparativa é inútil para 

resolver o problema. Seria necessário conhecer a própria trajetória da economia, ou seja, as suas 

propriedades dinâmicas para decidir entre C e D. Conhecer as propriedades dinâmicas significa 

estudar o comportamento da economia fora do equilíbrio. Isto remete à segunda questão crucial 

da tentativa de utilizar o modelo Arrow – Debreu para apreender a ordem espontânea, a saber, 

como o equilíbrio pode ser obtido. Este é o tema da próxima seção. 

4. INTERAÇÃO E ESTABILIDADE 

Sob o ponto de vista que orienta este estudo, a questão da interação entre os agentes assume 

importância crucial. Com efeito, não é suficiente garantir a possibilidade lógica da ordem 

espontânea. É imperioso, igualmente, demonstrar que essa ordem resulta, de modo não 

intencional, do processo de interação de agentes autônomos e independentes. Como se sabe, ao 

longo da história do pensamento econômico, o modo privilegiado de abordar essa questão foi o 

tâtonnement walrasiano que, na teoria moderna, foi traduzido na forma de um sistema de 

equações diferenciais: ( )p z p= . 

Qual é o processo econômico subjacente a essa formulação? Retornar às origens do conceito, i. e., 

a Walras, não é procedimento que permita resolver a questão pois o que “Walras quis de fato 
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dizer” é controverso22 e o que importa, neste trabalho, são as discussões modernas sobre o tema. 

Mas, uma interpretação emergiu e consolidou-se na literatura motivada pelas seguintes 

características do tâtonnement: não são admitidas trocas a preços que não os de equilíbrio; a 

teoria silencia a respeito do mecanismo das trocas; e os agentes são tomadores de preços. Essa 

interpretação foi apresentada por diversos autores e remete, é claro, ao leiloeiro. Em Benassy 

(1976), por exemplo, introduz-se a ficção do commisssaire-priseur que anuncia preços criés au 

hasard. Os agentes, em resposta, informam o quanto estão dispostos a comprar, vender e produzir 

das diversas mercadorias. Uma vez obtido o vetor de preços de equilíbrio as transações seriam 

efetuadas por intermédio de uma maison de compensation que se encarregaria de transferir os 

bens entre os agentes. Portanto, nenhuma interação direta (i. e., não mediada) é permitida seja em 

desequilíbrio ou em equilíbrio. 

Evidentemente, o quadro que emerge de tal ficção é o de uma economia absolutamente 

centralizada. Curiosamente, ao invés de descrever a sociabilidade mercantil, o processo 

apresentado acima corresponde à sociabilidade C, caracterizada pelo vetor (1,1). Não surpreende, 

então, que Lange (1938), entre outros, tenha sustentado, no debate sobre o cálculo socialista, que 

o modelo de equilíbrio de mercado não só poderia representar o funcionamento de uma economia 

socialista como ser proveitosamente utilizado para administrá-la.23

A suposição do leiloeiro é uma ficção incômoda. Fisher (1983: 21), por exemplo, afirma: “[t]he 

familiar story (...) of the auctioneer who adjusts prices until demand equals supply is at best an 

inconvenient fiction”.24 É fácil compreender o motivo desse desconforto. A introdução do 

leiloeiro seria um procedimento legítimo vis-à-vis a sociabilidade pressuposta? Arida (1981: 14) 

responde negativamente, pois considera que ele equivale a supor algum mecanismo (supra 

individual) de coordenação, violando, portanto, um dos traços do tipo ideal. O mesmo valeria 

para a postulação da onisciência dos agentes, como forma de torná-los aptos a antecipar com 

precisão as ações dos demais indivíduos (de modo que o sistema econômico esteja em 

permanente equilíbrio, determinista ou estocástico). Aliás, este foi o motivo que levou Hayek (p. 

