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Este livro tem como ponto de partida uma carta de dezembro de 2014 de Jean Tirole 

endereçada a Geneviève Fioraso, então Secretária de Estado encarregada pelo Ensino 

Superior e Pesquisa. Nesta carta, o economista francês joga todo o peso do seu recente 

Prêmio Nobel com o único propósito de impedir uma reforma encaminhada por 

centenas de economistas acadêmicos. Esta reforma, intensamente esperada, se destinava 

apenas a reconhecer na universidade um espaço de expressão e ruptura com o 

pensamento econômico dominante. A singular iniciativa de Jean Tirole obteve um 

sucesso inesperado. Geneviève Fioraso decidiu retirar o seu decreto.  

O caso não deixa de ser engraçado. Geralmente os economistas são mais conhecidos por 

suas críticas em relação à rigidez administrativa. Quer se trate do mercado de trabalho 

ou de segurança social, eles constantemente enfatizam a incapacidade da França de 

efetuar reformas que, em seu jargão, significa: liberalização e privatização. Assim, o 

                                                             
1 Tradução livre do manifesto divulgado em: http://assoeconomiepolitique.org/wp-
content/uploads/manifeste_pour_une_economie_pluraliste-AFEP.pdf A única parte não traduzida foi a 
petição, que apenas revisita brevemente os argumentos desenvolvidos anteriormente. 
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fato extraodinário de um economista liberal pedir ajuda ao Estado para manter sua 

posição de monopólio na ordem acadêmica é, no mínimo, admirável. Mas este não é o 

único paradoxo. Há um segundo, não menos espantoso. Como foi possível que uma 

secretária de Estado de um governo de esquerda decidiu finalmente fechar as portas 

para o pluralismo? Afinal, havia uma época em que a esquerda era ambiciosa, e até se 

vangloriava de fomentar novas relações sociais mais justas, o que supunha a existência 

de pensamentos econômicos alternativos para avaliar as condições de possibilidade. 

Mas tais pensamentos agora estão condenados ao ostracismo em razão da sua 

heterodoxia, e a reforma, tão vigorosamente contestada por Jean Tirole, não tinha outro 

propósito além de reconhecer a sua legitimidade. Por que esta ideia foi rejeitada pelas 

pessoas que deveriam ter sido as primeiras a defendê-la? 

Como se percebe, este caso não tem nada de anedótico. Pelo contrário, ele traz questões 

importantes. Seria equivocado dizer que não há rixa entre a maioria dos economistas. Se 

ela chega ao grande público, é principalmente porque vivemos em um mundo no qual as 

questões econômicas nos são impostas em todos os momentos da nossa vida. Prova 

disso é o que pesquisadores chamam de "preocupações principais dos Franceses". Em 

uma lista de dezesseis itens, sete dizem respeito, com efeito, principalmente à economia 

e acumulam dois terços das respostas. Trata-se da crise financeira, do desemprego, dos 

déficits públicos, do poder de compra, dos impostos, das pensões e da habitação. A 

propósito, os quatro primeiros são, de longe, os mais importantes para os franceses. 

A partir do momento em que compreendemos o impacto considerável que os 

economistas podem ter em nossas existências, imaginamos até que ponto é essencial 

que suas análises sejam regularmente questionadas e postas em causa, especialmente 

durante os debates. Diz respeito às nossas condições de vida mais cotidianas. Este livro 

é, antes de tudo, um grito de alarme sobre os perigos que se incorre ao se deixar um 

pensamento único confiscar o debate. É o caso hoje no mundo acadêmico. Uma certa 

concepção da economia, a abordagem "neoclássica”, em se tornando a corrente 

dominante - ou mainstream em Inglês -  se transformou em "ortodoxia" (para uma 

explicação destes termos, veja o glossário no final do livro). 
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CAPÍTULO 1 

Uma sociedade democrática tem uma necessidade vital de análises 

econômicas pluralistas. 

A crise financeira de 2008 oferece uma ilustração exemplar dos perigos reais aos quais 

as más práticas em Ciências Econômicas, especialmente o reino do dogmatismo, 

expõem os cidadãos. A responsabilidade dos economistas do mainstream é, a este 

respeito, claramente reconhecida. Os mesmos que, tanto na França como em outros 

lugares, estão entre os principais professores das Universidade e em cujo nome Jean 

Tirole escreve a Geneviève Fioraso, não anteciparam absolutamente nada. A história é 

bem conhecida: por causa de sua crença absoluta na eficiência mercados financeiros, 

eles pensavam que uma crise como tal jamais poderia acontecer. Todos os relatórios 

oficiais da época testemunham essa “cegueira ao desastre”. É preciso ter em mente estes 

eventos, pois eles atestam uma realidade incontestável: é impossível considerar que a 

Economia é uma ciência na qual podemos confiar nossos destinos de olhos fechados. 

Não poderia estar mais claro que a Economia mainstream pode se enganar, e em 

proporções gigantescas. Lembremo-nos que em 1978 o ilustre economista Michael 

Jensen não hesitou em proclamar que “nenhuma outra proposição em economia tem 

fundamentos empíricos mais sólidos do que a hipótese dos mercados eficientes”. 

Durante os trinta anos seguintes os economistas difundiram esta ideia falsa e, ao fazê-lo, 

contribuíram significativamente para a sobrefinanceirização que conhecemos hoje. 

O que teria sido necessário para evitar esse desastre pelo qual pagamos a conta todos os 

dias e ainda pagaremos por longos anos? Seria ingênuo supor que a reforma que 

preconizamos teria sido suficiente. Evidentemente, a financeirização encontra sua fonte 

e dinamismo nos poderosos interesses que a crítica intelectual, por mais informada que 

seja, não pode vencer sozinha. No entanto, sem ser ingênuo por demais, é provável que 

não teria sido inútil dar um lugar de maior destaque a outras vozes além dos 

economistas do mainstream. Elas poderiam ter proporcionado um contrapeso salutar. 

Em particular, muitos trabalhos heterodoxos insistiram vigorosamente sobre o perigo 

das dinâmicas especulativas. Não acreditamos que esta ideia data de 2008. Há muito 

tempo pertencem aos pensadores críticos. Pode ser encontrada, por exemplo, em Marx, 

Keynes, Minsky e muitos outros. Podemos pensar que se uma maior ênfase tivesse sido 
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dada a estas análises heterodoxas o resultado teria sido uma maior cautela em relação à 

especulação e aos mercados.  

Está claro a partir deste episódio que a comunidade dos economistas simplesmente 

esqueceu a controvérsia. Sua quase unanimidade muito promoveu sua cegueira, e hoje 

são os cidadãos que pagam o preço. Tirar lições desta falha leva, a contrario, a insistir 

na importância do pensamento crítico e do pluralismo. Essencialmente, trata-se de uma 

exigência que não é um caso particular da economia, pois se encontra no coração de 

todas as empresas baseadas no exercício da racionalidade. Dúvidas e críticas pertencem, 

por direito, ao ethos científico. Mais que isso, constituem seu fundamento. Por esta 

razão, os cidadãos ansiosos por ter acesso a uma informação econômica de boa 

qualidade devem exigir uma organização de pesquisa em economia que seja pluralista, 

pela qual se ouça a respeito das posições minoritárias e que desconfie do pensamento 

demasiado homogêneo. É surpreendente que seja necessário repetir tais evidências. 

Dito de outra forma, em uma sociedade democrática é normal e saudável que se debata 

de forma a permitir aos cidadãos determinar seu futuro da maneira mais clara possível. 

Esta é a norma fundadora da vida democrática: o interesse coletivo se constrói pelo 

confronto das opiniões. Esta norma certamente não é fácil de ser aceita em uma 

sociedade atravessada por interesses contraditórios que procuram, a qualquer preço, 

impor sua estratégia mesmo quando esta conduz a comunidade à catástrofe. Não há 

outra maneira de resistir a isto que não seja pelo debate democrático mais amplo. Mas 

tal deliberação é muito ameaçada, a tal ponto de se tornar impossível quando, 

infelizmente, a legitimidade do diagnóstico econômico é monopolizada por certos 

interesses e certas visões de mundo. Então, em lugar de uma deliberação esclarecida, o 

que prevalece é a imposição artificial de uma solução, apresentada como se não 

houvesse nenhuma alternativa plausível. Este risco é bem conhecido. Tem por 

característica aquilo que chamamos de “pensamento único”: se pelos economistas 

unânimes só é oferecida aos cidadãos apenas uma análise apresentada como científica e 

rigorosa, então o debate está confiscado e a democracia, ameaçada. Em outras palavras, 

o que importa, em uma sociedade aberta e equilibrada, é que a pesquisa em economia 

seja pluralista de forma que pelo bisturi do pensamento crítico sejam separadas as 

interpretações errôneas e as soluções equivocadas. Não há outro caminho. Na ciência, 

para avançar no conhecimento e na democracia, para sustentar um debate eficaz.  
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Este supõe no mínimo uma diversidade de abordagens econômicas. Há muito tempo foi 

assim. Em sua origem a Economia era plural porque era um lugar onde se perpetuavam 

controvérsias. A isto se deve a riqueza histórica desta disciplina. Foi assim que ela 

progrediu. Apenas a partir dos últimos trintas anos que se teve que temer a um declínio 

ou mesmo extinção deste pluralismo e a imposição de uma ortodoxia. Anteriormente, os 

debates eram de grande intensidade e focavam não em pontos periféricos ou 

secundários, como é o caso hoje na ortodoxia, mas nos próprios conceitos básicos como 

valor, dinheiro, lucro ou desemprego. Em todas estas questões existiu uma pluralidade 

de análises radicalmente divergentes com implicações sociais significativas. Para dar 

uma ideia da riqueza da diversidade histórica destas abordagens, vamos apenas 

mencionar alguns nomes de economistas heterodoxos, limitando-nos ao século XX: 

Veblen, Commons, Schumpeter, Keynes, Sraffa, Pasinetti, Kalecki, Robinson, Hayek, 

Galbraith. A lista é impressionante. Além disso, apenas para se ter uma noção desta 

vitalidade que prevaleceu por tanto tempo, basta pensar no exemplo francês. Foi o local 

de nascimento de duas importantes correntes heterodoxas de incontestável reputação 

internacional: a Teoria da Regulação e a Economia das Convenções.  

Como se percebe, a Economia é muito importante para ser deixada aos economistas de 

uma só corrente, que, além de tudo, mostra tão pouca presciência. Pensemos na 

austeridade, na desigualdade, no desemprego, na proteção social ou nos serviços 

públicos, sobre todas estas questões essenciais, é importante poder dispor de 

diagnósticos bem informados e contraditórios. Sem isto não há democracia. 

Constatamos que hoje, na França, as abordagens fora do mainstream estão em vias de 

total marginalização pela regra do jogo da maioria que permite que a corrente 

dominante imponha por todos os lados critérios de avaliação enviesados. É esta história 

que contamos agora. Se ela é triste e preocupante, veremos, no entanto, que não há nada 

inevitável e que o pluralismo pode ser restaurado. 
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CAPÍTULO 2  

 Crônica de uma reforma necessária porém impedida 

Ato I.  A morte programada do pluralismo 

Em primeiro lugar, os fatos. No ensino superior francês coexistem dois corpos de 

professores-pesquisadores: o corpo dos professores associados e o corpo dos 

professores plenos. Em relação a estes, a evidência é avassaladora: no que tange às 

contratações, a parte de economistas de fora do mainstream diminuiu de maneira 

dramática nos últimos anos. Entre os 209 professores contratados entre 2000 e 2011, 

apenas 22 (10,5%) são heterodoxos. É por demais inquietante notar que esta evolução se 

acentua ao longo da década: se a heterodoxia ainda contava com 18% das contratações 

entre 2000 e 20004, esta porcentagem cai a 5% no período 2005-2011, de sorte que, 

entre os 120 professores contratados durante estes seis anos, não se conta mais do que 

seis heterodoxos, considerando todas as correntes! A tendência é clara e vai se 

amplificando. 

A recusa ao pluralismo é provavelmente menos pronunciada para o caso dos professores 

associados, pois é o acesso ao corpo dos professores plenos que é objeto de um bloqueio 

sistemático. Não é difícil entender a razão. Ela reside no papel estruturante 

desempenhado pelo corpo de professores plenos, que é desproporcional em relação ao 

dos professores associados, geralmente mantidos em posições secundárias. 

