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Estrutura da apresentação

Velho Evolucionismo

Novo Evolucionismo



Velho Evolucionismo
A Economia Evolucionária (EE) é inspirada pela Biologia Evolucionária. 

A EE salienta os conceitos de interdependências complexas, 
entre competição, crescimento econômico, mudança estrutural e 
restrição orçamentária familiar e governamental, mas difere da ortodoxia na 
abordagem utilizada para analisar esses fenômenos em longo prazo.

A Metodologia Evolucionária lida com 
o estudo dos processos capazes de transformar a atividade econômica pelas 
firmas, instituições, indústrias, produção, comércio, crescimento e emprego, 
através dos cruzamentos e interações dos diversos agentes.



pensamento evolucionista
• Foi influenciado por Charles Darwin, após ele ter publicado 

A Origem das Espécies, em 1859, descrevendo os humanos 
como seres vivos componentes do mundo natural: 
as espécies adaptadas adquiriram as condições de sobreviver.

• Como os outros animais, os humanos evoluíram 
em resposta aos ambientes em transformação.

• Esse pensamento evolucionário coloca 
os homens como seres naturais
(e não como almas de um outro mundo não material), 
tais como organismos desenvolvidos ao se adequar para 
sobreviver em um mundo do qual inevitavelmente são partes.



instabilidade
• A natureza como um todo é um sistema em estado de contínua 

mudança, logo, somos organismos necessitados a se adequar 
a um mundo sujeito a constante mudança e fluxo.

• A existência é um risco, ou “um jogo”, pois o mundo é instável.

• Dependemos do ambiente para ser capazes de sobreviver e 
prosperar, mas os muitos ambientes nos quais nos encontramos 
estão sempre mudando de forma nem sempre previsível.

• Diante da incerteza existem duas estratégias diferentes a adotar:
1. religiosa: apelar para forças sobrenaturais;
2. científica: procurar entender o mundo e 

adquirir o controle sobre o ambiente. 7



estratégias frente às incertezas do mundo
Tradicional, religiosa 
e/ou ética
• A ética religiosa surgiu das 

tentativas de nossos 
ancestrais para 
apaziguar as forças ocultas.

• Enquanto eles ofereceram 
sacrifícios, os religiosos 
barganham com os deuses, 
prometendo submissão e 
agir com bondade se forem 
salvos dos males, amém...

Científica, tecnológica
e/ou econômica
• A resposta alternativa é 

desenvolver várias técnicas 
para nos proteger contra as 
forças cegas da natureza, 
de modo a viver no mundo 
mais facilmente.

• Essa estratégia envolve 
encontrar meios para revelar 
como o ambiente funciona 
para, então, nos empenhar 
para não o transformar 
em nosso prejuízo. 8



evolução da cooperação
• Dilema do prisioneiro envolve dois ladrões presos, 

onde cada detento deveria decidir entre 1. confessar, 
2. ficar em silêncio ou 3. “entregar” o outro.

• A Teoria dos Jogos investiga se é mais inteligente cooperar
em nome do benefício mútuo ou agir com egoísmo.

• A cooperação pode vir de atos interesseiros. 
• A estratégia mais bem sucedida é quando o jogador 

coopera na primeira jogada e depois espelha o adversário, 
não sendo nunca o primeiro a capitular.

• A abordagem amável de cooperação dá resultados 
mutuamente benéficos, mas se alguém é traído, 
é crucial revidar imediatamente para manter a “credibilidade”.

• Dessa análise de competição e cooperação 
surgem as regras sociais e até as morais. 9



variedade de normas e comportamentos
versus pressuposta natureza humana universal
• É comum resumir Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin 

(1809-1882) na expressão “sobrevivência do mais apto” em vez 
de “pequenas variações aleatórias podem se acumular e se 
transformar ao longo do tempo em mudanças de grande escala”. 

• Seus divulgadores vulgarizaram a Teoria da Seleção Natural
como uma forma mais simples de explicar suas ideias ao público. 

