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Introdução.  
Estudo do Caso Brasileiro:  

Crítica Neoliberal ao Desenvolvimentismo 

Nas “câmaras de eco”, onde se vive em rede diminuta e 
exclusiva, desconhece-se a racionalidade de pretensos adversários 
ideológicos. Dada a intolerância com os indivíduos de pensamento 
distinto do predominante na “bolha”, a postura é ante empática, tipo 
“não sei... e nem quero saber!” 

O limite das relações humanas é determinado pela biologia. 
Segundo o Número de Dunbar, sugerido pela pesquisa em Psicologia 
Evolutiva do antropólogo Robin Dunbar, professor da Universidade de 
Oxford, o ser humano tem capacidade de manter uma rede de 
amizade composta por, em média, 150 pessoas. 

O raio de influência das diversas redes de ódio é dispersivo – e 
incalculável a respeito do seu domínio mental sobre os seguidores. 
Milhares seguidores de “influenciadores” se submetem à ideologia 
sem nenhuma reflexão crítica, de maneira robotizada? 

Ethos é uma palavra usada para descrever o conjunto de 
crenças ou hábitos definidores de uma comunidade. São os costumes 
e os traços comportamentais determinantes das características 
morais, sociais e afetivas. Cada casta ou subcasta tem seu Ethos. 

As castas aliam-se a outras até quando a aliada busca impor 
seus valores, por exemplo, a aliança armas-bíblia-livre-mercado está 
tênue. Já demonstra sinais de rupturas, dadas suas contradições: 
muitos seguidores da casta dos pastores, com leitura conservadora 
da bíblia, não aceitam o armamentismo da casta dos milicianos-
paramilitares.  

O anticomunismo militar afeta os interesses comerciais da casta 
dos fazendeiros do agronegócio, embora alguns perdedores coloquem 
sua ideologia acima da necessidade de exportar para a China. O 
desflorestamento da Amazônia a ferro-e-fogo também a prejudica por 
conta de até “queimar-o-filme”: a imagem do Brasil no exterior. 
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Para o debate público civilizado, não realizado de maneira plural 
na mídia brasileira, é necessário empatia, isto é, a capacidade 
psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa, caso estivesse na 
mesma situação vivenciada por ela. Tentar compreender seus 
sentimentos e emoções ajuda a entender melhor o comportamento 
alheio em determinadas circunstâncias e a forma como uma outra 
pessoa toma suas decisões. 

Por isso, faço o (penoso) exercício intelectual de sempre ler os 
escritos dos adversários do social-desenvolvimentismo, mais até se 
comparado à leitura dos próprios colegas, cujas ideias progressistas 
compartilho – e já conheço! Outro dia, eu me deparei com artigo de 
um economista e colaborador do “Espaço Democrático”, site da 
Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. 

Curiosamente, no site aparece só a sigla PSD, mas não o nome: 
Partido Social Democrático. É um típico “partido pega-tudo” ou 
“partido-ônibus”, pois busca atrair políticos oportunistas e/ou 
carreiristas, ao contrário dos partidos com uma linha ideológica 
definida para alcançar votantes simpatizantes desses ideais. 

Paradoxalmente, ao ler os artigos de seus colaboradores, eles 
se preocupam em criticar a socialdemocracia brasileira, mas não o 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), seu contumaz aliado 
dentro do mundinho da elite econômica. Entendeu? 

A socialdemocracia de origem europeia nasce em lutas sindicais 
e se representa em partidos trabalhistas. Ela se afasta do socialismo 
revolucionário por defender a superação do sistema capitalista 
através de uma evolução sistêmica – e não uma revolução com base 
em luta armada.  

As conquistas gradativas de cidadania através do exercício e 
ampliação dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, 
estabelecidos na Constituição do país, por seus respectivos cidadãos, 
superará as injustiças sociais através de reformas e programas de 
bem-estar social. Nessa dialética, a quantidade dessas conquistas 
sociais provocará uma alteração da qualidade do sistema emergente 
das interações desses componentes. 

Essa socialdemocracia autêntica seria aqui, no Brasil, 
representada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), criado pela aliança 
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entre sindicalistas, religiosos da Teologia da Libertação, militantes da 
esquerda intelectualizada e ativistas da luta identitária. Em termos de 
p e n s a m e n t o e c o n ô m i c o , c a r a c t e r i z a - s e p e l o s o c i a l -
desenvo l v imen t i smo c o l o cado em l uga r do nac i ona l -
desenvolvimentismo latino-americano. 

Qual é a razão dessa distinção? No Brasil, o nacional-
desenvolvimentismo foi executado a partir dos anos de 1930, 
representando uma aliança entre a casta dos militares varguistas e a 
casta dos mercadores-industriais. Perdurou até o fim do regime 
ditatorial-militar e a transição para o neoliberalismo, após o Plano 
Bresser em 1987 e a Constituinte de 1988. Com Maílson da Nóbrega 
(1988-89), implanta-se o neoliberalismo. 

O social-desenvolvimentismo é cria dos criadores do PT, 
pertencentes à “geração 68” de esquerda com crítica à aliança entre 
a extinta burguesia nacional (dependente do capital estrangeiro) e os 
desenvolvimentistas de direita, no regime ditatorial-militar, tipo 
general Geisel com o II PND e o tecnocrata Delfim Netto. Sua 
caracter ís t ica d ist inta é defender um desenvolv imento 
socioeconômico com políticas públicas de combate à desigualdade 
social – e não um mero crescimento econômico dos lucros e juros, 
concentrador de renda e riqueza, como foi no superado 
desenvolvimentismo de direita. 