Na verdade, o corpo dos professores plenos não têm como única função a transmissão 

do saber através do ensino que oferecem. Eles também são necessários para a renovação 

das gerações de professores. São eles que dirigem os mestrados e as equipes de 

pesquisa, supervisionam trabalhos, presidem os comitês científicos dos periódicos e das 

conferências e, finalmente, selecionam e contratam seus colegas. Sem professor pleno 

não há mestrado, não há doutorado, nem, a fortiori, futuros professores-pesquisadores. 

Consequentemente, um número muito baixo de professores plenos em uma escola de 

pensamento leva automaticamente ao seu desaparecimento, mesmo que muitos 

professores associados se identifiquem com ela. Uma corrente de pensamento não pode 

existir sem revistas, sem mestrado, sem equipe de pesquisa, sem comissão para 

avaliação de trabalhos, sem comissão científica, bem como sem muitos órgãos que, em 

geral, são estatutariamente da responsabilidade dos professores plenos.  
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Portanto, para fazer o pluralismo em economia desaparecer silenciosamente, bastaria 

substituir a maioria dos professores plenos heterodoxos que vão se aposentando por 

jovens colegas ortodoxos. E esta é exatamente a história que contam, para a França, os 

números apresentados acima. Muitos professores plenos heterodoxos não foram 

substituídos por também heterodoxos por falta de jovens talentos, mas por rejeição ao 

pluralismo, de acordo com mecanismos que serão explicados adiante (veja tese 3). 

Nota-se que não é um caso exclusivo da França. Constata-se no mundo inteiro desde o 

início dos anos 90 e tem se traduzido por um empobrecimento geral tanto da pesquisa 

quanto do ensino. 

No que se refere à pesquisa, o alerta foi dado em 1992, no American Economic Review, 

sob a forma de uma petição assinada por 44 prestigiados economistas que se 

preocupavam com a ameaça de monopólio intelectual que pesava sobre a ciência 

econômica: “os economistas impõem hoje em dia um monopólio dos métodos e 

hipóteses, muitas vezes com o único argumento de que eles pertencem ao mainstream. 

Os economistas são os advogados da livre concorrência mas não a praticam no mercado 

de ideias. Portanto, fazemos um apelo para um novo espírito de pluralismo em 

economia que abra espaço para discussões críticas e intercâmbios tolerantes entre as 

diversas abordagens”. O rigor científico não será prejudicado: “uma economia que tem 

por requisito o confronto de todos os argumentos não será uma ciência menos rigorosa, 

ela será mais rica”. Os signatários desejavam que o novo pluralismo pudesse ser 

expresso “nas formas do debate científico, na variedade das contribuições publicadas 

nas revistas e, enfim, na formação e na contratação dos economistas”. Se encontramos 

entre os signatários grandes nomes de fora do mainstream como Kenneth Boulding, 

Paul Davidson, Albert Hirschman, John K.Galbraith, Charles Kindleberger, János 

Kornai ou Luigi Pasinetti, é significativo que encontremos também vencedores do 

Prêmio Nobel de Economia – ou, como seria mais apropriado dizer, “Prêmio do Banco 

da Suécia” - como Franco Modigliani, Paul Samuelson, Herbert Simon e Jan Tinbergen. 

Tal abertura seria inconcebível hoje em dia. Quais grandes figuras do mainstream se 

inquietariam com a hermeticidade da disciplina e se associariam a um movimento como 

tal? É só observar o comportamento do nosso Prêmio Nobel de 2014.  

Em relação ao alunato, é na França que se levantam os primeiros protestos. Dois 

movimentos de estudantes de Economia, que tomaram uma dimensão internacional, 

aconteceram com cerca de dez anos de intervalo com palavras de ordem muito 
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parecidas. Em junho de 2000, o primeiro Movimento Estudantil para a Reforma do 

Ensino em Economia, também conhecido por Economia Autista, exigia sobretudo “um 

pluralismo das abordagens em Economia”. Referindo-se à teoria neoclássica e às 

abordagens dela derivadas, os estudantes escreveram: "de todas as abordagens que 

existem geralmente nos apresentam apenas uma, sendo suposta para explicar tudo 

dentro de um modelo puramente axiomático como se se tratasse DA verdade 

econômica”. Este movimento tomou tal proporção que o então ministro da Educação 

Nacional – Jack Lang – requisitou ao economista Jean-Paul Fitoussi a elaboração de um 

relatório sobre a questão. No entanto, um relatório anterior apresentado por Michel 

Vernières em 1999 já havia enfatizado este problema, sem resultado. Dez anos depois, a 

situação piorou a tal ponto que em fevereiro de 2011, um segundo movimento estudantil 

lançou um apelo "Por um ensino superior pluralista em economia", uma continuação do 

primeiro. O título deste apelo fala por si. Para evitar ambiguidade, os alunos, mais 

conhecidos pelo acrônimo PEPS-Economia, também afirmam que o pluralismo 

requerido em questão é ao mesmo tempo teórico, metodológico e disciplinar: “A teoria 

neoclássica não deve ser o único pilar dos ensinamentos". Desde então, não houve o 

menor avanço, antes a ampliação, novamente, dos mesmos excessos que levaram à 

criação em 2014 de uma Iniciativa Internacional dos Estudantes pelo Pluralismo em 

Economia (ISIPE em inglês) que reúne sessenta e cinco Associações de Estudantes de 

trinta países diferentes. Pior ainda, a formatação do ensino superior ganhou espaço até 

mesmo no ensino secundário a partir de 2010. 

Os novos programas de ciências econômicas e sociais (SES) do ensino secundário têm 

substituído a rica tradição braudeliana que estava na origem deste ensino. Tradição que 

inscreve a economia na história e no social. Sob o pretexto de alinhar o ensino médio à 

universidade contra a vontade de professores e de dez associações acadêmicas de 

ciências sociais (inclusive a AFEP), foi extinta uma abordagem pedagógica e pluralista 

em Economia que já havia sido testada e aprovada e era popular entre os alunos. Deve-

se concluir que, mais do que qualquer outra, a comunidade de economistas é incapaz de 

se desafiar, para não falar de se reformar, como evidenciado mais uma vez pela crise 

financeira de 2008. 

Como já dissemos antes, este evento dramático demonstrou da maneira mais clara que 

muito da realidade financeira e monetária das nossas próprias economias desenvolvidas 

escapou totalmente ao paradigma dominante. Que choque! A própria Rainha da 
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Inglaterra repreendeu severamente os economistas por não terem visto nem entendido 

nada. Diante de tal trauma, por alguns meses, vimos eclodirem numerosos artigos e 

reflexões que apelavam para uma renovação do pensamento econômico. 

Certos periódicos até mesmo falaram de um "retorno a Keynes" ou mesmo um "retorno 

a Marx". Um livro não seria suficiente para dar conta. A maioria dessas críticas estavam 

centradas no núcleo duro do mainstream, cujas falhas teóricas foram expostas. A 

constatação de uma "falha sistêmica da Economia acadêmica", como alguns colegas 

escreveram, não é exagero. Ela reflete o tom geral da literatura. Ronald Coase, Prêmio 

Nobel de Economia em 1991, escreveu: "À medida que a economia moderna trabalha 

cada vez mais com as instituições [...], a redução da Ciência Econômica a uma teoria de 

preços é bastante preocupante. É mortal para a disciplina enveredar-se para uma ciência 

dura da escolha, ignorando as influências da sociedade, história, cultura e política sobre 

a economia”. A crítica segundo a qual o mainstream ignora as realidades sociais e 

políticas essenciais é frequentemente encontrada também quando se enfatiza que a 

economia usurpa o termo “ciência”: “a abordagem padrão tem a aparência de ciência 

por causa de sua capacidade de produzir previsões precisas a partir de um pequeno 

número de axiomas. Mas só a aparência, uma vez que estas previsões são, em sua 

maioria, falsas”, diz o teórico da empresa John Kay.   

No entanto, em 2015, sete anos após a crise, é evidente que, exceto algumas iniciativas 

isoladas, esta explosão de críticas não teve nenhum efeito. A revisão das questões foi 

praticamente inexistente e a ortodoxia se manteve como se nada tivesse acontecido. Pior 

ainda, nada mudou nas universidades: nós sempre ensinamos a mesma coisa, sempre da 

mesma forma. Isso não é exclusividade da França, acontece o mesmo em todos os 

lugares, incluindo os Estados Unidos. Essa experiência confirma como a disciplina de 

Economia é inerte. Se um choque desta magnitude não provoca nenhuma consequência, 

há de se duvidar da capacidade de evolução dos economistas do mainstream.  

 

Ato II. A criação da AFEP e suas proposições 

É neste clima, nacional e internacional, que um grupo de economistas franceses propôs 

em 2009 a criação de uma associação profissional cujo objetivo é a defesa e ilustração 

do pluralismo em economia. Esta é a Associação Francesa de Economia Política ou 

AFEP. Seu sucesso esteve à altura da situação pois reuniu 600 doutores em ciências 
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sociais dos quais 90% são economistas, a maioria de universidades, mas também do 

CNRS2 e de outras instituições. Para se ter uma ideia do que isso representa, devemos 

saber que o número total de professores-pesquisadores em economia, professores 

associados e professores plenos, todos juntos, soma 1.800.  

Se todos os membros da AFEP compartilham constatações e preocupações comuns, a 

discussão foi animada e contraditória quando se tratou de medidas específicas para pôr 

um freio na decadência do pluralismo em Economia. Nós tivemos que começar com um 

diagnóstico das causas que levaram a esta crise do pluralismo. Esclarecer este 

diagnóstico nos força a adentrar um pouco no mecanismo institucional francês. 

Na França, há duas vias principais que permitem se tornar um professor universitário. A 

primeira é o Concurso de Agregação de Ensino Superior, que foi por muito tempo a 

forma dominante. Por esta razão é a principal responsável pela marginalização da 

heterodoxia (veja tese 8). No entanto, o seu papel tem sido consideravelmente reduzido, 

de modo que uma segunda via, denominada "caminho longo", deve de agora em diante 

ser a preferida. Nesta via, são as universidades que escolhem os candidatos, mas só 

depois de eles terem sido nomeados pelo Conselho Nacional de Universidades (CNU). 

Isto é chamado de "qualificação". Enquanto em outros países apenas as universidades 

julgam aqueles que são dignos de ser professores-pesquisadores, na França, de acordo 

com a tradição jacobina, os candidatos devem, além disso, ter sido qualificados pela 

autoridade nacional, que é o CNU.  

Para que desempenhe sua missão de qualificação, o CNU é dividido em 77 seções de 

acordo com as especialidades de ensino. Os membros dessas seções são professores-

pesquisadores da especialidade em questão: 50% são professores associados e 50% são 

professores plenos; dois terços são eleitos pelos seus pares, um terço é nomeado pelo 

ministério. A renovação ocorre a cada quatro anos. Se todos os membros têm assento na 

fase de qualificação para a função de professor associado, apenas os professores plenos 

têm assento quando se trata de qualificar o professor-pesquisador para a função de 

professor pleno. Ao contrário de outras disciplinas, como a Física, Biologia, o Direito 

ou a História, a Economia ocupa no momento apenas uma seção do CNU: a seção 05 

(veja tese 8). 

                                                             
2 Centre National de la Recherche Scientifique - Centro Nacional de Pesquisa Científica, é um órgão 
francês público de pesquisa científica. (N.doT.) 
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Compreende-se facilmente que o CNU desempenha um papel central em nossa história, 

uma vez que determina os critérios a serem atendidos para ser um professor associado 

ou professor pleno. Consequentemente, a universidade só pode ser pluralista se a seção 

05 promover critérios pluralistas. Isto é possível? Em que condições? Comecemos por 

notar que a regra majoritária é insuficiente para garantir que o pluralismo prevaleça na 

Seção 05. É mais precisamente o contrário. De fato, a partir do momento em que uma 

corrente se torna maioria nesta seção, ela está legalmente em condições de aprovar todas 

as suas decisões, uma vez que bastaria convocar uma votação que vai sempre lhe dar 

razão. Falamos de abuso da posição majoritária quando a maioria tira proveito de sua 

posição dominante para qualificar seus candidatos e a si mesmos. No entanto, a 

experiência mostra que é preciso mais do que ser uma maioria para desenvolver tais 

práticas: precisa-se também ter certeza interior de sua superioridade. E, de fato, os 

economistas do mainstream estão profundamente convencidos de serem portadores da 

verdadeira ciência e que andam ao lado da excelência: se eles descartam os heterodoxos 

é porque os consideram indignos da qualificação para se tornar professores. Ao fazer 

isso, eles seguem ao mesmo tempo a voz de seus interesses e de sua consciência. 