• Em 1852, Herbert Spencer (1820-1903) começou a divulgar: 
a sociedade humana está sujeita ao processo de seleção natural, 
assim como as espécies selvagens. 

• De acordo com o darwinismo social, a sociedade e o mundo 
natural poderiam ser vistos através da mesma ótica científica.10



darwinismo social
• Para Darwin, o mais apto era o organismo biologicamente 

adequado a seu ambiente em qualquer tempo. 

• Spencer estende o modelo para a civilização humana ao afirmar: 
o mais apto é aquele mais adequado à sua sociedade, 
com qualidades mentais, morais e físicas mais desenvolvidas. 

• Ele dizia: se a seleção natural não fosse limitada por regras, 
os membros mais inaptos da sociedade seriam eliminados 
na competição por recursos escassos, inclusive econômicos.

• Quem não tivesse dinheiro, educação, força de vontade ou talento 
seria ultrapassado por membros mais férteis e 
bem-sucedidos da sociedade. 11



consequência nefasta do equívoco
• Na realidade social e demográfica, no entanto, os cidadãos 

mais reprodutíveis não pertenciam às classes mais ricas. 

• Os membros da chamada “elite moral e intelectual” casavam 
cada vez mais tarde e tinham, relativamente, poucos filhos. 

• Logo, suas riquezas materiais, intelectuais e físicas não se 
espalhavam pela população, porque a herança as concentrava. 

• Por sua vez, os menos dotados estavam se reproduzindo, 
de modo desproporcional à sua “adequação”. 

• Em desespero para defender sua “tese”,  Spencer lutava contra 
quaisquer tentativas do governo ou de alguém mais ajudar as 
classes mais pobres, pois, se as deixassem sem proteção social, 
elas se extinguiriam naturalmente! 12



ideologia da direita
• As ideias de Spencer se adequavam à ideologia de uma sociedade 

competitiva, indo ao encontro das necessidades dos novos 
capitalistas norte-americanos; graças a elas, ninguém precisava se 
sentir “culpado” por sua boa sorte pessoal ao obter fortuna. 

• O homem rico seria o beneficiário inocente de sua própria virtude 
superior: a riqueza pessoal deveria ser protegida e 
nenhum governo poderia interferir sem inibir 
o processo pelo qual a raça humana estava progredindo.

• Pior ainda, esse “darwinismo social” canhestro se desembocou, 
em 1883, na fundação por Francis Galton (1822-1911), primo de 
Charles Darwin, do movimento eugênico dedicado à purificação 
genética da sociedade e ao aperfeiçoamento da raça humana. 



falácia naturalista 
• A Teoria da Seleção Natural 

foi subvertida para apoiar 
preconceitos sociais 
extremos: 

1. racismo, 
2. esnobismo intelectual, e 
3. nacionalismo mal dirigido.

• Tudo isso era justificava 
a Ciência da Eugenia, 
uma mixórdia 
pseudocientífica nazista.

• Os darwinistas sociais também 
estavam errados ao sugerir 
a seleção natural agir
como um guia para a forma 
como deveríamos viver. 

• Não há qualquer razão lógica
indicando haver algo 
moralmente válido no 
processo de seleção natural.

• Este é, por natureza, um 
processo biológico, baseado
em mutações aleatórias, 
moralmente neutro.
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Novo Evolucionismo
A Economia Evolucionária não considera fixas as características 
das opções de escolha ou dos tomadores de decisão. 

Seu foco concentra-se no processo de não-equilíbrio,
transformador da economia, e em suas implicações. 

Esse processo dinâmico, por sua vez, emerge das 
interações de diversos agentes com racionalidade limitada, 
mas capazes de aprender com as experiências e as interações, 
e com diferenças adequadas para as mudanças ambientais. 



teoria da economia dinâmica 
• À semelhança da maioria dos intelectuais de sua geração, 

Joseph Schumpeter era fascinado pelas implicações, para a 
sociedade, da Teoria da Seleção Natural, formulada por Darwin. 

