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Era uma vez: 
Partição da Realidade entre 

Ciência Econômica e 
Ciências Afins



ciências afins da ciência econômica
• Disciplinas tais como a Política, a Sociologia e a Psicologia

são vizinhas complementares, sendo seus conhecimentos 
essenciais para o desenvolvimento da própria Economia. 

• A Historiografia, da mesma forma importante, 
necessita menos comentários, porque tem sido 
acompanhada de forma satisfatória por economistas 
heterodoxos. 

• Como a Matemática e a Estatística tornaram-se as disciplinas 
mais cultuadas por economistas ortodoxos dentre as vizinhas 
da Economia, seu conhecimento é obrigatório aos estudantes, 
não vamos nos dar ao trabalho de expô-las.
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Todos os dias: 
Formação Doutrinária de 

Economistas
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Coluna “Decisões” –
os temas podem ser vistos 
também como parte das 
Teorias das Escolhas para 
enfrentar os problemas 
“microeconômicos”:

1. fixar preços e/ou 
margem de lucro,

2. produzir para mercado 
interno ou externo 
(importar/exportar),

3. gastar (consumo e/ou 
investimento),

4. regular economia de 
mercado via política 
econômica.

Coluna “Resultantes” –
com uma visão sistêmica, 
apresentam-se os 
costumeiros problemas 
“macroeconômicos”:

1. inflação,

2. desemprego,

3. estagnação, 
recessão ou 
depressão 
(ciclo e tendência), 

4. subdesenvolvimento,

5. crise cambial.
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Economia como componente de um 
Sistema Complexo

• É necessário o conhecimento de todos esses 
temas fundamentais, tanto em Microeconomia, 
quanto em Macroeconomia. 

• Na verdade, essa divisão entre Micro e Macro é 
artificial, pois na realidade seus conteúdos se interagem 
como todos os componentes de um Sistema Complexo. 

• Das interações de disciplinas, referentes às 
todas as partes do todo, emergirá o conhecimento 
multidisciplinar necessário ao economista atualizado.
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Núcleo de Teoria Pura
• O Núcleo de Teoria 

Pura, 
de mais alto nível de 
abstração dos 
fenômenos econômicos 
puros,
poderá ser oferecido 
após a Introdução à 
Economia, 
em 4 semestres letivos, 
do 2º ao 5º (inclusive). 

• Este curso de 
Introdução à Economia
deveria apresentar, 
de maneira 
panorâmica, 
como as diversas 
disciplinas a serem 
estudadas 
se subordinam à 
essa metodologia dos 
três níveis de 
abstração.
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Núcleo de “Teoria Aplicada” 
ou “Outras Ciências”

• Pode ser entremeado 
com o Núcleo de
“Teoria Aplicada” ou 
“Outras Ciências”, 
descendo um degrau para 
o nível médio de abstração.
• Conhecimento 

multidisciplinar em 
Economia 
Comportamental, 
Institucional, 
Evolucionária e 
Complexa.

• Há reincorporação do 
antes abstraído para extrair 
os fenômenos econômicos 
“puros”: 
Sociologia, Política, 
Filosofia, Ética, Direito, 
Cálculo, Estatística, 
Econometria, 
Matemática Financeira, 
Contabilidade 
(Empresarial e Nacional), 
Administração, etc.
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Núcleo “Arte da Economia” ou 
“Política Econômica”

• O Núcleo “Arte da Economia” ou “Política Econômica”
tem como pressuposto o conhecimento teórico e 
conceitual antes apresentado.

• Propicia datar e localizar as intervenções na realidade 
via decisões práticas: 

1. História Econômica Mundial (inclusive Economia 
Internacional) e Brasileira (inclusive Contemporânea), 

2. Finanças (Públicas, Corporativas e Pessoais ou 
Comportamentais).

12



Núcleo de Disciplinas Eletivas 
(nos últimos semestres letivos)
• Especializações 

setoriais como 
Economia Agrícola e de 
Meio-Ambiente, 
Economia Industrial, 
Economia de Serviços, 
Economia Monetária e 
Financeira, Avaliação e 
Mitigação de Riscos, 
Vida Profissional e 
Finanças Pessoais, etc.