Sublinhemos que esta ideia de excelência científica tem experimentado uma enorme 

expansão a partir do momento em que se propôs uma medida: para julgar a excelência 

de um economista, seria suficiente, dizem-nos, observar em quais revistas ele publicou 

seus trabalhos de pesquisa. Se publicou em revistas supostamente excelentes, é 

excelente de facto; se publicou em revistas classificadas como médias, é mediano; se em 

revistas da parte inferior do ranking, ele é medíocre. Consequentemente, tudo se torna 

simples quando se é capaz de hierarquizar os periódicos, razão pela qual o ranking das 

revistas se tornou o instrumento central em todas as instâncias de contratação, de 

avaliação e de promoção de professores-pesquisadores na França. Ele é a pedra angular 

de todo o sistema que denunciamos. Note-se que esta é uma exceção nas ciências 

sociais, já que quase todas as outras seções do CNU operam com uma lista não-

hierárquica de revistas. 

Segue-se que toda a atividade dos economistas do mainstream é agora dirigida para um 

único objetivo: publicar em revistas do topo do ranking. O objetivo supremo, o Santo 

Graal, aquele atrás do qual correm todos estes economistas, é publicar no que é 

chamado de Top Five, as cinco revistas do topo do ranking, todas em língua inglesa. Os 

laboratórios que têm os meios ainda oferecem bônus, milhares de euros ou até dezenas 
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de milhares de euros, para recompensar aqueles que publicam um artigo nestas revistas. 

Hoje, ser um economista é participar desta competição tendenciosa.  

E que não se ouse salientar, ingenuamente, que mesmo nas revistas mais bem cotadas, 

há também artigos medíocres de modo que não é possível julgar um artigo de acordo 

com a revista no qual é publicado! E vice-versa, como ilustrado pelo fato de que 

Einstein publicou alguns de seus trabalhos em periódicos secundários. Em outras 

palavras, a relação entre a qualidade de um artigo e a qualidade da revista que o hospeda 

é altamente variável.  

À medida que foi sendo transmitida na França esta concepção de excelência, vimos se 

firmar a exclusão do pensamento crítico até se tornar sistemática. O mecanismo que 

explica essa correlação não é muito difícil de destacar: em qualquer uma dessas grandes 

revistas, nós quase nunca encontramos artigos heterodoxos! Este é novamente o 

resultado de um movimento extraordinário de enclausuramento: estes periódicos que 

uma vez receberam economistas como Veblen, Keynes, Simon ou Hirschman, estão 

agora fechados para os descendentes destas grandes figuras. Em outras palavras, a 

hierarquia dos dias de hoje é de uma total parcialidade. Não deixa espaço, por menor 

que seja, para as revistas heterodoxas. É difícil entender como nossos colegas do 

mainstream recusam-se a ver uma realidade tão simples e continuam a considerar que a 

classificação das revistass é um instrumento neutro de avaliação. Podemos realmente 

acreditar que as chances de publicação no Top Five de um artigo marxista, 

regulacionista ou pós-keynesiano são iguais às de um artigo neoclássico? Como, então, 

explicar que não há nestas revistas praticamente nenhum? Nestas condições, não é 

muito difícil de compreender as razões do apego extremo dos economistas ortodoxos à 

hierarquia das revistas, repetidamente afirmada e reafirmada em todas as colunas 

acadêmicas: este é o instrumento infalível de sua dominação, o artifício que eles usam 

para exercer o que se parece cada vez mais com uma censura. 

Isto lhes permite impor a sua hegemonia e marginalizar sem reação aqueles que não 

aderem ao seu paradigma, e isto com toda a aparência de uma avaliação imparcial e 

objetiva. Se alguém questiona o porquê de ter sido recusado, ouvirá como resposta que 

não tem publicações em periódicos classe 1 (ver Tese 3). Seria perfeitamente objetivo e 

não relacionado ao fato de que ele é um pós-keynesiano, marxista, ou regulacionista. No 

entanto, nós não encontramos nenhuma revista desta natureza entre os periódicos de 

classe 1! É assim que funcionam há anos todas as instâncias para a contratação de 
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professores plenos em Economia, incluindo a seção 05: antes mesmo do início da 

avaliação, todos aqueles que não se identificam com as revistas mais bem classificadas 

sabem que não têm chance. Eles serão rejeitados simplesmente porque têm a 

infelicidade de não pensar como a maioria. É este o sistema que destruiu o pluralismo. 

Como se pode pertencer a uma seção que indica em alto e bom som que nossa maneira 

de pensar e que nossas revistas são de segunda linha, um sistema que, a priori, sem 

sequer ler nossos textos nos julga e nos condena? 

Com base nesta análise, a AFEP, a partir de seu Congresso de 2010, defende a ideia de 

que, para garantir que o pluralismo se mantenha vivo na França, há apenas uma solução 

viável: a criação de uma nova seção do CNU, separada da 05. Com efeito, não há 

dúvida que, se permanecermos no atual quadro institucional, dadas as relações de poder 

e as concepções dominantes quanto à natureza da excelência científica, nenhuma 

perspectiva de desenvolvimento é possível para correntes teóricas que não têm o aval do 

paradigma padrão. A rejeição ao pluralismo está escrita da maneira mais explícita 

possível na hierarquização das revistas. Como mostram sem qualquer ambiguidade os 

dados estatísticos apresentados no começo deste capítulo, se nada mudar, seremos 

irremediavelmente levados à extinção do pluralismo, embora a França tenha sabido, 

mais do que outros países, manter uma ampla variedade de abordagens no seio da 

disciplina de Economia. Os economistas que trabalham fora do caminho do paradigma 

padrão são levados a buscar refúgio em outras seções como a Geografia, Sociologia, 

Administração, Filosofia e Ciência Política. Em outros países, como na Alemanha, no 

Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, acontece o mesmo fenômeno, que 

começou muito mais cedo, de forma ainda mais sólida. Temos de procurar muito para 

encontrar na universidade alemã economistas heterodoxos. 

Esta nova seção, intitulada "Economia e Sociedade" será destinada a acomodar todos os 

que trabalham com os temas de economia e se identificam com seu projeto pluralista. 

Propomos a criação, a título experimental, por quatro anos. Com base nos resultados 

obtidos, a decisão será de perpetuar a experiência ou finalizá-la. Esta seção terá o 

objetivo central de fazer frutificar os benefícios adquiridos pelos economistas 

heterodoxos, fazendo-os interagir tanto entre si como com os proponentes da teoria 

neoclássica. Citamos, entre os objetivos perseguidos, a vontade de favorecer: 

 - A reflexão teórica sobre as categorias fundamentais da economia que são o valor, o 

capital, o lucro, o mercado, mas também a (re)distribuição, produção e consumo; 
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 - Práticas que permitam à disciplina de economia questionar-se a si mesma, como a 

História do Pensamento Econômico, a História de Técnicas Estatísticas e Modelagem, a 

Epistemologia ou Filosofia da Economia; 

 - Enfim, last but not least, as hibridizações da economia com as outras ciências sociais 

(Antropologia, Direito, História, Sociologia, Ciência Política, etc.). 

A nossa ambição é despertar grandes debates teóricos, tal como aqueles que fizeram a 

riqueza da disciplina e que desapareceram, não porque perderam sua pertinência, mas 

porque a ortodoxia não lhes deu mais interesse. 

Deve ficar claro que o projeto de nenhuma maneira corresponde à criação de uma área 

protegida e fechada em si mesma. Pelo contrário, esta seção "Economia e Sociedade" 

será aberta – o que será compreendido como seu princípio fundador - não apenas, como 

vimos, às outras disciplinas que partilham da nossa busca científica sobre a economia, 

mas como à multiplicidade de redes de pesquisa internacionais, que, como nós, estão 

insatisfeitas com a situação atual. Para a atenção daqueles que, apesar disso, tentarão 

ironiza-la como uma reforma "franco-francesa" (esquecendo-se que é difícil reformar o 

que se passa com nossos vizinhos...), vamos citar somente o Congresso Internacional da 

AFEP em 2013, que reuniu 650 participantes de 49 países, em colaboração com duas 

organizações científicas internacionais. Para finalizar esta breve apresentação do que 

será esta nova seção, enfatizamos que a discussão com a seção 05 e com o paradigma 

neoclássico continuará a ser uma prioridade, como sempre foi. Na verdade, esta reforma 

não diminui a seção 05. Ele simplesmente estende a liberdade acadêmica. 

Ato III, cena 1, dezembro de 2014: A Secretária de Estado aceita 

Em 4 de julho de 2012, a proposta de uma nova seção foi tema de um apelo no Le 

Monde em que grandes nomes das Ciências Sociais deram o seu apoio. Seu sucesso, 

entre os economistas, excedeu as nossas expectativas, pois quase 300 professores-

pesquisadores em serviço assinaram uma declaração solene em que eles concordaram 

em se juntar à nova seção, quando criada. Tal apoio, até pelos próprios números, revela 

como a prática da economia pluralista é desejada em nossa profissão. Não é o capricho 

de algumas mentes isoladas, mas sim a expressão de um forte desejo coletivo para que 

seja renovada e diversificada em nosso país a maneira de fazer a Economia. 
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Desde já, muitos economistas estão dispostos a investir toda sua energia nesta nova 

aventura intelectual coletiva. Note-se que este número, sem dúvida, faz com que nosso 

projeto seja viável, uma vez que já é maior do que os efetivos de certas seções 

existentes. Falta apenas a assinatura da ministra. 

A partir do momento em que as propostas foram tornadas públicas e receberam o apoio 

relatado, a AFEP fez contato com o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado 

para o Ensino Superior e Pesquisa. Os debates desenrolaram-se ao longo de vários anos. 

Finalmente, em 11 de dezembro de 2014, representantes da Ministra da Educação, Najat 

Vallaud-Belkacem, e da Secretária de Estado, Geneviève Fioraso, anunciaram 

oficialmente a criação de uma nova seção do CNU que eles decidiram nomear 

"Instituições, Economia, Território e Sociedade". Um encontro com o ministério é 

marcado para 13 de janeiro de 2015 para o anúncio solene da criação da nova seção em 

uma reunião especial de AFEP. 

Ato III, Cena 2, janeiro de 2015: A Secretária de Estado volta atrás 

Na reunião de 11 de Dezembro de 2014, ninguém antecipou as reações violentas que 

esta reforma poderia causar, nem, a fortiori, o recuo da ministra, de modo que a 

proclamação solene de 13 de janeiro nunca aconteceria. Esta violência merece ser 

narrada. Ele mostra de forma exemplar qual é o clima intelectual em Economia. 

A reação mais brutal veio do presidente da seção 05, que ameaçou renunciar se o 

decreto fosse publicado e convocou para 05 de janeiro uma reunião extraordinária da 

seção 05, a fim de provocar uma demissão coletiva. Esta reação foi seguida por um 

artigo no Le Figaro em 4 de janeiro que explica as posições dos adversários da reforma. 

