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Três Níveis de Abstração
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John Neville Keynes (1852-1949): 
divisão de Economia

1. Economia Positiva: o estudo de o que é a economia, 

2. Economia Normativa: extrapolação pelas normas de
o que ela se tornará, ou seja, o futuro da economia, e 

3. Arte da Economia: a tomada de decisões práticas 
para alcançar o que deveria ser. 

• O exame da Economia Normativa de o que realmente 
ela será determina o que realmente é analisado pela 
Economia Positiva: as ações dedutivas dessa análise, 
i.é, a Arte visa mudar o rumo tomado pela economia. 4



Milton Friedman: 
Metodologia da Economia Positiva (1953)
• O único critério relevante da validade de uma hipótese 

é a comparação de suas previsões com experiência vivida:
1. a hipótese é rejeitada se suas predições são contrariadas, 

frequentemente (ou mais frequentemente), 
face às previsões sob uma hipótese alternativa; 

2. aceita-a se as suas previsões não são contrariadas. 

• Uma grande confiança é anexada a ela 
se sobreviveu a muitas oportunidades para contradição. 
• A evidência factual nunca pode “provar” uma hipótese. 
• Ela só pode provar (ou não) a previsão: 

o resultado positivo da predição é, em geral, dito 
como a hipótese tivesse sido "confirmada" pela experiência.
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não importa o realismo da hipótese
• A validade de uma hipótese não se dá por “realismo”, 

nesse sentido, ele não é por si só um critério suficiente para 
a escolha entre hipóteses alternativas. 
• Fatos observados são necessariamente em número finito; 

possíveis hipóteses, infinito. 
• Se existe uma hipótese consistente com a evidência 

disponível, é possível sempre outro número infinito.
• Uma teoria é, de maneira mais simples, apenas

o conhecimento inicial necessário para fazer uma predição 
em um determinado campo de fenômenos; 
• Quanto mais for “frutífera” ou mais precisa for 

a previsão resultante, maior  será
a área dentro da qual se confirmam as previsões da teoria, 
e daí sugerem linhas adicionais para pesquisas futuras.6



Hard Science versus 
Soft Science

Falácia do Apelo à Popularidade ou Prova Social:
o fato de a maioria das pessoas acreditar em uma 

ideia como se fosse prova de ela ser verdadeira 
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Hard Science: Mainstream = 
Falácia da Prova Social

• Apesar de alguns erros e más orientações, 
a Ciência Econômica progrediu em direção à atual fronteira 
de conhecimento: esta acumularia o resultado de todas 
hipóteses formuladas aprovadas por testes empíricos. 
• As hipóteses não verificadas por serem incoerentes com 

a realidade teriam sido rejeitadas, sistematicamente. 
• Os últimos manuais norte-americanos incorporariam as

descobertas importantes e descartariam os erros passados. 

• As ideias conhecidas pela maioria, por pressuposto 
seriam verdadeiras, formariam as boas teorias e 
teriam expulsado as reputadas de falsas. 
• Esta noção de fronteira do conhecimento, divulgada em 

livros-texto, fundamenta o modelo de hard Science:
conduz à elevada taxa de obsolescência intelectual. 13



Soft Science

• Na concepção soft science, pelo contrário, 
para o aprendizado da teoria econômica deve-se, 
basicamente, dominar a leitura das obras dos autores 
paradigmáticos, principalmente, Smith, Ricardo, Marx, 
Walras, Marshall, Wicksell, Keynes, Hayek, Schumpeter, 
Friedman, Polanyi. 

• Parte da ideia de haver um conhecimento econômico, 
disperso historicamente, onde se encontram 
as matrizes fundamentais da teoria econômica 
contemporânea.
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Erros de Pensamentos

Viés da Autoridade
• Em relação às 

opiniões de 
especialistas, 
somos muito menos 
cautelosos do que 
em relação a outras 
opiniões, inclusive a 
nossa. 

Apelo à Sabedoria Antiga ou 
à Autoridade Irrelevante
• Embasar um argumento 

na opinião de uma 
autoridade reconhecida 
é um apelo à modéstia das 
pessoas, ao bom senso de 
sempre haver outros com 
maior conhecimento –
o que pode até ser verdade, 
mas nem sempre é. 
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dois modelos de aprendizagem de 
Economia

Modelo de Hard Science
• a história do 

pensamento 
econômico 
é mera história das 
ideias do passado, 
desvencilhada da 
teoria econômica.

Modelo de Soft Science
• a história do 

pensamento econômico 
confunde-se com 
a teoria econômica, 
por isso, o estudo desta 
é indissociável da 
familiarização com 
aquela.
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história do pensamento econômico 
falseia visão idílica da hard science
• A presunção de as controvérsias em teoria econômica 

se comportarem de acordo com 
os cânones da superação positiva
não é validada pela História do Pensamento Econômico. 
• A clivagem entre passado e presente não se mantém, 

porque não há garantia de a verdade do passado ter 
sido assimilada inteiramente ao estado atual da ciência, 
pois permanecem as linhagens de defensores de 
doutrinas opostas. 
• Em nenhuma das controvérsias, 

por inexistirem regras consensuais de validação,
até o recurso à evidência empírica não a encerra. 17



Nível menos Abstrato 
ou mais Concreto: 
Decisões Práticas
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Conflito de Interesses e 
Divisão Metodológica/Ideológica
• Na concepção ortodoxa, a partir do 

individualismo metodológico, a Economia é espécie de 
guia para se tomar as melhores decisões individuais. 