                                                      
22 Walras não apresentou uma exposição sistemática do tâtonnement. A cada edição dos 

Éléments, parágrafos sobre o tema foram sendo acrescentados e suprimidos. Jaffé (1967, 1981), a maior 

autoridade sobre a obra do economista francês, mudou sua interpretação sobre o “verdadeiro” significado 

do tâtonnement. 
23 Ver Caldwell (1988). 
24 Clower e Howitt (1997: 27 e 32 nota 10) procuraram traçar suas origens, concluindo tratar-se 

de uma invenção dos teóricos da segunda metade deste século.  
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ex. 1937) a considerar a análise do equilíbrio tautológica, no sentido de que os problemas de 

coordenação estariam resolvidos por hipótese (cognitiva). A ciência econômica eludiria, assim, o 

seu problema central, a saber, a demonstração de como a coordenação pode ser obtida. Deve ficar 

claro que as objeções concernem à utilização do leiloeiro para o estudo de como a coordenação 

pode ser obtida e não ao estudo das propriedades do equilíbrio abstraindo-se, temporariamente, a 

questão central da coordenação. 

O caráter contraditório do tâtonnement walrasiano não foi reconhecido na história do pensamento 

econômico do final do século passado e do início do atual. Aparentemente, ele foi aceito como 

uma idealização válida do funcionamento do mercado. Na literatura da época, são escassas, 

inclusive,  as referências ao problema da estabilidade do equilíbrio walrasiano. Uma pista para 

essa lacuna pode ser inferida de um dos primeiros escritos de Hayek (1929). Ao analisar uma 

economia walrasiana em desequilíbrio, Hayek parece sugerir que a Lei de Walras garante a 

estabilidade global do equilíbrio. Como, a qualquer vetor de preços, excesso de demanda em 

determinados mercados corresponde necessariamente a excesso de oferta em outros, Hayek 

considerava que a alteração dos preços, conforme esse excesso fosse positivo ou negativo, levaria 

à realocação de fatores e ao equilíbrio geral.25 Pressupunha, assim, que o equilíbrio walrasiano 

seria estável e único. 

Independentemente da relevância dessas considerações históricas, é fato que o caminho trilhado 

pela teoria de equilíbrio geral foi o de procurar demonstrar que o equilíbrio poderia ser obtido por 

meio da análise do tâtonnement. E, surpreendemente, fracassou. Que o caminho explorado tenha 

sido esse é compreensível: se forem permitidas transações fora do equilíbrio, mudam os dados do 

problema e altera-se o próprio equilíbrio, caracterizando, assim, dependência de trajetória. Adotar 

outro procedimento era ir ao encontro de dificuldades aparentemente insuperáveis. 

A história  tâtonnement já foi narrada diversas vezes.26 Sinteticamente, a etapa moderna desse 

empreendimento intelectual inicia-se a partir dos trabalhos de Hicks (1939) e Samuelson (1941). 

Samuelson, pautado no trabalho de Hicks, propõe a tese que passa a nortear as investigações 

posteriores: discutir questões de estabilidade significa examinar o comportamento da economia 

fora do equilíbrio. A segunda metade dos anos 50 assiste a uma sucessão de textos sobre o tema e, 

finalmente, no final da década, dois trabalhos fundamentais vêm a lume: Arrow e Hurwicz (1958) 

e Arrow, Block e Hurwicz (1959). A relevância desses trabalhos é dupla. Primeiro, eles marcam o 

deslocamento da análise de estabilidade local – na qual as principais propriedades do modelo 

                                                      
25 Ver, a respeito, Benetti (1995) e Soromenho (1998: 517). 
26 Ver, por exemplo, Fisher (1983, 19-27). 
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(homogeneidade e Lei de Walras) não são exploradas – para a análise da estabilidade global em 

que todo o sistema e suas propriedades são relevantes. Evidentemente, esse modo de pensar o 

problema é mais condizente com a sociabilidade pressuposta. Segundo, e talvez mais importante 

para o historiador da ciência, os textos acima mencionados permitem identificar quais eram as 

intenções e expectativas a respeito da investigação então empreendida: 