A jornalista Marie-Estelle Pech, que retransmitiu as palavras do presidente da seção 05 

e alguns decanos das faculdades de Economia, escreve: "para eles, esta nova “seção 

fourre-tout”3 será utilizada essencialmente para acomodar os “fracassados" e 

“frustrados” do sistema universitário”. Ela acrescenta: "Um presidente da universidade 

não fez rodeios: a Ministra foi enganada pelos esquerdistas". Certamente estas reações 

são de natureza superficial, mas não são, por isso mesmo, menos reveladoras do estado 

de espírito ambiente. Especialmente porque estamos lidando com pessoas experientes 

no exercício de falar em público e que dominam perfeitamente seu modo de se 

                                                             
3Trata-se de uma expressão sem correspondente direto em português que se refere, pejorativamente, a 
textos, obras, discursos, etc que contenham um grande número de ideias desordenadas (N. do T.).   
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expressar. Aparece aqui, aberto ao público, o desprezo pelo qual se exprime a certeza 

íntima de superioridade. Não se poderia fazer uma demonstração melhor de como, no 

contexto da atual seção 05, o dados estão viciados e o diálogo tornou-se impossível. 

A partir do momento em que Geneviève Fioraso retirou seu decreto, não foi mais 

possível discutir com os nossos adversários. Eles se recusaram ao debate público. A 

revista EducPros, especializada no ensino superior, pôde fazer a experiência. Ela 

escreve: "a EducPros ofereceu a oportunidade de debater às pessoas que se opõem à 

criação de uma nova seção de Economia no CNU. Todos recusaram o convite. Para o 

presidente da seção 05, "debater com um membro da AFEP só contribuiria para 

manchar ainda mais a imagem da disciplina.". É raro no âmbito bastante civilizado do 

ensino superior ouvir declarações de tamanha violência contra colegas acadêmicos. O 

Presidente da Seção 05 não nos julga dignos nem mesmo de poder debater com ele! 

Quanto aos argumentos racionais que então têm sido apresentados, são sempre os 

mesmos: haveria, diz Jean Tirole, "um padrão único de avaliação científica com base na 

classificação de periódicos" e "procurar fugir do julgamento promove o relativismo do 

conhecimento". Este é reconhecido como o argumento principal dos opositores da 

reforma. Como muito já falamos sobre a parcialidade desta classificação nem um pouco 

questionável, consideremos agora uma formulação alternativa deste mesmo argumento 

invocada por três presidentes de universidades importantes (Paris-Dauphine, Aix-

Marselha e Toulouse-Capitole) em uma carta de 5 de Janeiro dirigida a Najat Vallaud-

Belkacem e Geneviève Fioraso: “além do mais, é bastante questionável afirmar que 

alguns pesquisadores econômicos não têm acesso aos melhores periódicos por causa de 

sua posição epistemológica e, portanto, são prejudicados em suas carreiras. O que dizer, 

com efeito, do percurso de Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty e Jean-Paul 

Fitoussi?” Em outras palavras, o fato de que quatro economistas que se distanciaram do 

mainstream publicam no Top Five provaria que não há qualquer barreira que impeça a 

publicação nestas revistas de qualquer heterodoxo, desde que tenha o nível exigido. 

Esta análise é pouco convincente.  Sem nos deter no fato de que os economistas 

mencionados, com dois prêmios Nobel, são casos particulares, é mais ou menos como 

tentar provar que na Inglaterra no século XIX, todas as mulheres poderiam obter os 

empregos que elas quisessem tomando como exemplo a Rainha Victoria e a família real. 

Mais seriamente, ninguém contesta que alguns economistas heterodoxos - muito 

poucos, na verdade -  poderiam publicar nessas revistas. Como explicado no glossário 
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do final do trabalho, há muitas formas de heterodoxia. Alguns partilham com o 

mainstream pontos em comum suficientes para que possam publicar alguns de seus 

artigos no Top Five. É o caso dos economistas citados. Por exemplo, em relação a 

Joseph Stiglitz, todo o seu trabalho está inscrito no quadro formal da teoria neoclássica, 

o que a enriquece mais do que a critica. É verdade que, uma vez obtido o Prêmio Nobel 

como os outros, ele foi capaz de “se libertar" e se tornar mais heterodoxo do que era em 

seus trabalhos acadêmicos. Mas a questão não é esta.  Nossos três presidentes 

questionam se algumas questões não têm o direito de ser citadas nestas revistas? Por 

outro lado, questionam o argumento subentendido de que, para ser reconhecido, os 

economistas heterodoxos devem necessariamente publicar nessas revistas? Em nome do 

que uma exigência como tal deve ser feita? Devemos culpar um economista 

regulacionista por querer publicar na Revista da Regulação, porque ele sabe que lá vai 

encontrar os leitores mais aptos a compreender e criticar o que ele diz? É normal que ele 

seja penalizado, a priori, independentemente da qualidade do seu artigo? 

Na verdade, o que nossos três presidentes dizem é que a publicação nessas revistas 

tornou-se uma obrigação. Em outras palavras, temos de entender que ser um economista 

hoje não é tanto se dedicar ao progresso do conhecimento, mas publicar em revistas Top 

Five! Um economista que não deseja publicar nessas revistas, por exemplo, porque 

considera que tenham um julgamento tendencioso em favor do mainstream, se encontra 

absolutamente bloqueado em sua carreira. Tomemos o exemplo do incontestável 

economista francês Michel Aglietta e notemos que ele nunca publicou em revistas de 

excelência. De acordo com os critérios que prevalecem agora, ele não poderia ser um 

professor pleno, mesmo que ele seja, certamente, um dos nossos economistas mais 

importantes. Não há aqui algo para se questionar? O mesmo vale para outro grande 

economista francês heterodoxo, Robert Boyer, que publicou apenas um artigo nas 

referidas revistas de excelência. Devemos declarar que de agora em diante é obrigatório 

para um pesquisador publicar nas revistas em questão? Em outras palavras, o 

pesquisador deve perder a sua liberdade de escolher as revistas com as quais quer 

colaborar? É isto o que defendem nossos três colegas? Para serem reconhecidos, os 

futuros Michel Aglietta e Robert Boyer deverão publicar nas revistas ditas de excelência 

que são as revistas do mainstream? Por quais razões?  

Haveria aqui um grave atentado aos valores científicos. Basicamente, é como se, de 

repente, a natureza da atividade científica tivesse mudado: o que era apenas um 
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instrumento de avaliação tornou-se o objetivo em si. Não se trata mais de participar do 

avanço do conhecimento, mas de publicar em revistas ditas de excelência, quaisquer que 

sejam, ademais, suas convicções individuais. Nós não estamos tentando exagerar a 

situação, mas é de nossa responsabilidade informar que a economia, tal como é 

praticada hoje, está caracterizada cada vez mais por este desvio oportunista. A pressão 

para publicar nas “grandes” revistas prevalece, no final das contas, sobre qualquer outro 

objetivo, para além do razoável. Vamos ouvir a história de Paul Krugman que, do alto 

de seu Prêmio Nobel, é capaz de falar em alto e bom som sobre a autocensura e as 

concessões necessárias a se fazer para se publicar nas revistas que contam: "no início do 

anos 1980, era bem conhecido entre os economistas mais próximos a mim que a única 

maneira de publicar trabalhos não-delirantes de macroeconomia era encobrir hipóteses 

sensatas sobre a produção e emprego com outras coisas. Outras coisas que envolvessem 

expectativas racionais e outras bobagens intertemporais com o objetivo de tornar o 

artigo respeitável. Pois é! Era uma escolha consciente modelar o tipo de artigo que 

escrevíamos". 

Conclusão 

A história que acabamos de descrever é, antes de tudo, a de uma esperança frustada, a 

esperança de muitos economistas que desejam trabalhar sob regras justas e pluralistas. 

Eles estão cansados de ser desprezados e considerados como pesquisadores de segunda 

classe pelo simples pretexto de que eles não pensam como a maioria e não se 

identificam com a excelência neoclássica. Houve um tempo em que, na universidade 

francesa, a diversidade das abordagens não era um problema, mas esses dias se foram 

por causa da mentalidade fechada do mainstream contemporâneo. Devemos tomar nota. 

Hoje não há mais qualquer futuro possível para abordagens pluralistas sob a estrutura da 

seção 05.  O temos demonstrado há muito tempo, mas a simples observação dos dados 

estatísticos é, sobre esse ponto, inequívoca. A partir desta observação, amplamente 

partilhada por mais de 300 membros do corpo docente, uma solução: o divórcio. Trata-

se da criação de um novo espaço de trabalho e uma nova aventura coletiva. Esta 

perspectiva não tira nada de ninguém. Pelo contrário, ela possibilita novas 

oportunidades sem condenar as anteriores, é o que os economistas chamam de "ganhar-

ganhar". Todo mundo vai encontrar seu espaço. Isto é verdade para o mainstream, que, 

como foi amplamente demonstrado pela crise financeira de 2008, necessita 

urgentemente do estímulo da concorrência se quiser manter sua credibilidade a longo 
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prazo bem como a sua capacidade de inovar. E também é verdade, é claro, para toda 

uma geração de economistas que busca pensar de forma diferente e não saberia fazê-lo 

no quadro institucional vigente. Que lógica existe para se opor a tal movimento de 

adesão? A pesquisa científica necessita de convicções como também precisa de debates. 

Seriam nossos colegas do mainstream menos comprometidos do que nós com relação à 

liberdade de pensamento? Além do que depois de quatro anos poderemos avaliar os 

resultados e tirar conclusões. Se for um fracasso, será encerrado. 

Para concluir, como já procuramos enfatizar repetidamente, a reforma vai muito além da 

mera instituição acadêmica. Esta é a razão para este manifesto. Os próprios cidadãos 

também desejam o pluralismo em Economia, porque eles querem escolher o seu futuro 

de uma forma informada. Eles não querem ouvir que não há alternativa. Eles querem 

entender, deliberar e decidir soberanamente. Dessa forma, a marginalização dos 

heterodoxo não é, nem para nós nem para eles também, uma boa notícia.  

Se esta análise lhe convence, não há outra solução que não influenciar o poder público a 

aceitar a criação desta nova seção. Devido à existência do CNU, é ela que possui as 

chaves da organização acadêmica. Ela é a única maneira de modificar a estrutura (ver 

Tese 10). Para fazer isso, sugerimos que, no final do livro, você assine uma petição cujo 

texto retoma, de forma condensada, a argumentação do livro. Foi publicada no Le 

Monde na sexta-feira, 30 de janeiro de 2015. Se desejar, você pode se cadastrar no site 

da AFEP. Você se juntará aos 5000 primeiros signatários, franceses ou estrangeiros, 

universitários ou não, economistas, juristas, sociólogos, filósofos e cidadãos comuns. É 

em nome deles que concebemos e escrevemos [e traduzi!] este manifesto. Nós 

mostramos os primeiros 150 signatários distinguindo nossos apoiadores internacionais 

que são economistas, nossos adeptos na França, pesquisadores de outras ciências sociais 

e, finalmente, nossos adeptos entre os economistas franceses. Registe-se se pretender 

que o pluralismo em economia seja preservado! 

No entanto, antes de se chegar ao texto da petição, pareceu-nos importante desenvolver 

os nossos argumentos. Fizemo-lo sob a forma de 10 teses que respondem a 10 objeções 

que nos foram feitas. Esta é uma oportunidade para reconsiderar vários pontos de 

maneira mais aprofundada, às vezes às custas de alguma repetição. 
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Capítulo 3 

Abramos o debate:  

Objeções e respostas 

 
Neste capítulo, nós fornecemos respostas a uma série de declarações de nossos 

adversários. Isto permitirá detalhar nossos argumentos e retornar a algumas explicações 

que temos esboçado até agora. O glossário estará em seguida. 

 

Tese 1  

Eles dizem: É preciso uma única economia, porque só existe uma única forma de fazer 

a Ciência Econômica.  

Nós respondemos: O monopólio disciplinar é deletério; um pluralismo de abordagens é 

vital para o progresso científico em economia. 

Foi-nos dito, por economistas do mainstream, que haveria um "padrão único" 

indiscutível para avaliar a excelência, para dizer o que é ciência e o que não é. Os 

defensores de um programa de pesquisa entre outros têm portanto uma forma bastante 

estranha de pensar e resolver controvérsias, fazendo da sua visão uma forma-padrão 

universal e querendo impô-la a todos. 