• Elas permitirão atualização 
teórica e darão flexibilidade 
à formação generalista, 
dirigida ao mercado de 
trabalho contemporâneo, 
seja profissional
(treinamento), seja 
acadêmico (pós-graduação), 
• O estudante, pós-tudo, 

dominará a arte 
fundamental de
“aprender a aprender”.13



Até que em um dia: 
Escola de Campinas



Escola Desenvolvimentista
• A formação de qualquer economista para a sociedade, 

ou seja, de profissional para o mercado de trabalho, 
seja no nível da graduação, seja no da pós, 
deve ser voltada para o desenvolvimento do Brasil. 
• Isso dá a essa Escola postura bem distinta da predominante 

em outros cursos, porque professores de escolas ortodoxas 
acham a formação do economista universal, isto é, 
sempre a mesma, baseada em “currículo mínimo” obrigatório. 
• Partem do princípio de haver apenas uma “Ciência Econômica”. 
• Portanto, no plano abstrato, sua dedução para outros países 

deve servir também para o Brasil… e em qualquer época! 
• Nesse nível de abstração, a teoria econômica seria adequada 

a qualquer lugar e em qualquer tempo.



baixando o nível de abstração: 
teoria aplicada

• A Escola de Pensamento Desenvolvimentista começa com 
o rechaço essa tese, classificada como monoeconômica. 
• Os teóricos mais conhecidos abstraíram a partir da 

realidade dos países avançados. 
• Os antecedentes da Cepal tentavam, justamente, conceber 

teoria do desenvolvimento com a contemplação da 
especificidade da economia da América Latina. 
• A Escola de Campinas, por sua vez, foi criada para 

pensar qual é a especificidade da economia brasileira 
dentro da América Latina e do mundo. 
• As teorias criadas em países do chamado Primeiro Mundo, 

devem ser requalificadas, adequadas e questionadas, 
antes de serem aplicadas à realidade brasileira. 



datar e localizar decisões práticas 
para o desenvolvimento

• A Cepal também necessitava ser criticada por criar 
um modelo único para a América Latina, aliás, 
porque era essa interpretação alternativa a cobrança crítica 
recebida por parte dos formados em sua tradição. 
• Entre outros exemplos, há o da teoria cepalina da inflação. 
• Ela foi baseada na experiência chilena, 

onde se tinha problema de oferta agrícola. 
• No Brasil, no entanto, a realidade era outra. 
• O país, nessa década, se tornou 

o maior exportador de alimentos do mundo. 
• Então, era necessário adequar aquela teoria estruturalista 

ao espaço e ao tempo. 



relações de produção X
colonização

• A ideia era obter a chamada visão endógena ou 
“de dentro para fora”, quando toda a visão da esquerda 
até então, influenciada pela ótica exógena marxista, 
era “de fora para dentro”. 

• Vinha da visão da colonização, quando 
a exploração vinha de fora, ou seja, da metrópole. 

• Deveríamos partir da especificidade de como aqui 
se criaram as relações de produção capitalista, 
no último país independente a extinguir a escravidão. 



Escola de Pensamento
• Qualquer Escola de Pensamento Econômico é definida 

em torno do desenvolvimento inter-relacionado 
de certo tema comum entre os seus membros 
em determinada instituição ou local. 
• Esta Escola deve ter a capacidade de se comunicar e 

influenciar outros membros da profissão, no caso, 
a de economista, porque se ela se fecha em si ela 
não é reconhecida pela comunidade profissional 
como fonte de conhecimentos. 
• Ela deve ser capaz de influenciar não só os economistas, 

formando opinião especializada, 
mas também a opinião pública. 



Característica da Escola de Campinas

• É a capacidade de dialogar com empresários, 
sindicalistas, políticos, governantes –
e não só com acadêmicos e/ou outros economistas. 