• Na concepção considerada hoje heterodoxa, 
porém, anterior a esse reducionismo liberal, 
a Economia Política dota os analistas de uma 
visão holística (ou holista): abordagem, no campo das 
Ciências Humanas e Naturais, onde se prioriza 
o entendimento integral dos fenômenos, 
em oposição ao procedimento analítico no qual seus 
componentes são tomados isoladamente. 19



Economia como um componente 
de Sistema Complexo

• A atual fronteira do 
conhecimento, 
na área considerada 
heterodoxa, 
enxerga a economia 
(atividade com 
minúscula – e não a 
ciência com maiúscula) 
como um dos 
componentes de um 
sistema complexo. 

• Ela emerge das 
interações de seus 
múltiplos componentes, 
desde indivíduos até setores 
de atividade, passando pelo 
Estado e empresas 
não-financeiras, 
relações com o exterior, o 
sistema financeiro mundial, 
o sistema de pagamentos 
local, etc.
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O que os neoliberais dizem é:
• Ha-Joo Chang, autor do livro “Chutando a Escada”, comenta: 

os economistas dos países de capitalismo retardatário 
(EUA, Alemanha, Japão) criticam hoje 
a adoção de política industrial e protecionista por parte 
dos países de capitalismo tardio (Brasil, Rússia, Índia, China, 
África do Sul, etc.), embora tenham a utilizado no Século XIX 
para superar o capitalismo originário da Inglaterra.

• O que os neoliberais submissos dizem é: 
“temos de criar a riqueza antes de podermos a 
compartilhar. Quer isso nos agrade ou não, 
são os ricos que vão investir e criar empregos. 
Os ricos são imprescindíveis tanto para reconhecer 
as oportunidades de mercado quanto para explorá-las”.21



O que os neoliberais dizem é:
• “Em muitos países, a política da inveja e as estratégias 

populistas do passado colocaram restrições na criação 
da riqueza, impondo elevados tributos aos ricos. 
Esse populismo socialdemocrata precisa ter um fim. 

• Esta afirmação pode parecer cruel, 
mas as pessoas pobres só podem ficar mais ricas 
com o tempo se tornarmos os ricos ainda mais ricos. 

• Quando damos aos ricos uma fatia maior da torta, 
as fatias dos outros podem se tornar menores 
em curto prazo, mas em longo prazo os pobres 
receberão fatias maiores, em termos absolutos, 
porque a torta ficará maior”. 22



O que os neoliberais dizem é: 
• Essa “Teoria da Torta”, conhecida como “economia 
trickle-down”, apesar da defesa da dicotomia usual 
– “política pró-ricos estimula o crescimento” e 
“política pró-pobres reduz o crescimento” –, 
as políticas pró-ricos têm deixado de acelerar 
o crescimento nas últimas três décadas. 
• Portanto, o primeiro passo deste argumento, ou seja, 

a ideia de “dar um pedaço maior da torta para os ricos 
tornará a torta maior”, não sustenta sua previsão. 
• A segunda parte do argumento — a opinião de uma 

maior riqueza criada no topo com o tempo gotejará e 
cairá sobre os pobres — tampouco funciona. 
• O efeito trickle-down acontece, mas, em geral, 

o seu impacto social é muito pequeno 
se o deixarmos entregue a O Mercado”. 23



políticas neoliberais: redistribuição 
da renda dos pobres para os ricos 

1. Houve redução tributária para os ricos: os impostos das 
faixas superiores de renda foram reduzidos. 

2. A desregulamentação financeira criou enormes 
oportunidades para ganhos especulativos bem como 
para bônus enormes para os alto-executivos e financistas. 

3. A desregulamentação em outras áreas também 
possibilitou às empresas terem lucros maiores, 
em grande parte porque elas tiveram mais liberdade para: 
1. explorar os seus poderes de monopólio, 
2. poluir mais livremente o meio ambiente, e 
3. demitir mais rapidamente os trabalhadores. 

4. A crescente liberalização do comércio e 
o aumento do investimento direto estrangeiro 
também pressionaram os salários para baixo. 24



Teoria do Emprego
• O desemprego não é causado, como pode aparecer ao 

individualismo metodológico, pelo fato de 
os salários serem reajustados com índices altos demais. 
• Com essa explicação pré-keynesiana, 

se os trabalhadores aceitassem salários inferiores ou 
houvesse menos encargos trabalhistas, 
tornar-se-ia lucrativo oferecer mais emprego. 

• Infelizmente, a determinação do nível de emprego 
não depende de decisões dos trabalhadores.
• A economia monetária de produção, codinome da 

economia capitalista, não consegue empregar, 
continuamente, todos aqueles à procura de trabalho.
• Emprego depende dos gastos da classe capitalista.25



Teoria da Instabilidade Financeira
• Para Minsky, a razão principal pela qual a economia se 

comporta de diferentes maneiras em momentos diferentes é 
o fato de a estrutura dos compromissos financeiros 
face aos retornos (ff) mudar de acordo com o contexto. 
• As práticas financeiras resultam no pagamento de 

compromissos incorporados a contratos de dívida, refletindo 
as condições de mercado e as expectativas vigentes 
quando foram negociados e assinados.
• O pagamento de compromissos acontece quando os juros 

são pagos, enquanto a economia evolui ao longo do tempo, 
até o vencimento com as amortizações dos empréstimos. 
• Seu comportamento e, particularmente, sua estabilidade

mudam por o vínculo da relação de compromissos diante 
dos fundos próprios mudar diante da emergência de nova 
complexidade pelas interações entre os diversos arranjos 
financeiros envolvidos. 26



27



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

30