O problema seria menos grave se a disciplina de Economia fosse, como Direito, 

dividida em várias subdisciplinas. Mas este não é o caso: para a Economia, existe 

apenas uma seção (05) intitulada "Ciências Econômicas", assim, no plural. Na verdade, 

como temos salientado, esta pluralidade desapareceu: a disciplina está cada vez mais 

monopolizada por esta que há muito tempo foi apenas uma corrente entre outras. É 

preciso ouvir a advertência do grande filósofo da ciência Lakatos: “jamais se deve 

permitir que um programa de pesquisa se torne uma visão de mundo ou um cânone de 

rigor científico posando como árbitro entre a explicação e a não-explicação. [...] o que 

Kuhn chamou de "ciência normal" nada mais é do que um programa de pesquisa em 

uma posição de monopólio. [...] quanto mais rápido a competição começa, melhor para 

o progresso. A pluralidade teórica é superior ao monismo teórico". 
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A organização centralizada da disciplina de Economia na França acentua ainda mais a 

posição de monopólio que Lakatos temia. As contratações foram viesadas durante um 

longo período e o mainstream agora possui todas as chaves da disciplina, sem 

contrapesos efetivos. Subsistem apenas alguns dos nichos condenados à extinção. Os 

defensores do que se tornou a ortodoxia se acostumaram a redistribuir entre eles, de 

acordo com seus próprios critérios e suas redes de clientes, recursos públicos que dão 

vida ao conjunto da disciplina, sufocando os paradigmas alternativos. Eles tiveram as 

condições favoráveis de legitimar constantemente esta monopolização dos recursos, 

afirmando que tudo isso é apenas a justa recompensa pela sua excelência científica. 

Excelência científica determinada por eles mesmos, para eles mesmos. Os valores 

próprios do mainstream estão agora cristalizados nas regras e instrumentos que 

governam a disciplina: classificação dos periódicos, padrões de trabalhos e de 

publicação, pontos obrigatórios do Cursus Honorum. Internalizada pelos professores-

pesquisadores, doravante governam as suas expectativas e rotinas do cotidiano; eles 

formatam a montante os desejos e a formação de aspirantes a economistas. A seção está 

bloqueada neste ponto e a crise de 2008 não teve impacto algum na correção, pelo 

contrário, houve um desaparecimento acelerado das margens pluralistas.  

Os defensores da ciência econômica única consideram os representantes dos paradigmas 

alternativos, às vezes com boa-fé, como obscurantistas ilegítimos. Os instrumentos 

disciplinares lhes fornecem autoridade para expulsar os hereges do reino dos 

economistas, recusando-lhes a qualificação na seção 05, bloqueando o avanço das 

carreiras dos refratários contratados no passado, deixando-os com as alternativas de 

conversão ou saída da disciplina. Se estes economistas críticos acreditam que a 

economia é uma ciência social, moral e política, que se qualifiquem então em outro 

lugar: Sociologia, Ciência Política ou Desenvolvimento Territorial. Mas eles já não 

podem reivindicar a qualificação de economista, em qualquer sentido da palavra. Eles 

não podem intervir como tais no debate público. Eis a questão de fundo.  

É evidente que o sectarismo daqueles que impõem seus pontos de vista na seção 05 não 

permite restaurar o pluralismo na mesma. E as outras seções de Ciências Sociais não são 

projetadas para acomodar os exilados da economia: a escassez crescente de ocupações 

lavam-nas, legitimamente, a focar no âmago do seu ofício. Consequentemente, a única 

maneira dar vida ao pluralismo em economia é através da criação de uma nova seção. 
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Esta criação não teria nada de extraordinário. Muitas disciplinas têm várias seções no 

Conselho Nacional de Universidades. Assim, há três seções em Direito, intituladas: 

Direito Privado e Ciências Criminais (Seção 01), Direito Público (seção 02) e História 

do Direito e das Instituições (Seção 03). Em Física, Química, Biologia ou Medicina, 

diversas seções coexistem. E, ousando fazer um paralelo, até a Teologia é dividida em 

duas seções: a Teologia Católica e Teologia Protestante. Nota-se também que certas 

seções são abertamente multidisciplinares, como a Seção 71 (Ciências da Informação e 

da Comunicação). 

A criação de uma nova seção não tem nada de revolucionário. Ela nem sequer tem 

custo: trata-se simplesmente de renovar as instituições acadêmicas existentes. O CNU, 

quando não está absorvido por uma escola, é uma sólida garantia da unidade dos 

estatutos e da qualidade das contratações. Este pedido é o antípoda de uma abordagem 

partidária: trata-se oficialmente de reconhecer que não pode haver, em uma disciplina 

acadêmica no século XXI, uma maneira oficial de fazer ciência. 

Tese 2 

Eles dizem: A economia na seção 05 já é pluralista.  

Nós respondemos: O único pluralismo que o mainstream tolera é aquele que não põe 

em risco a sua hegemonia. 

Advogar pelo pluralismo em Economia não faria sentido se a Economia já fosse 

pluralista. Tal é a objeção dos economistas do mainstream, muitas vezes de boa-fé. 

Baseia-se na evolução da ortodoxia no tempo e também no espaço. A economia 

ortodoxa hoje realmente procura em outras ciências sociais boas ideias que ela põe em 

modelos. Seria já, portanto, bastante pluralista. 

Esta objeção não é admissível, uma vez que se baseia em uma confusão entre o 

pluralismo interno à teoria padrão – o que não afeta seus fundamentos – e o pluralismo 

externo que reconhece a plena legitimidade de outros programas de pesquisa. 

Quando outras ciências sociais são convocadas, elas devem permanecer em um lugar 

que as impeça de desestabilizar o mainstream. O uso da Sociologia e da Psicologia, por 

exemplo, limita-se à discussão de hipóteses auxiliares que não colidem com o núcleo 

duro da teoria. Com efeito, o pluralismo que pratica o mainstream não é tolerante, dado 

que nunca leva ao reconhecimento de uma pluralidade de programas de pesquisa no seio 
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da comunidade de economistas. Isso equivale a uma negação do espírito científico por 

asfixia do debate crítico. É por isso que este pluralismo continua interno às premissas 

fundamentais do mainstream e proíbe um pluralismo externo que venha a desafiá-las. 

Pode-se sempre estudar as relações de trabalho envolvendo as muitas contribuições das 

ciências sociais, mas não devemos dispensar o pressuposto fundamental de que a 

regulamentação do trabalho humano se sujeita a um mercado. Os vários modelos de 

mercado de trabalho do mainstream, que incorporam ou não os conceitos de outros 

lugares, consideram que o desemprego resulta de um mau funcionamento deste 

mercado. Incansavelmente a questão do emprego é abordada como se fosse na década 

de 1930! Como se surpreender, nestas condições, que as políticas econômicas repetem 

indefinidamente as mesmas obsessões? 

Outra estratégia falaciosa do mainstream para alegar o pluralismo é recuperar algumas 

críticas. Existem, então, economistas críticos que fizeram carreira. Alguns até 

receberam o prêmio Nobel, como Herbert Simon (e o conceito de racionalidade 

limitada), George Akerlof (e a abertura para a Sociologia ou para a Antropologia), 

Amartya Sen (e a expansão da economia do bem-estar) e Elinor Ostrom (e a teoria das 

instituições e dos bens comuns).  

Se estes autores são reconhecidos, são, no entanto, limitados a um espaço muito 

pequeno e, portanto, sem efeito desestabilizador sobre o mainstream. Em suma, eles são 

uma espécie de boa consciência comprada a preço de banana antes de voltar aos 

business as usual [negócios como de costume]. O reconhecimento acadêmico destes 

trabalhos não levará a mais do que uma revisão dos principais modelos teóricos ou das 

principais prescrições normativas do mainstream. Alguns autores críticos são 

reconhecidos como dissidentes. Em outras palavras, de acordo com a terminologia 

particularmente eloquente do filósofo da ciência Popper, longe de estarmos diante de 

uma forma de pluralismo, estamos diante de uma modalidade de estratégia de 

imunização contra as críticas pela especialização e pela absorção superficial das 

mesmas. O mainstream pode então invocar, para tornar sua posição dominante mais 

tolerável, que há uma pequena área dedicada à pesquisa crítica sem mudar em nada em 

sua própria orientação. 
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Tese 3 

Eles dizem: Os heterodoxos não querem submeter-se à disciplina comum, de revisão 

pelos pares.  

Nós respondemos: A revisão por pares é essencial para qualquer comunidade 

científica; o que protestamos é contra a imposição de normas de avaliação arbitrárias. 

Quem pode avaliar o trabalho de um advogado, de um médico, de um físico, que não 

uma comunidade de advogados, médicos ou físicos? É inerente às atividades de 

"conhecimento intensivo" que os julgamentos de qualidade só podem ser feitos pelos 

pares. É ainda necessário que o sistema de revisão por pares esteja funcionando 

corretamente. Uma vez que os partidários do mainstream acusam os economistas 

heterodoxos de "não quererem submeter-se à disciplina comum, de revisão pelos pares," 

precisamos aprofundar um ponto já mencionado nos capítulos anteriores: como 

procedemos, na França, nas várias instâncias da disciplina econômica para selecionar os 

candidatos à qualificação, promoção e, por extensão, para contratação. 

Em primeiro lugar, os livros são ignorados; a tese em si não constitui uma obra 

científica, como disse um presidente da Associação Francesa de Economia; só contam 

os artigos publicados nas revistas "acadêmicas", que são objeto de uma classificação 

oficial supostamente refletindo um consenso sobre o que é excelência em economia. O 

CNRS distingue, assim, cinco categorias de revistas por ordem decrescente (de 

“excelência”), a saber: 1e (o Top Five), 1, 2, 3 e 4. Nota-se que muitas revistas 

científicas não são consideradas dignas de inclusão na presente lista. Para ser bem 

avaliado, um professor-pesquisador deve ter publicado em revistas classificadas como 

1e, 1 ou 2. Em outras palavras, o que o público não sabe é que não se avalia as pessoas, 

se classifica as publicações, não se julga o essencial, mas apenas o baseado na 

classificação da revista que os publica. Agora, quase todas as revistas do topo do 

ranking (em inglês, evidentemente) estão fechadas para questões que não se encaixam – 

pelos seus temas, métodos ou pressupostos - no paradigma dominante. Não é preciso ser 

um profeta para adivinhar o que um sistema como tal produzirá ao longo do tempo: por 

um lado, uma prática científica cada vez menos pluralista; por outro, um discurso cada 

vez mais hipócrita sobre a objetividade dos critérios, a transparência das classificações, 

a suposta "excelência", etc. 
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Somos radicalmente contra este procedimento de avaliação parcial, mas de forma 

alguma contra o princípio de avaliação pelos pares. No nosso ponto de vista, uma vez 

que uma revista adere às regras básicas de "revisão paritária”, a saber, avaliação cega 

por no mínimo dois relatores, ela deve ser tratada em pé de igualdade com outras 

revistas do mesmo tipo. Proceder de outra forma é decidir a priori sobre o valor dos 

programas de pesquisa aos quais estas revistas estão associadas ou, de forma mais 

simples, definir uma ciência oficial. É verdade que o abandono da hierarquização das 

revistas tem uma consequência dolorosa: para avaliar um currículo será preciso ler as 

obras que o constituem! Não será suficiente contar o número de artigos que o candidato 

publicou em revistas classificadas como 1 ou 2.  

Pode-se alegar que "as revistas não são todas equivalentes", e podemos concordar. Mas 

a hierarquização da qualidade, dada que é complexa e varia com o tempo e de acordo 

com os pesquisadores, muda radicalmente sua natureza uma vez estabelecida como um 

padrão público. Por causa desta institucionalização, seu significado é distorcido. Por um 

lado, o caráter oficial da lista transforma a minoria em dissidente: aquele que descobre 

que sua revista favorita não foi selecionada se encontra de antemão condenado pelo 

procedimento de avaliação. A igualdade de chances é quebrada. 

Por outro lado, na ausência de uma lista oficial como tal, o professor-pesquisador que se 

sujeita ao julgamento dos seus pares reunidos em comissão, pode sempre esperar que o 

seu trabalho vai ser lido e julgado; e passa a ser assim. Então, primeiro efeito adverso: a 

hierarquização cria um cisma objetivo na comunidade de pesquisadores. Ela transforma 

a maioria em ortodoxia na medida em que produz uma definição normativa e 

apriorística do que é excelência. A "ciência" reivindicada por alguns contra outros é na 

realidade nada mais do que a “ciência normal", tão bem analisada pelo grande filósofo 

das ciências Thomas Kuhn e tão justamente ridicularizada por Lakatos.  