• É muito importante a capacidade de conversar 
“extramuros”, não ficar restrito aos debates teóricos 
com outras comunidades acadêmicas, via publicações 
universitárias ou apenas em Congressos da ANPEC 
(Associação Nacional de Pós-graduação em Economia), 
mas participar do debate público em rede social/mídia. 
• Por isso, ela está fortemente ligada ao seu local e 

tempo.



Por causa disso: 
Desenvolvimento do 

Desenvolvimentismo ou 
Social-desenvolvimentismo



Crescimento 
da renda e 

do emprego 
Política 

social ativa

Desenvolvi
mento 

socioeconô
mico

Celso Furtado
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Essa simples equação 
(desenvolvimento = 

crescimento + 
política social)

representa a estratégia do 
Social-Desenvolvimentismo.

Sua análise da estratégia 
para o desenvolvimento 
socioeconômico do País 

não se resume 
às políticas econômicas 

de curto prazo. 
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A estratégia observada (e defendida) pelo 
Social-Desenvolvimentismo, para a década corrente, 

era direcionada pelo investimento do setor produtivo estatal, 
associando os fundos de pensão patrocinados pelo 

setor público com o setor privado nacional e estrangeiro. 

Em conjunto com o gasto público orçamentário, 
operariam como indutor do gasto privado. 

Significaria adotar 
o olhar estadista 

“para enxergar mais 
adiante, além da 

demanda corrente”. 

Não se restringiria 
ao debate da 

política econômica 
em curto prazo.

Investimento autônomo 
diante das condições da 

demanda agregada 
em contexto de 

crise internacional. 

Destacava a importância 
de investimento em 

infraestrutura e 
logística, porém, não se 

reduz a esse o foco.
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O movimento das forças de 
mercado, apoiado por políticas 

públicas, conseguiu alcançar 
alguns fatores endógenos de 

dinamismo da economia 
brasileira: 

a dimensão 
significativa do 

seu mercado 
interno 

a diversificação 
setorial

São fatores de esgotamento de 
ciclos de crescimento as carências 

de autonomia nacional em: 

inovação 
tecnológica 

financiamento do 
desenvolvimento
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O Novo-Desenvolvimentismo defende 
o modelo exportador, através de 
maxidesvalorização cambial, 
em que os países emergentes 
de dimensão continental teriam 
a possibilidade de usar duas grandes 
vantagens: 1. mão de obra barata e 
2. comprar ou copiar tecnologia disponível. 

Se o país adotasse essa estratégia 
asiática de industrialização orientada 
para as exportações, 
só as empresas eficientes
o bastante para exportar seriam 
beneficiadas pela política industrial.
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falso debate:
Export Led X Domestic Led

China
Consumo popular 
de “bens de luxo”

Inflação de 
Commodities

Brasil: maior 
exportador de 

alimentos

80% da produção 
de alimentos é 

consumida 

internamente 

Nova Classe 
Média

Política de Salário 
Mínimo

Crédito Popular ProUni Bolsa-Família

Bônus 
Demográfico

Esperança de 
Vida Maior

Elevação da 
Escolaridade

Igualdade de 
Gêneros

Crescimento 
Demográfico 

Menor
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Mercado 
Externo

Mercado 
Interno
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Exportação 
Líquida (X –M)

2% do PIB

Consumo 
60% do PIB

Investimento 
18% do PIB

Gasto 
Governamental  

20% do PIB

Composição do PIB brasileiro pela Ótica da Demanda

Fluxo comercial ou corrente de comércio exterior: (X + M)/PIB: 
depois de atingir o máximo de 24% do PIB em 2004, voltou ao patamar de 17% do PIB em 2010.29



•Eletrobrás
•BNDES
•Automobilística 

(4ª. >)
•Embraer (4ª. >)

•Rodoviário / Aéreo / 
Ferroviário

•PNBL
•Ciência & Tecnologia
•Moeda Eletrônica

•Vale
•Petrobrás
•Pro Álcool (Etanol)