The task consists in constructing a formal dynamic model whose characteristics 

reflect the nature of the competitive process and in examining its stability 

properties, given assumptions as to the properties of the individual units or of the 

aggregate excess demand functions. The results here presented cover certain 

special classes of cases and many important questions remain open. (...) The 

nature of our findings can be summarized very simply by saying that in none of 

the cases studied have we found the system to be unstable under the (perfectly 

competitive) adjustment process (...) It should be emphasized that because of the 

fragmentary nature of the present study, no general assertions about the stability 

of the system under competition can as yet be made. It is conceivable, for 

instance, that (...) an example of unstable unique competitive equilibrium may be 

found. On the other hand, none of the results so far obtained contradicts the 

proposition that under perfect competition, under the customary assumptions as to 

convexity, etc., the system is always stable. (Arrow & Hurwicz, 1958: 523, 530) 

Almejava-se, portanto, investigar a estabilidade do sistema e, salvo em casos pouco relevantes, 

havia grandes esperanças em obter um resultado positivo.27 Evidentemente, é possível afirmar 

que os casos estudados (substituição bruta, etc.,) eram poucos e demasiado particulares para 

permitir tal inferência. Mas seria ela tão infundada? Na literatura econômica, a ordem espontânea 

ou a coordenação dificilmente são postas em dúvida: 

Au départ, l’optimisme était de rigueur: n’est-il pas vrai que la ‘loi de l’offre et de 

la demand’ agit quotidiennement, de façon à ‘ajuster’ les marchés? Comment 

pourrait-il en être autrement dans le modèle ‘pur’, sans ‘frottements’, tel qu’il est 

mis en œuvre par le tâtonnement walrasien? (Guerrien, 1992: 567) 

                                                      
27 Fisher (1983: 26), a esse respeito, afirma: “... Arrow, Hurwicz, and Block ventured to 

conjecture that the tâtonnement process was always globally stable (...). Not surprisingly, this rather 

wishful conjecture was soon exploded (...)”. A menção à ausência de surpresa deve ser debitada ao caráter 

ex-post do comentário. 
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Após um ano e pouco, Scarf (1960) apresentou um exemplo no qual os bens são estritamente 

complementares, o equilíbrio é único e nenhuma trajetória, por menor que seja sua vizinhança, 

converge para o equilíbrio. Este poderia ser um dos contra-exemplos pouco relevantes, mas os 

casos de estabilidade do sistema também eram por demais particulares. A resposta definitiva seria 

dada, é claro, pelos teoremas de Sonnenschein, Mantel e Debreu. A dinâmica de preços do 

tâtonnement é regida pelas mesmas funções de excesso de demanda insuficientemente restritas 

pelos axiomas da teoria. A Lei de Walras e a homogeneidade não limitam suficientemente a 

classe de funções e, portanto, as mais variadas dinâmicas são compatíveis com economias de 

agentes bem comportados. A análise de tâtonnement entrava em declínio, o que, do ponto de vista 

da compreensão da sociabilidade, foi algo até desejável, visto que o leiloeiro não é um 

procedimento admissível. 

Antes mesmo do teorema definitivo de Sonnenschein, algumas alternativas ao tâtonnement foram 

esboçadas. Os resultados desses trabalhos dependem fortemente de vários detalhes dos processos 

alternativos supostos, o que impede que sejam convenientemente resenhados neste texto. Não 

obstante, pode-se destacar um traço básico mais ou menos comum às diversas tentativas: o 

procedimento adotado consiste em eliminar uma ou outra hipótese subjacente ao tâtonnement e, 

então, investigar as propriedade de estabilidade do novo processo assim construído. O resultado 

mais expressivo foi obtido por Hahn e Negishi (1962). No chamado “processo de Hahn”, 

preserva-se o leiloeiro mas as trocas a preços de desequilíbrio são permitidas. Supõe-se que os 

mercados são suficientemente organizados para que os excessos de demanda individuais 

apresentem o mesmo sinal (i. e., para cada mercadoria pode haver excesso de oferta ou de 

demanda individual mas não ambos simultaneamente)28 e, implicitamente, que os agentes têm 

expectativas estáticas a respeito dos preços futuros. Hahn e Negishi  lograram provar a 

estabilidade do sistema. Um resultado expressivo e algo surpreendente, posto que, do ponto de 

vista matemático, o processo de Hahn é mais complexo do que o tâtonnement.29

A natureza das hipóteses formuladas para obter esse resultado é extremamente interessante e 

reveladora. Com efeito, o que os autores fizeram foi postular um particular quadro institucional (a 

“suficiente” organização dos mercados) e limitar drasticamente a racionalidade dos agentes. 