A dinâmica não para por aí. A "ciência normal" em si vai degenerar-se em "ciência 

normalizadora." Os cientistas sociais que estudaram os indicadores de desempenho - ou 

benchmarking - demonstraram claramente que, quando um "número" oficial retroage 

sobre as práticas dos atores, muda de significado. Assim, durante o período colonial as 

autoridades de Hanói, para combater a proliferação dos ratos, decidiram dar um bônus 

para as pessoas por cada pele de animal entregue; isto levou ao desenvolvimento de 

criadouros de ratos! No nosso caso é a mesma coisa: o que era apenas um instrumento a 

serviço de um objetivo superior, torna-se em si o objeto procurado. Economistas 
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ortodoxos privilegiarão a conformidade aos requisitos formais decorrentes do papel 

deste “número” em detrimento de critérios substantivos relativos às virtudes habituais 

do espírito científico, que é em primeiro lugar a dúvida de natureza metodológica em 

relação a todas as ideias, incluindo as de maior aceitação; em segundo, o interesse pelas 

questões mais importante ao invés das mais recompensadoras; Finalmente, a busca não 

oportunista por uma melhor compreensão do mundo ou mesmo pela verdade. Somado a 

isto está o fato de que a racionalidade bibliométrica confere um peso desproporcional a 

algumas dezenas de indivíduos (os editores e relatores das revistas mais bem 

classificadas) sem qualquer contrapeso.  

Os critérios bibliométricos, supostos de excelência, defendidos pela economia padrão 

funcionam na verdade como as clássicas barreiras à entrada em um setor (acadêmico) 

controlado por um agente dominante (mainstream). Definitivamente, há espaço para 

uma outra concepção sobre a disciplina de Economia - que restauraria, através do 

pluralismo dos programas de pesquisa, algo que tem um nome bonito: o debate 

científico. 

Tese 4 

Eles dizem: A nova seção será uma Economia inferior 

Nós respondemos: "Economia e Sociedade" promoverá a exigência de rigor científico e 

deontológico 

É nesta nova seção do CNU que podem prosperar os trabalhos científicos a partir das 

correntes plurais da economia política, trabalhando em estreita colaboração com outras 

ciências sociais. De acordo com os princípios detalhados pela AFEP em seu estatuto, o 

novo espaço vai ser colaborativo, inovador e exigente. 

Colaborativo e inovador antes de tudo. Sem reivindicar qualquer monopólio, 

convencida dos benefícios da interdisciplinaridade, a nova seção vai trabalhar em 

estreita colaboração com as seções que tratam, em vários graus, dos temas de economia 

(Ciências Econômicas, Gestão, Sociologia, Ciência Política, História, Geografia, 

Direito, Ciências Ambientais etc.). Longe do imperialismo das "Ciências Econômicas", 

a interdisciplinaridade aqui promovida será baseada na reciprocidade e (re) 

conhecimento mútuo. No que diz respeito ao ensino, a nova seção cooperará com outras 

seções do CNU, em particular a seção atual de Ciências Econômicas e de Gestão 
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(muitas são as faculdades de Economia e Gestão). Ao expandir o espectro de objetos e 

métodos, a oferta de formação vai ganhar em atratividade e variedade e estará em 

contato com a realidade socioeconômica e com instituições e empresas que fazem parte 

da vida econômica. Desse modo, esta oferta vai atender aos anseios dos alunos e do 

mundo do trabalho. Ela irá facilitar o desenvolvimento da formação conjunta 

"Economia e Sociologia" e "Economia e Direito", por exemplo. A crescente demanda 

por graduados polivalentes, versados em técnicas qualitativas e quantitativas, será 

melhor satisfeita. 

Esta seção será exigente em sua avaliação dos procedimentos de pesquisa. Os membros 

do CNU da nova seção vão se comprometer a avaliar o conteúdo dos trabalhos, única 

modalidade de avaliação legítima e rigorosa aos nossos olhos. Nós recusamos a 

avaliação aperta-botão de contagem automática (ver Tese 3), que promove práticas 

nocivas (clonagem artigos do mesmo autor, “fatiamento” dos resultados, proliferação de 

artigos de baixo valor agregado, etc). O livro reencontrará um lugar de destaque na 

produção científica. Longe da simples justaposição de três artigos heterogêneos, a obra 

corresponderá a um conjunto rigoroso, coerente e original. Em lugar de uma lista 

estreita que passa por um intenso lobby, teremos como referência a lista EconLit do 

Journal of Economic Literature que reúne as revistas que obedecem as regras básicas da 

avaliação double-blind.  

Enfim, a nova seção propõe uma ciência independente, preocupada com os conflitos de 

interesses que assolam cada vez mais as Ciências Econômicas. Entre as regras de 

transparência estabelecidas na Carta proposta pela nova seção, está especificado que os 

professores terão de declarar em anexo todas as fontes de remuneração, especificando o 

montante, a partir do momento em que houver um vínculo financeiro, ideológico ou 

político com a temática estudada. 
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Tese 5 

Eles dizem: Criar uma nova seção no CNU é promover "o relativismo do 

conhecimento, antessala do obscurantismo". 

Nós respondemos: Em economia, só um verdadeiro pluralismo pode se constituir em 

um baluarte contra o obscurantismo. 

Em sua carta a Geneviève Fioraso, Jean Tirole recorda com razão que o progresso 

científico se alimenta do confronto entre os pares. Em seguida, ele se opõe à criação de 

uma nova seção CNU sob o motivo falacioso de que esta evitaria tal confronto: 

"É indispensável que a qualidade da pesquisa seja avaliada com base em 

publicações, forçando cada pesquisador a se confrontar com o julgamento 

de seus pares. Esta é a base do progresso científico em todas as disciplinas. 

Fugir ao julgamento promove o relativismo do conhecimento, antessala do 

obscurantismo. Os economistas autoproclamados "heterodoxos" deveriam 

respeitar este princípio fundamental da ciência. A criação de uma nova 

seção do CNU visa a desobriga-los desta disciplina".  

Nas páginas anteriores, nós mostramos a necessidade de uma nova seção para 

promover o pluralismo dos programas, dos objetos e dos métodos de pesquisa em 

Economia. Mas não se trata, obviamente, de defender a ideia de que tudo se 

equivale, de forma que nada, em última análise, seja verdadeiramente científico. A 

acusação é tão grave que, sem dúvida, não é inútil repetir: o pluralismo que 

defendemos não é inimigo da ciência. É, ao contrário, uma condição necessária. 

Ele desperta o progresso científico em vez de prejudicá-lo. 

Este é, aliás, o caso em todas as ciências, inclusive as naturais. A natureza não entrega 

seus segredos imediatamente a quem a observa ou a estuda. O mundo pode ser visto de 

muitas maneiras diferentes. Isto, obviamente, não significa que se pode dizer qualquer 

coisa, mas simplesmente que diferentes sistemas teóricos podem compreendê-lo e que 

através deles o mundo nos aparece de forma diferente. Assim, alguns viram o sol nascer 

onde outros veriam a terra girar; o universo foi tido como fechado, indefinido, infinito 

ou finito, plano ou curvo, estático ou em expansão etc. Estas visões de mundo, amiúde 

incompatíveis, às vezes coexistiram. Nas ciências naturais, os períodos de coexistência - 
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e de confronto - de sistemas teóricos rivais são descritos por Kuhn e Lakatos, entre 

outros, como os mais fecundos da história da ciência.  

Em uma ciência social como a Economia, o pluralismo tem outras razões de ser que as 

ciências naturais não conhecem. Por exemplo, o mundo estudado pelo economista é o 

único que é possível imaginá-lo melhor: mais rico, mais próspero, mais justo. É um 

mundo que se pode aprovar ou desaprovar. Julga-se à luz de determinados valores. Ele é 

avaliado de acordo com certos critérios. Podemos até mesmo transformá-lo. " Só 

podemos estudar a realidade social em termos de ideais humanos", disse Gunnar Myrdal 

(um dos poucos Prêmio Nobel de Economia heterodoxos). É por isso que a economia é 

fundamentalmente "economia política" (no sentido pleno da palavra): ela vive do debate 

de ideias e do confronto de valores. 

As teorias dos economistas ortodoxos não escapam a esta lei. Elas também estão 

relacionadas a um conjunto de valores. Um de seus valores fundamentais, por exemplo, 

é o respeito à soberania individual, baseada na visão do indivíduo maximizador. É neste 

fundamento que o critério da eficiência domina o da justiça. A organização considerada 

a mais "eficiente", que é uma referência para a grande maioria dos modelos ortodoxos é 

chamada de "mercado", que se reflete, no imaginário coletivo, ao mito de uma 

regulação que poderia prescindir do Estado. 

O mainstream não é isento de valores que permitem ver a sociedade de uma forma 

particular. No entanto, sua rejeição à política levou os economistas ortodoxos a 

acreditarem que uma fronteira estanque poderia separar, nas ciências sociais, o que se 

insere na ciência do que se insere na política e que para aplicar o conhecimento, a teoria 

econômica deveria ser despojada de suas armadilhas políticas, sendo eles, naturalmente, 

os únicos capazes de fazê-lo. 

Eles esquecem que não se neutraliza a dimensão política das teorias econômicas a 

negando. Ao fazer valores passarem por verdades, tal negação abre a porta para o 

dogmatismo, a antessala do obscurantismo. Para que não seja incompatível com o rigor 

científico, deve-se, pelo contrário, assumir esta dimensão política e que os economistas 

comprometam-se a um duplo confronto. O primeiro com a realidade econômica, e a este 

respeito é extravagante que a crise de 2008 não tenha, nem um pouco que seja, abalado 

o mainstream. A segunda com os seus pares, especificamente com as contribuições 

fornecidas pelos paradigmas rivais. O conhecimento em Economia vai avançar com 
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mais segurança ao ritmo de debates esclarecidos pela história do que sob o reinado de 

um dogma que soberbamente ignora as outras concepções de sociedade. 

Nós dissemos na introdução que a questão vai muito além do domínio do saber, pois as 

teorias econômicas têm um impacto na sociedade, mesmo que seja apenas por meio das 

políticas econômicas que sugerem. Assegurar o pluralismo no campo científico é uma 

condição necessária para que a escolha entre os diferentes sistemas de valores ocorra 

onde é legítimo, a saber, na esfera política. Impedir o pluralismo no campo científico, 

ipso facto, subordina a política à economia e, consequentemente, ameaça a própria 

possibilidade de um debate democrático. 

Tese 6 

Eles dizem: A economia é uma ciência dura. 

Nós respondemos: A economia é uma ciência social. 

Por seu objeto, qual seja o domínio da ação social com relação à produção, distribuição 

e consumo de riqueza, a Economia faz parte da família das ciências sociais. No entanto, 

a economia do mainstrean foi construída como uma imitação cientificista de alguns dos 

conceitos da mecânica do início do século XIX (equilíbrio, força, etc.) com vistas a 

desenvolver uma física social. Estas metáforas enérgicas permitiram aos economistas 

neoclássicos proclamar o pertencimento da Economia ao campo das ciências "duras" e 

olhar com condescendência para as outras ciências sociais, ditas "moles" ou inexatas. O 

"imperialismo econômico" foi tão longe que estendeu seu modelo de homo economicus, 

mercado auto-equilibrado e preferências estáveis a áreas reservadas a outras ciências 

sociais (casamentos, crime, etc., vide box). Por exceder seu domínio inicial, 

estabelecendo-se como a ciência universal das escolhas humanas racionais, a economia 

dominante confiscou novas terras, ignorando a metodologia e o conhecimento 

acumulado das ciências sociais que as exploram há longa data. Aliás, as revistas do 

mainstream citam muito pouco as outras ciências sociais, as quais citam outras 

disciplinas, incluindo a economia. 