•Embrapa
•Banco do Brasil

Agroindústria: 
além do 6% do PIB 

da agricultura

Extrativa Mineral 
Petroindústria
Biocombustível 

10% do PIB

Hidroeletricidade 
Construção  Civil 

Construção Pesada 
Indústria de 

Transformação 
18% do PIB

Servindústria: 
Transportes 

Telecomunicações 
Tecnologia de 
Informações 

Sistema Financeiro 
66% do PIB

Composição do PIB brasileiro pela Ótica da Oferta
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provedor de alimentos fornecedora de energia
(petróleo e gás)

prestadora de serviços produtora de 
bens industriais

Nova Divisão Internacional do Trabalho?!
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Fábrica 
do 

Mundo

Fazenda 
do 

Mundo

CH
IN

A
BRASIL
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97% das 
exportações 
chinesas são de 
produtos 
industrializados

Dotação ainda 
de 90 milhões 
de hectares de 
terras 
agricultáveis

CH
IN

A
BRASIL
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Agricultura no Brasil

conhecimento 
técnico

manejo 
criterioso das 
condições de 

produção

Eficiência
potenciada por 

insumos, 
máquinas e 

equipamentos

concebidos 
para as 

condições 
peculiares 

ao país

Terra
suporte da produção

Agronegócio tem 
múltiplos engates, 

a montante e a jusante, 
com a indústria.
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terramarear

35

Terra: 
conquista 

do cerrado

Mar: 
extração de 

petróleo

Ar: aviação 
regional



Brasil: acentuar a 
sua condição de 

potência agrícola

candidato a uma 
posição de peso 

no conjunto 
de atividades 

industriais 
e de serviços

com o nível de 
sofisticação 
tecnológica 

similar ao praticado 
na agricultura do 

país.
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Brasil não é dependente de 
uma única commodity

Metais: 1/3 da Exportação; 
70% Minério de Ferro

Há tecnologia embutida 
na exportação brasileira
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“Equilíbrio 
Externo”

5 exportações industriais citadas: 29,7%



Os social-desenvolvimentistas 
enxergam as interações de todos 
os direitos e deveres da cidadania 
como condicionantes do crescimento 
sustentado com inclusão social 
em um ambiente de plenas liberdades 
democráticas.

O respeito às instituições 
inclusivas e a superação das 
instituições extrativistas é 
o modo seguro de afastar 
o risco de o populismo de direita 
não respeitar o resultado da 
democracia eleitoral.
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política.
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política.

garantia da liberdade religiosa, 
de pensamento e expressão, 
o direito de ir e vir, 
o direito à propriedade, 
à liberdade contratual e 
de escolher o trabalho,
à justiça para salvaguardar 
todos os direitos.
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política.

direitos eleitorais 
(possibilidade de votar e 
ser votado)
direito de livre associação 
(partidos, sindicatos, etc.) e 
direito de protestar.
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política. direito à educação básica, 
à saúde pública, 

a programas habitacionais, 
ao transporte coletivo, 

à previdência, 
ao lazer, 

a julgamento
imparcial, etc.
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política.

direito dos 
consumidores, 
dos idosos, 
dos adolescentes, 
das crianças, 
dos deficientes, 
dos homossexuais, 
das diversas etnias, 
dos animais, 
da ecologia 
(meio ambiente), etc. 
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Direitos 
Civis

Direitos 
Políticos

Direitos 
Sociais

Direitos das 
Minorias

Direitos 
Econômicos

Interações entre 
estes componentes 

de um Sistema 
Complexo 

propiciam a 
emergência da 

democracia 
socioeconômica e 

política.

direito ao salário mínimo 
com poder aquisitivo real, 
à estabilidade no emprego, 
ao acesso à bancos e 
crédito (cidadania 
financeira), 
à aposentadoria digna, 
à tributação progressiva, 
etc.