• Justamente quando a mudança constante 
era a marca distintiva dos tempos modernos, 
a teoria econômica ignorava o processo evolucionário capaz de 
tornar a economia mais produtiva, especializada e complexa.

• A ambição de Schumpeter era substituir a teoria estática da 
Economia por uma teoria dinâmica, assim como Darwin pusera 
de lado a biologia tradicional em favor da biologia evolucionista. 
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sistema dinâmico e evolucionário
• A concepção do sistema econômico como um sistema dinâmico e 

evolucionário, tal como Joseph Schumpeter o postula, 
significaria o reconhecimento de parte do comportamento 
humano ter um fator biológico e uma herança genética? 

• O enfoque de Schumpeter era o elemento humano, 
pois o desenvolvimento dependeria do empreendedorismo. 

• Compartilhava a obsessão alemã do final do século XIX com 
a liderança, interessando-se pela Teoria do Talento Hereditário 
como causa das rendas desiguais e do papel das elites.
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empreendedorismo-inovação-crédito
• Empreendedores são banqueiros ou outros agentes financeiros 

capazes de mobilizar capital, avaliar projetos, administrar risco, 
monitorar os administradores, fazer bons negócios, 
redirecionar os recursos de velhos para novos canais.

• A função de um empreendedor é revolucionar o padrão de 
produção, explorando uma invenção ou, de modo geral, uma 
possibilidade tecnológica ainda não tentada, novos produtos ou 
novas fontes de fornecimento de matérias primas, cuja inovação
significava superar os obstáculos, a inércia e a resistência.

• A despeito de sua visão dominadora, o empreendedor pode 
prosperar apenas em certos ambientes com direitos de 
propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos, 
mas a chave de sua sobrevivência é o crédito farto e barato. 



modelo evolucionário 
proposto por Schumpeter 

• É coerente com as constatações 
teóricas e práticas dos estudos 
posteriores quanto à: 

1. racionalidade limitada, 
2. racionalidade ecológica, e 
3. comportamento heurístico. 

• Relaciona-se com as questões 
consideradas de evolução: 

1. os processos de seleção natural, 
2. de competição social, 
3. de equilíbrio ambiental, e 
4. a importância da plasticidade: 

capacidade de adaptar-se às 
condições ambientes.

• O modelo schumpeteriano de 
desenvolvimento econômico se 
mostra consistente ao mesclar 
o nível do indivíduo empreendedor, 
base fundamental, 
com o nível postulado da dinâmica 
e da evolução macroeconômica. 

• Apresenta como adequada a relação: 
1. entre instabilidade e estabilidade 

estrutural do ambiente econômico e 
2. entre comportamento de 

continuidade e comportamento 
inovador do agente econômico. 
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Biologia Econômica ou
Economia Evolucionária
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a apropriação de 
contribuições da 
Biologia, como a 
seleção natural, 
a seleção social, 

etc.

o reconhecimento 
de parte do 

comportamento 
humano ter um 
fator biológico e 

genético

a concepção do 
sistema econômico 
como um sistema 

dinâmico e 
evolucionário
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• A estrutura do 
ambiente, onde 
ocorre o 
comportamento, 
importa sobremodo.

• A estrutura do 
ambiente define se 
as características 
particulares do 
indivíduo são 
adequadas.

• Os indivíduos estão 
imersos no meio-
ambiente físico e 
socioeconômico. 

• EE não abstrai a 
seleção natural do 
animal-humano nem 
reparte a realidade 
em Microeconomia e 
Macroeconomia.

Os agentes são 
inseridos em um 

mundo complexo, 
dinâmico e, 

essencialmente, 
incerto.

Eles não são 
independentes 
desse meio –

físico e social –
no qual estão 

inseridos.

EE não reduz 
o homem aos seus 

atributos meramente 
biológicos ou físicos, 

nem o analisa, 
isoladamente, 

abstraindo o resultante 
da agregação.