Gary Becker, Criminólogo 

Becker, economista "nobelizado" da Escola de Chicago, diz como teve a revelação de 

um novo campo de aplicação do "raciocínio econômico": "Comecei a pensar sobre o 

crime na década de sessenta, depois que cheguei de carro à Universidade de Columbia 
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para a avaliação de um estudante de teoria econômica. Estava atrasado e tive que decidir 

rapidamente se estacionaria meu carro em um local permitido ou se arriscaria tomar 

uma multa estacionando ilegalmente na rua. Calculei a probabilidade de receber a 

multa, sua importância e o custo de um estacionamento permitido. Decidi então que era 

um momento oportuno de assumir o risco e estacionar na rua (não comprei um ticket de 

estacionamento). No caminho para a sala de avaliação, eu disse a mim mesmo que as 

autoridades da cidade tinham provavelmente feito a mesma análise que eu". Ele irá 

então generalizar o seu caso particular a todo o conjunto de crimes e delitos, assumindo 

que os poderes públicos, como potenciais criminosos, obedecem ao mesmo tipo de 

racionalidade. Ele aplica sem julgamento o modelo do homo economicus, este de um 

cálculo maximizador em uma situação de informação perfeita: “a racionalidade implica 

que os indivíduos se tornam criminosos por causa de recompensas financeiras e outras 

questões do crime em comparação com aquelas de um trabalho legal, considerando a 

probabilidade de ser preso e punido, bem como a severidade da punição".  Em contraste 

com a abordagem habitual de um sociólogo ou de um antropólogo que estuda estes 

assuntos, este modelo explicativo não é baseado na observação rigorosa do 

comportamento criminal.  

Por trás das equações, há um viés ideológico. Segundo confissão de Becker, tratava-se, 

para ele, de lutar contra as explicações que insistiam nos determinantes sociais do 

comportamento criminal, muito favoráveis ao desenvolvimento dos direitos do acusado. 

O criminoso é, portanto, de acordo com Becker, um indivíduo hipercalculador 

plenamente consciente e livre para escolher. Estão de facto ocultos os comportamentos 

passionais, sob condições de influência e os circunstanciais. Desaparece assim tudo o 

que faz um indivíduo ser socialmente constituído.  

Ao contrário desta concepção da "ciência econômica", defendemos a tese de uma 

Economia Política enraizada nas ciências sociais. Com efeito, dado que a Economia está 

inserida no contexto social, não se pode compreender suas regularidades sem situá-las 

em seu desenvolvimento social, histórico e cultural. Esta economia política busca o 

realismo explicativo dos pressupostos e o confronto das teorias como uma condição 

para o progresso do conhecimento. É neste contexto que devemos entender o apelo à 

criação de uma nova seção "Economia e Sociedade", um aceno apoiado em Weber e 

Polanyi, bem como em Braudel e nas Escola dos Annales. A Economia como disciplina 

entra, assim, em diálogo e interação com outras ciências sociais, em vez de desprezá-las 
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ou colonizá-las. O lugar da economia nas ciências sociais encontra sua descrição mais 

precisa no sociólogo francês Emile Durkheim, quando escreve: "a Economia Política 

perdeu a preponderância que a ela se atribuía por ter se tornado uma ciência entre 

outras, em estreita relação de solidariedade com as mesmas, sem que pretendesse 

governá-las " 

Tese 7 

Eles dizem: Os heterodoxos são contra o uso da matemática; eles querem uma 

economia literária. 

Nós respondemos: A matemática é para nós uma ferramenta útil, mas não um fim em si 

mesmo. 

A hostilidade ao projeto da nova seção esconde-se, muitas vezes, em uma retórica 

condescendente que presume um grupo de seguidores de uma economia puramente 

literária, qualitativa, em uma palavra: mole, incapaz de se adaptar ao cânone 

internacional da economia como "ciência dura", rigorosa, apoiando-se em modelos 

matemáticos e/ou técnicas quantitativas.  

Por mais que não exista uma "economia matemática", como alguns gostam de supor, 

não é possível dizer que os heterodoxos são contra o uso da matemática. A encenação 

de que há alguns da economia discursiva, que seria a heterodoxa, contra os 

matemáticos, supostamente ortodoxos, é um chamariz projetado para não discutir as 

verdadeiras questões. Aliás, o adversário mais fervoroso da matematização da economia 

não foi Carl Menger, um dos fundadores da corrente dominante atual? Por outro lado, 

os pioneiros de várias correntes heterodoxas contribuíram para a matematização da 

economia muito antes que a ortodoxia contemporânea se tornasse hegemônica. Na 

verdade, tanto os ortodoxos quanto os heterodoxos usam a matemática. Esta não é a 

verdadeira clivagem da questão. 

O projeto da nova seção não apenas não visa uma economia não-matemática, mas 

propõe a restauração, em sua plenitude, do status instrumental da matemática (ou das 

técnicas quantitativas). Esta abordagem permitiria evitar o uso da matemática de 

maneira inapropriada, corrigindo todos os defeitos da economia ortodoxa. Ele abriria 

novas oportunidades de cooperação com nossos colegas matemáticos (ou 

econometristas). 
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Nesta perspectiva, a matemática será usada como um raciocínio teórico complementar 

para formular um "modelo", isto é, um conjunto de equações que expressam as relações 

supostas pelo modelador entre as variáveis que ele julga importantes. As escolhas feitas 

pelo modelador surgem a partir das ideias contidas na teoria que ele se apoia. Cada 

teoria traz, assim, seus próprios modelos. A partir deste ponto de vista, o uso da 

matemática não precede, mas procede da análise teórica. Infelizmente, no mainstream, o 

inverso é comum: os meios bastam-se em si mesmos e transformam-se em fins. 

O raciocínio econômico poderia encontrar na ferramenta matemática um poderoso 

reforço; no entanto, o raciocínio econômico que se confunde com o raciocínio 

matemático tem efeitos catastróficos, tanto no ensino quanto na pesquisa. Enumeramos 

estes efeitos: a transformação dos estudantes em macacos de circo4, primazia da forma 

sobre a substância e do "rigor" sobre a pertinência, confusão entre mapa e território, a 

fantasia do modelo tomada como realidade e a mal colocada pretensão de cientificidade. 

Além disso, a transformação da economia numa linguagem hermética aos simples 

mortais contribui para o confisco do debate econômico, onde tiram proveito apenas seus 

próprios especialistas.  

Na realidade, uma nova seção, que refaria da economia uma ciência humana e social 

entre as outras em vez de reduzi-la a um ramo da matemática aplicada, não diminuiria, 

mas multiplicaria espetacularmente as oportunidades de cooperação entre matemáticos e 

economistas: ambos questionando-se conjuntamente sobre as ferramentas formais mais 

adequadas (por exemplo) para tratar da racionalidade limitada, endogeneização da 

qualidade, interpretação do comportamento, lógica possibilística (não probabilística), 

entidades fluidas, equilíbrio de poder, complexidade de processamento, procedimentos 

de agregação, etc. Paradoxalmente, pelas razões que acabamos de elencar, o futuro da 

economia matemática também passa pela nova seção “Economia e Sociedade”. 

 

 

 

 

                                                             
4A expressão francesa é “singe savant” (macaco sábio, literalmente). A tradução não transmite com a 
devida precisão o sentido de “indivíduo treinado a realizar tarefas supostamente prodigiosas sem 
realmente entender o que faz” (N.doT.) 
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Tese 8 

Eles dizem: O Concurso de Agregação do Ensino Superior permite a seleção de 

professores com base no mérito. 

Nós dizemos: O Concurso de Agregação do Ensino Superior é um sistema ineficiente, 

clientelista, injusto; uma máquina que passa por cima de todo o pluralismo. 

Na França, a principal via de contratação de professores plenos em Ciências 

Econômicas tem sido, até agora, o Concurso de Agregação do Ensino Superior, 

concebido com base no modelo de agregação das escolas de Direito. Ele também foi 

estendido à Gestão e às Ciências Políticas. A agregação não é o direito comum das 

outras disciplinas (mais de setenta) para as quais o curso normal de contratação do 

corpo docente segue uma longa sequência, mas mais ou menos contínua: uma década de 

experiência como professor associado; preparação para habilitação de dirigir pesquisas 

(HDR) a partir de publicações realizadas; uma "qualificação" anterior ao status de 

professor pleno pelo Conselho Nacional de Universidades (CNU); Finalmente, a 

candidatura nas universidades que dispõem de vagas. 

Até este ano (2015), a maioria dos professores de Economia foram contratados através 

do Concurso de Agregação do Ensino Superior. O segundo procedimento, o “caminho 

longo”, reservado a uma cota máxima de um terço das vagas destinadas ao Concurso de 

Agregação, foi semelhante ao que está em vigor em todas as outras disciplinas 

(experiência como professor associado, candidatura nas universidades, qualificação pelo 

CNU). Se pelo Concurso de Agregação podemos nos tornar professor pleno antes dos 

30 anos, pelo caminho longo não é possível antes dos 40 anos ou mais. Factualmente, 

no período de 2000-2011, quase quatro em cada cinco vagas para professores plenos 

foram preenchidas via Concurso de Agregação. 

A efetivação dos professores via Agregação depende da classificação final: quem se 

classificou em primeiro lugar escolhe sua universidade entre aquelas com vagas abertas 

a concurso. O segundo, em seguida, escolhe entre as vagas restantes, e assim por diante 

até o último. 

No papel, alguém poderia pensar que o Concurso de Agregação do Ensino Superior se 

destaca como uma anomalia em relação ao Direito Comum, ao assegurar uma seleção 
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de acordo com o mérito, respeitando a igualdade de chances dos candidatos. No entanto, 

este nunca foi o caso durante os últimos quinze ou vinte e cinco anos.  

Este concurso, de facto, tornou-se um dos motores essenciais da marcha implacável para 

a formatação da profissão. Isto se deve a uma falha estrutural deste procedimento: não 

há a menor garantia contra o poder discricionário de um júri cujo presidente, nomeado 

pelo ministro, escolhe os diferentes membros. Este elemento essencial da cooptação age 

retroativamente sobre os critérios de qualidade para a seleção dos candidatos (em 

número limitado), através de uma série de testes quase que exclusivamente orais. Os 

laços de proximidade inevitáveis dentro de um meio relativamente estreito provam que 

os candidatos não são todos iguais. 

Este defeito constitutivo pôde ser atenuado no passado pela alternância de um júri para 

outro – mas compreendermos imediatamente que, ao introduzirmos neste procedimento 

um viés geral (não necessariamente exclusividade da França) de que há uma certa 

concepção dominante e restritiva em Economia, seus efeitos tóxicos são multiplicados. 

Júris predominantemente monocromáticos vão produzir em massa professores 

majoritariamente monocromáticos, o que irá fortalecer o paradigma dominante, 

enviando um sinal cada vez mais atraente para potenciais candidatos: aqueles que estão 

em sintonia com o paradigma dominante verão justamente nesta competição um 

acelerador de carreira (com uma tese composta por alguns artigos em revistas 

conceituadas, torna-se professor pleno antes dos 30 anos); Quanto àqueles que têm a 

ousadia de desafiar cientificamente o paradigma dominante, colecionarão falhas 

humilhantes, em seguida farão autocensura até mesmo não serão mais candidatos. 

Além disso, este concurso não se apresenta sem graves inconvenientes para as 

universidades acolhem os jovens professores recém qualificados, elas não têm escolha, 

pois eles são selecionados com base em suas publicações em vez da necessidade do 

ensino ou da estrutura local. Na maioria das vezes, estes professores que acabaram de 

ser nomeados desejam se mudar e não investem, assim, na vida de uma universidade 

que em breve deixarão. 

O diagnóstico geral é tão pouco questionável que em 2014 o Ministério finalmente 

decidiu, a título experimental e durante quatro anos, remover o contingenciamento de 

vagas ao "caminho longo". Isto poderia levar à suspensão definitiva do Concurso de 

Agregação do Ensino Superior, as universidades não estão motivadas a demandar vagas 
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para contratados por este concurso, que são efetivados não por escolha, mas pelo acaso 

da classificação e tendem a partir rapidamente. Neste caso, a disciplina de Economia 

deve retornar ao processo de contratação normal próprio a todas as disciplinas 

científicas, privilegiando a experiência de trabalho e pesquisa ao longo do tempo. A 

AFEP congratulou-se com esta reforma que está em linha com suas exigências de longa 

data. 