Finalmente: 
Diagnóstico dos Cursos de 

Economia e da Profissão no 
Brasil



Crítica de estudantes ao 
Ensino de Economia

1. o irrealismo, devido ao fracasso do seu envolvimento 
com a economia real, 

2. o excesso de modelagem matemática, 
como se fosse “um fim em si mesma”, 

3. o dogmatismo reinante com a recusa do pluralismo 
intelectual ao não dar espaço para o pensamento crítico 
em geral e para abordagens alternativas em particular. 

4. uma conclamação para os professores abandonarem o 
autismo, isto é, a polarização privilegiada do mundo dos 
pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, 
com perda, em maior ou menor grau, da relação com 
os dados e exigências do mundo circundante.



Economia contemporânea continua a ser 
moldada pela abordagem neoclássica
• Nela, a Ciência Econômica é vista como “pura”, identificando-se 

com o livre mercado, sob a forma de concorrência perfeita. 
• Nele, os sujeitos econômicos agem, racionalmente, 

em termos de maximização de utilidades ou lucros ou 
minimização de custos e perdas. 
• São dotados de idênticos poderes de mercado. 
• Esta abordagem leva apenas em consideração 

os “micro fundamentos”. 
• Estes se baseiam em indivíduos racionais e egoístas, 

em detrimento de qualquer plausibilidade empírica. 
• Modela toda a economia, simplesmente, 

extrapolando esse comportamento individual. 
• Este compromisso dogmático contrasta significativamente 

com o ensino plural em outras Ciências Sociais as quais, 
de forma rotineira, apresentam os paradigmas concorrentes.



propostas dos estudantes
1. sublinhar, em cada módulo, as teorias econômicas a serem 

ensinadas, para a Economia não ser encarada como 
disciplina monolítica e sem debate;

2. relacionar sempre quando possível as teorias econômicas com 
a história geral, pois os conceitos não podem ser devidamente 
compreendidos sem o conhecimento dos seus 
condicionamentos sociopolíticos e tecnológicos;

3. disponibilizar disciplinas com perspectivas econômicas 
alternativas, deixando claro: a ideia não é a de se ignorar 
o ensino da Economia mainstream, mas sim compreender 
a pluralidade de perspectivas como estritamente necessária;

4. sempre quando possível, os docentes deverão 
relacionar a matéria em causa com o mundo real, 
para os estudantes aprenderem a aplicar a teoria e 
compreenderem onde falha a teoria para explicar a realidade;

5. os módulos devem encorajar o desenvolvimento de 
competências críticas e os métodos didáticos deverão 
estimular a discussão e o pensamento reflexivo.



formação tardia da casta dos 
sábios-universitários brasileiros

• Antes da “modernização conservadora” da ditadura, 
ocorrida após o Golpe Militar de 1964, só se formaram 
19.049 profissionais universitários em 1963. 
• No total acumulado em 35 anos (1963-1998), 

tinham se formado 5.954.028 universitários no País. 
• No fim do século XX, possuía população total de 169,5 

milhões de habitantes. Essa minoria, por alguns classificada 
como a “elite intelectual”, era apenas 4% da população.
• Para comparação, em 1950, para a população de 15 anos ou 

mais, a Coréia do Sul tinha 1,5% com alguma educação 
superior, enquanto no Brasil essa porcentagem 
correspondia a 0,7%. 
• Em 2005, essa parcela se eleva para 32,5% na Coréia do Sul, 

enquanto no Brasil, apenas para 6,3%
(Barro & Lee Educational Atteinment Dataset).



censo de 2010 e dados mais recentes
• Na área de Economia, identifica-se 234.287 graduados, 

18.341 mestres e 5.410 doutores
• Entre os graduados, 59.346 são presumivelmente aposentados 

ou desempregados. 
• A participação dos mestres e doutores é maior e crescente 

nas faixas etárias mais jovens.
• Segundo os dados da DataViva sobre o Ensino Superior de 