Estes, de fato, são os dois pontos cruciais de qualquer tentativa economicamente fundada – e não 

                                                      
28 Uma suposição que guarda alguma semelhança com a hipótese implícita de Hayek acima 

mencionada. 
29  Ele compreende dois sistemas de equações diferenciais: um de preços, o tradicional do 

leiloeiro, e outro de quantidades, que apreende a evolução das dotações dos agentes. 
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apenas matematicamente orientada30 – de investigar os processos de desequilíbrio. Se há 

desequilíbrio, não pode haver hiper-racionalidade e existe necessariamente algum esquema, 

implícito ou explícito, de racionamento. Ora, por um lado, os esquemas de racionamento são os 

mais diversos possíveis sendo difícil decidir sobre sua maior ou menor plausibilidade – o que 

explica, aliás, as dificuldades da macro de desequilíbrio –, e, por outro, os economistas não têm 

uma idéia clara sobre o significado de racionalidade em situações de desequilíbrio. De fato, a 

ciência econômica acostumou-se a trabalhar com uma noção de racionalidade que assume o 

caráter de conhecimento comum e, embora este seja um tema muito amplo para ser discutido 

neste trabalho, existem fortes suspeitas de que a utilização desse conceito para a análise de 

processos leva a paradoxos insolúveis.31 Arrow sintetizou os dilemas que se colocam para a 

teoria: 

Even if we make all the structural assumptions needed for perfect competition 

(...) a question remains. How can equilibrium be established? The attainment of 

equilibrium requires a disequilibrium process. What does rational behavior mean 

in the presence of disequilibrium? (Arrow, 1987: 203) 

5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, efetuou-se uma tentativa de interpretar o teorema de Sonnenschein, Mantel e 

Debreu orientada pelo conceito de sociabilidade. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o 

teorema constitui um marco na teoria do equilíbrio geral, a qual foi, sem dúvida, um dos 

empreendimentos intelectuais mais importantes da ciência econômica deste século. Depreender-

se-ia do teorema o fim do interesse na teoria de equilíbrio geral? Esta seria uma conclusão 

precipitada. O próprio Kirman (1998: 1), certamente um dos autores que atribuem maior 

relevância ao teorema, considera que a teoria do equilíbrio geral continua a ser uma referência 

fundamental. De fato, ela é uma das bases da teoria moderna, não só porque permite o domínio de 

um conjunto de técnicas, mas principalmente por constituir um referencial teórico com o qual as 

                                                      
30 É sabido que as investigações seminais de Wald sobre o problema da existência, que foram 

norteadas por critérios predominantemente matemáticos, influenciaram fortemente os trabalhos posteriores 

sobre unicidade e estabilidade. Ver Ingrao e Israel (1990: 258).  
31 Diversos autores têm salientado que a informação perfeita não é um caso limite de informação 

imperfeita. Tentativas de fundar a racionalidade plena em processos de aprendizado levam à 

indeterminação ou ao trilema de Münchhausen, ou seja, à regressão infinita, ruptura dogmática ou círculo 

vicioso . Ver, por exemplo, Dupuy (1989) e Knudsen (1993). 
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demais abordagens dialogam. Não obstante, o teorema indica que a compreensão da sociabilidade 

exige um deslocamento das investigações. Esse deslocamento caracteriza-se pelo abandono da 

hiper-racionalidade e, consequentemente, pela aceitação de abordagens alternativas e de 

discussões sobre os fundamentos da ação humana. 
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