Isso é suficiente para eliminar os efeitos acumulados de uma dinâmica de quinze a vinte 

e cinco anos? Obviamente que não. O projetor se move em direção ao funcionamento 

previsível do esquema de contratação dos futuros professores e a equação é devastadora: 

qualificação pelo CNU + seleção de um perfil de vagas pelas universidades + 

composição da comissão de seleção. Cada uma destas etapas terá de enfrentar a mesma 

pergunta crucial: qual respeito ao pluralismo podemos esperar de um sistema 

constituído por economistas treinados, classificados, contratados e promovidos em um 

contexto cada vez mais hostil ao pluralismo? Nós não condenamos as pessoas, mas um 

sistema - a peça central que é desconhecida do público em geral: um ranking oficial de 

revistas acadêmicas (vide tese 3). 

Tese 9 

Eles dizem: Basta abandonar o Concurso de Agregação do Ensino Superior; Não há 

necessidade de se criar uma nova seção. 

Nós respondemos: O abandono do Concurso de Agregação do Ensino Superior não 

restaurará o pluralismo em economia. 

As fortes críticas ao Concurso de Agregação do Ensino Superior em Economia, que são 

o objeto principal da análise da tese anterior, levaram à solicitação da remoção deste 

concurso por muitos professores-pesquisadores, muito além da AFEP. Esta primeira 

medida não é suficiente para restaurar o pluralismo genuíno em nossa disciplina. 

Enquanto os professores de Economia não são mais contratados através de um 

Concurso de Agregação Nacional, eles o são por um júri local, desde que tenham sido 

qualificados pela seção de Ciências Econômicas do Conselho Nacional de 

Universidades. Para serem contratados, os candidatos devem atender aos requisitos da 

seção do CNU, e, em seguida, serem os primeiros classificados por um comitê de 

seleção local para as vagas cujo perfil foi decidido em um conselho da universidade. Em 
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todos estas instâncias têm assento apenas professores de Ciências Econômicas já 

empossados. 

Neste momento praticamente não há professores heterodoxos para compor estes júris! 

Eles estão todos aposentados ou próximos da aposentadoria. Os estragos de uma 

contratação de mão única são agora irreparáveis uma vez que os professores eleitos do 

CNU e os membros dos comitês de seleção são, agora, quase exclusivamente ortodoxos. 

O Abandono do Concurso de Agregação do Ensino Superior, portanto, não pode mudar 

décadas de supressão do pluralismo em Economia. É muito tarde. O estado da 

demografia do corpo docente da seção 05 leva hoje a um bloqueio institucional que é 

estrutural. 

O pluralismo passa agora pela criação de uma nova seção do CNU. Nós entendemos 

porque os economistas do mainstream aturaram a supressão do Concurso de Agregação 

do Ensino Superior, embora com algum ranger de dentes, mas lutando com todas as 

suas forças contra a criação de uma nova seção. 

 

Tese 10 

Eles dizem: Os poderes públicos não devem intervir nas querelas entre escolas 

científicas. 

Nós respondemos: É dever dos poderes públicos restaurar as condições institucionais 

da democracia acadêmica em Economia. 

A solicitação ao governo para criação de uma nova seção "Economia e Sociedade" não 

tem nada a ver com apelar à política para resolver uma discordância científica. Os 

poderes públicos não intervêm nas controvérsias científicas. O seu papel é o de 

estabelecer as condições institucionais para o desenvolvimento das disciplinas 

científicas. O pluralismo é uma das mais importantes. Como afirmado vigorosamente 

por Karl Popper, o espírito democrático e o espírito científico são inseparáveis. A 

democracia, incluindo no interior da universidade, repousa não apenas no governo pela 

maioria, mas também em instituições pluralistas que garantem que as vozes das 

minorias possam se expressar, explorar novas formas, estimular o debate e convencer. É 

disto que se trata restabelecer as condições institucionais da democracia acadêmica no 

seio de uma disciplina de Economia que atravessa uma crise estrutural desde quando 
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mainstream exerceu dominação incontestada. Crise aberta no ensino desde os anos 

1990, marcada pelos movimentos Autismo e PEPS-Economia, a maior crise do 

pensamento econômico tornou-se flagrante desde 2008. Na raiz desta situação, uma 

profunda crise das instituições da disciplina e que os poderes públicos podem e devem 

superar facilmente. 

Pois criar uma nova seção "Economia e Sociedade" é construir uma nova universidade e 

um espaço público e universitário que não tira nada das correntes dominantes que não 

seja o seu monopólio sobre a disciplina de Economia. Este espaço não é definido contra 

o paradigma dominante, mas pelo desenvolvimento concomitante de outros paradigmas. 

Ele restaura a democracia confiscada por uma maioria que não tolera debates que não 

sejam dentro de seus programas de pesquisas. Como se a democracia se limitasse a 

discussões internas de um partido único! Estes debates internos podem certamente estar 

vivos e serem cada vez mais necessários, mas nem a democracia nem a ciência podem 

repousar sobre um único ponto de vista que marginaliza os outros. Não nos esqueçamos 

de que o pluralismo acadêmico alimenta a própria democracia. Sem debates 

contraditórios assentados em pesquisas sólidas, profissionais e independentes, não 

existe democracia verdadeira! 

O pluralismo não está morto, viva o pluralismo! Ele vai mais uma vez florescer na 

coexistência pacífica de duas seções cujos membros podem finalmente falar de forma 

equitativa e, assim, apaziguada.  

 

GLOSSÁRIO 

Neoclássico:  designamos com este termo uma corrente teórica que nasce por volta de 

1880. Ela sucede a corrente clássica libertando-se significativamente em diversos 

pontos, por exemplo, a análise dos clássicos (Smith, Ricardo, Marx) foi baseada em 

classes sociais, já os neoclássicos privilegiam a racionalidade individual. Ao operar uma 

ruptura franca entre economia e sociologia, a corrente neoclássica procura desenvolver 

uma teoria matemática do mercado para fazer da economia a uma ciência exata. Ele se 

desenvolve até a década de 1970, culminando em uma Teoria do Equilíbrio Geral 

(TEG). Desde então, ela tem se diversificado e recorre a um ramo extremamente ativo 

que considera que não existem problemas que um bom incentivo (financeiro) não possa 
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resolver. Há um forte elemento de continuidade entre a TEG e a teoria dos Contratos de 

Incentivo: a racionalidade individual não cooperativa do homo economicus.  

Mainstream: é uma noção quase-sociológica que descreve um fato: existe uma 

"corrente dominante". Pode-se facilmente detectá-la dando uma olhada nas revistas 

acadêmicas mais bem classificadas. Uma corrente de pensamento pode se impor num 

dado momento, em uma comunidade científica. Este é o caso em economia para a 

corrente neoclássica em sua forma atual. A existência de uma corrente dominante não é 

em si um problema. Torna-se um problema quando a dominação não é apenas 

intelectual, mas também institucional e política. O conceito de mainstream dá conta 

desta configuração perversa do campo científico. A supremacia da teoria neoclássica é 

da ordem que mostramos neste manifesto. 

Ortodoxia: maneira pela qual o mainstream domina. Especificidade notável das 

Ciências Econômicas que se encontra em qualquer outra disciplina. O economista 

ortodoxo não está defendendo apenas uma maneira de resolver os problemas 

econômicos, ele também define o que se constitui em um problema econômico a ser 

resolvido. Ele determina o que é digno de figurar como formulação ou resultado 

científico e o que não é. A ortodoxia prega por uma doutrina normal, uma verdade a 

priori que funciona como uma verdadeira fé. Opor-se a ela é correr o risco de 

ostracismo e rejeição de várias maneiras, como se fosse um blasfemador ou herege. A 

noção de ortodoxia, que vem de Keynes, foi emprestada da religião. O acúmulo 

contínuo de uma posição de poder e um regime da verdade irá produzir efeitos 

profundos sobre aqueles que são os beneficiários. Por um lado, vis-à-vis o que está de 

fora, é difícil de resistir à sensação de não só ter razão (que é legítima), mas de encarnar 

a ciência (que não é). Por outro lado, internamente, eles acham que é ainda mais difícil 

questionar o que todos concordam e que lhes garante essa superioridade – donde o risco 

de que o trabalho científico tende a naturalizar/sacralizar toda a ordem de preconceitos 

(que, aliás, são inevitáveis) ou padrões de pensamento no próprio fundamento do 

programa de pesquisa. A combinação dos dois efeitos é, então, fazer o economista viver 

em um mundo cada vez mais distante do mundo real, com critérios de rigor formal 

prevalecendo sobre os critérios de pertinência empírica. 

Dado que a ortodoxia econômica é a marca de uma dominação que não está assentada 

em fundamentos científicos, o rótulo é vigorosamente negado por aqueles a quem é 

aplicado. Especificamente, a negação da distinção ortodoxia/heterodoxia por um 
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economista é um indício de que estamos lidando com um ortodoxo. Atenção: ortodoxia 

não significa uniformidade. Em vez disso, este conceito leva em conta apenas a 

estrutura profunda dos esquemas teóricos. Pode-se ter a impressão de alguma 

diversidade, mas é superficial e devido à variedade de hipóteses auxiliares. Há cerca de 

quinze anos, tem-se visto até mesmo um novo rosto da ortodoxia, destacando os 

métodos essencialmente quantitativos e experimentais com, acredita-se, o mínimo de 

conteúdo teórico prévio. Além da imensa ingenuidade epistemológica que sugere que 

podemos apreender a realidade apenas com a bagagem dos pressupostos auxiliares, os 

preconceitos teóricos fundamentais não são menos significativos, apenas menos 

conscientes. 

Com base nestes três conceitos assim definidos (cabe-nos utilizar "padrão" uma vez que 

é supérfluo distinguir os três conceitos), podemos, na direção oposta, introduzir três 

noções contrárias que usamos para reconstruir a arquitetura institucional da nossa 

disciplina: 

x "Fora do mainstream" é definido por subtração do mainstream. Vimos que a 

seção 05 opera cada vez mais sobre uma injunção implícita de pertencimento 

obrigatório ao mainstream (através dos critérios de avaliação). Esta 

injunção/exclusão não tem precedentes na história da nossa disciplina. 

x Em Economia existem muitas outras correntes além da neoclássica. Por 

exemplo: keynesianos, institucionalistas, regulacionistas, evolucionistas, 

convencionalistas, marxistas, etc. Cada qual tem seu programa positivo e não se 

contentam apenas em se opor à teoria neoclássica. Algumas até mesmo têm 

raízes históricas anteriores a ela. No entanto, se queremos reunir o que não é 

neoclássico, dizemos "alternativo" ou "crítico". 

x O termo "heterodoxia" é muito utilizado neste manifesto porque ele tem o 

mérito de não apenas justapor as correntes "alternativas", com o seu próprio 

conteúdo teórico, como corredores em pé de igualdade em uma linha de partida; 

ele alerta o público que um dos corredores modificou as regras da competição 

em vantagem própria enquanto afirma o contrário e que, assim, a corrida vai ser 

distorcida. Os heterodoxos em Economia não podem ser reduzidos à sua não 

conformidade com a norma, à não-adesão à ortodoxia. Na verdade, eles 

desenvolvem uma outra maneira de lidar com a Economia e, notadamente, se 

recusam a fazer da sua ciência um dogma, pois dão importância ao confronto 
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com os fatos, ao dissenso em todas as suas formas e à interpretação. 

Diferentemente dos ortodoxos, eles não pensam que o mundo deve ser moldado 

e reformado para entrar em conformidade com a teoria. Pelo contrário, 

consideram que são as próprias teorias que devem ser adaptadas ao seu objeto. 

Finalmente, o "pluralismo", que define o horizonte de nossa ação e deve se traduzir 

por uma nova seção "Economia e Sociedade"- onde não exista corrente dominante 

nem ortodoxia, apenas a um debate aberto e profundo entre todas as correntes: 

neoclássica, keynesiana, institucionalista, etc, mas que discutam os seus 

pressupostos e comparem as suas teses com o mundo real -  uma comunidade, em 

suma, científica.  

 

 

 

Se você acredita que devemos defender o pluralismo em Economia, assine a petição 

online em nosso site: http://assoeconomiepolitique.org/ 

 

 