Abstrair tais 
atributos não é 

considerado necessário 
à construção de uma 

Teoria do Julgamento, 
das Decisões e do 
Comportamento 

Econômico. 
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A Economia Comportamental aponta 
o “efeito framing” no enquadramento 
das decisões práticas a cada contexto, 

ou seja, a dependência da forma 
onde a apresentação das questões

condiciona as respostas dadas. 

A Economia Evolucionista aponta 
a influência do meio: o ambiente onde 

a decisão será tomada influencia 
a percepção individual e a própria 

decisão, tornando os indivíduos
sujeitos à manipulação e influência 
do(s) comportamento(s)  alheio(s).



23

Contraste entre a mente 
(ou as características do indivíduo) 

e o ambiente no qual o 
comportamento se verifica. 

A racionalidade é ecológica
no sentido de dados 

comportamentos particulares terem 
sido evolutivamente selecionados, 

devido à sua capacidade de solução 
de problemas em dados ambientes. 

Gigerenzer (2008) critica
a visão de vieses heurísticos, 

apresentada por Kahneman (2003),
como explicações ad hoc de 
desvio de comportamento 

frente uma norma (bio)lógica.

A adequação dos comportamentos 
se deve ao desempenho em 
ambientes para os quais se 
necessita estar adaptado.

conceito de 
racionalidade 

ecológica
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Adoção de uma racionalidade
capaz de levar em conta tanto 
as características e aptidões 

dos indivíduos bem como 
as particularidades dos 

ambientes. 

Contrapõe-se à típica 
postura neoclássica de partir 

de racionalidades universais e 
independentes tanto de 

características dos indivíduos, 
gerais ou particulares, 

bem como do ambiente.

Das características do ambiente, 
destacam-se as características sociais
tais como as instituições, a presença 

de algum nível de incerteza e 
de seleção social, a competição 

por recursos escassos favorável ao 
comportamento inovador.

Das características individuais, 
destaca-se a chamada de 

racionalidade limitada, isto é, 
o reconhecimento de a capacidade 

computacional humana ser limitada e 
tender a adotar o comportamento 

com menor esforço mental.

conceito de 
racionalidade 

ecológica
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O julgamento humano é de 
domínio específico, ou seja, 

dependente do ambiente
onde está inserido.

O comportamento 
econômico tende a ser 
individualista, enquanto 
o comportamento social

exige sociabilidade. 

O altruísmo não teria sentido 
em uma perspectiva de 

racionalidade econômica 
individualista e/ou egoísta.

Face à instabilidade do ambiente, 
haveria pressão pela adoção de 

normas formais ou tácitas e 
convenções para reduzir 

o nível de incerteza face aos 
comportamentos possíveis. 

Existe forte pressão por parte do 
ambiente social pela convergência 
e adequação do comportamento 
individual, havendo represálias

para comportamento divergente
do usual.
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EE rompe com o determinismo 
“totalitário” ou “coletivista” ao 

verificar o meio-ambiente físico e 
socioeconômico deixar margem 
para as inovações, as rebeldias, 

as criatividades, as rupturas, 
as trajetórias caóticas, etc.

Holismo: as propriedades de um 
sistema, inclusive o composto por 

seres humanos, não podem ser 
explicadas pela soma de seus 
componentes: O Todo supera 

a soma de As Partes.  

O sistema como um todo – o meio-
ambiente físico e socioeconômico –

seleciona socialmente os 
comportamentos adequados a si 
próprio, em certas circunstâncias, 

mas é um corpo mutante 
não determinístico. 

Passa por permanente 
retroalimentação dinâmica
na sequência (re)avaliações 

individuais - decisões práticas -
constituição do ambiente 

incerto.

Os seres humanos são sujeitos 
de sistemas complexos; 

por causa disso, 
é necessário o estudo da 

Economia da Complexidade.

Natureza humana não é 
constante e nem é determinante
da natureza do sistema social.
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