Economia no Brasil, o curso de Economia é o 37º em número de 
matrículas no Brasil; a universidade com mais alunos é Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, com 1,64 mil estudantes. 
• Nos últimos seis anos (2010 a 2015), foram 36,6 mil concluintes, 

ou seja, a média de 6,1 mil / ano. Se essa fosse a média nos 
últimos 35 anos (e todos os concluintes exercessem a profissão), 
estariam na vida ativa cerca de 213,4 mil economistas. 
• Em 2015, número de alunos matriculados atingiu 50,4 mil, 

o número de ingressantes, 12,6 mil, e o número de concluintes, 
6,23 mil. Para comparação, nesse ano, o IE-UNICAMP tinha 547 
matriculados e teve 91 concluintes com idade média de 22 anos.



queda de demanda por 
curso de Economia

• Pela Sinopse Estatística do Ensino Superior de 2014, 
existiam 252 cursos de graduação presenciais em Economia, 
sendo 141 em Universidades públicas e 111 de IES privadas. 
• Eles ofereceram 19.818 vagas para 101.471 candidatos 

inscritos, resultando em relação de 5 candidatos / vaga. 
• Em centros de excelência em ensino, essa relação era bem 

superior, por exemplo, atingindo no IE-UNICAMP 
24,5 no curso integral e 22,2 no noturno no ano de 2014.
• Mesmo com essa baixa relação C/V no geral, houve apenas 

12.432 ingressos nesse ano, ou seja, 7.386 vagas não foram 
preenchidas; isto representou 37% de vagas ociosas.



áreas de atuação
1. ASSESSORIA: determinar o nível ideal de produção e produtividade 

para fixar preços de venda com base em custos e margem de lucro 
adequados à estrutura de mercado e ao setor de atividade;

2. PROJETOS: colaborar em auditoria e perícia referentes às avaliações 
econômico-financeiras, elaborar projetos de investimentos;

3. PESQUISA: pesquisar, analisar e diagnosticar o mercado e a inflação, 
o custo de vida e o poder aquisitivo da população, a renda nacional e 
o nível de desemprego, a conjuntura econômica, o ciclo e 
a tendência de crescimento, o mercado de câmbio e 
o balanço de pagamentos;

4. PLANEJAMENTO: atuar nas áreas de planejamento econômico, 
financeiro e administrativo e propor o uso de instrumentos de 
política econômica para elevação do desenvolvimento 
socioeconômico;

5. CONSULTORIA: atender consultas em Economia e Finanças, 
visando o aumento da rentabilidade do patrimônio privado e 
a melhoria da prestação de serviços privados e públicos;

6. ENSINO: atuar como professor universitário e 
em Educação Financeira.



perfil adequado para economistas
• sólida formação geral e com domínio técnico dos estudos 

relacionados com a formação teórico-quantitativa e teórico-
prática, peculiares ao curso, 
• além da visão histórica do pensamento econômico 

aplicado à realidade brasileira e ao contexto mundial, 
exigidos os seguintes pressupostos:

1. uma base cultural ampla, possibilitando o entendimento 
das questões econômicas no seu contexto histórico-social;

2. capacidade de tomada de decisões e de resolução de 
problemas em uma realidade diversificada e 
em constante transformação;

3. capacidade analítica, visão crítica e 
competência para adquirir novos conhecimentos;

4. domínio das habilidades relativas à 
efetiva comunicação e expressão oral e escrita.



formação de elite com reputação
• A pós-graduação é exigida para o economista se tornar 

professor e pesquisador. 
• Também é importante para ocupações diversas, 

competindo com outros profissionais, 
em concursos públicos. 
• Bancos, consultorias, entidades de classe 

já exigem até doutorado. 
• Na carreira estagiário-trainee-auxiliar-analista-

assistente-gerente-supervisor-diretor de empresa, 
um mestrado stricto sensu, uma especialização 
latu sensu ou um MBA ajuda muito. 
• Neste caso, por que os economistas não fariam logo 

o curso de Administração ou Contabilidade? 



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