Superação, em sentido hegeliano, implica em conservar o 
positivo e abandonar o negativo. No caso, é uma crítica à coerção 
militar da nação, onde se expressa a crença na existência de certas 
características comuns na comunidade nacional, capazes de ser 
modeladas politicamente pela coesão democrática, destacadamente a 
alternância de poder pela via eleitoral. Mantém-se a ideia de 
planejamento econômico em longo prazo. 

Voltemos à crítica neoliberal ao desenvolvimentismo. Na falta 
de bom argumento, de imediato, agride: “um ‘desenvolvimentista’ é 
um ignorante em Economia, especializado em tagarelar sobre 
assuntos econômicos, cometido de uma doença infantil”. A 
mensagem subliminar, isto é, o conteúdo dissimulado no 
subconsciente é uma referência ao título leninista: “esquerdismo, 
doença infantil do comunismo”. 
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O “adulto na sala” argumenta não ser fácil saber “a quem os 
autointitulados desenvolvimentistas se opõem. Aparentemente, suas 
críticas dirigem-se a todos defensores de uma política econômica 
caracterizada pelo equilíbrio fiscal e monetário”. 

Demonstra, assim, sua ignorância a respeito da necessidade de 
um bom governo contemplar o uso de instrumentos de política 
econômica em curto prazo – política monetária, fiscal e cambial – de 
modo a manter controle sobre a taxa de inflação sem abandonar, 
como é habitual entre os neoliberais, o incentivo à expansão da taxa 
de emprego. Para tanto, o economista social-desenvolvimentista, 
formado em ensino de excelência, e não em UniEsquina como seus 
críticos, coordena essa política econômica reguladora com o uso dos 
planejamentos setoriais indicativos – não o central impositivo. 

A regra entre os neoliberais é a adoção de política de atingir 
certa taxa de crescimento estável em agregado monetário de modo a 
não perturbar o livre funcionamento das forças de mercado. Em 
contraponto, a orientação pós-keynesiana adota uma ação 
discricionária com atitude passiva quanto à oferta de moeda 
endógena, mas rígida fiscalização administrativa, controles 
financeiros seletivos e regulação macroprudencial sobre a atuação 
dos bancos. 

Os bons economistas heterodoxos evitam abruptas oscilações 
na política econômica. A Autoridade Monetária falha em não tolerar o 
diferimento entre suas ações, nas dadas condições presentes, e os 
efeitos econômicos subsequentes em futuro indeterminado.  

A regra baseada apenas em um único resultado (meta de 
inflação) e o uso discricionário só do instrumento taxa de juros é 
descoordenada com os demais instrumentos de política econômica: 
fiscal e cambial. O papel primário do Banco Central é promover a 
estabilidade do mercado financeiro, mas sem deixar de regular o 
regime de câmbio flexível por meio das reservas internacionais e sem 
sabotar a administração da dívida mobiliária com a elevação 
disparatada dos encargos financeiros. 

Uma política monetária social-desenvolvimentista é uma 
alternativa face ao controle monetário geral da demanda agregada 
via taxa de juro. Usa controles financeiros seletivos, sob critério de 
prioridade setorial, para influenciar a alocação do crédito.  
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Entre outros instrumentos, poderá exigir a reserva dual, parte 
em depósito compulsório, parte em crédito seletivo, bem como a 
reserva suplementar, na qual se obriga a reter certa proporção das 
reservas sob forma de Títulos de Desenvolvimento Econômico (TDE), 
como funding para financiamento em longo prazo para a 
infraestrutura. 

No auge econômico, o Banco Central deve acomodar a 
necessidade de liquidez real com o aborto das crises financeiras, a 
continuidade dos processos de expansão de capacidade produtiva e 
os lucros validados pagamento dos compromissos. Na crise 
econômica, a intervenção governamental deve se dar através de uma 
política fiscal ativa com aumento do gasto público autônomo, 
independentemente das expectativas pessimistas reinantes entre os 
empresários, para garantir o nível da demanda efetiva, compensar a 
queda do gasto privado e manter as receitas necessárias aos 
pagamentos previstos no balanço de cada agente econômico. 

A crítica neoliberal do ex-ministro Maílson da Nóbrega é pueril: 
– “Que diabos é ser ‘desenvolvimentista’? Ninguém nunca levantou a 
bandeira do atraso, pois aí teríamos o ‘atrasadista’, uma espécie tão 
extravagante quanto o ‘desenvolvimentista’”. 

Sem questionar se todos clientes de sua consultoria aceitam 
pagar mais impostos para políticas públicas de combate à 
desigualdade social, faz uso da Falácia da Equivocação. Explora a 
ambiguidade da linguagem, altera o sentido de certa palavra, e usa 
esse significado diferente para sustentar uma conclusão infundada. 

Essa crítica neoliberal incorre na falsa dicotomia com o terceiro 
excluído. Reduz tudo, no âmbito do debate entre correntes de 
pensamento econômico, a duas categorias opostas: ao rejeitar uma 
das opções, não se teria alternativa a não ser aceitar a outra. 

Apela também para a Falácia do Espantalho ao apresentar de 
forma caricata o argumento antagônico, com o objetivo de atacar 
essa falsa ideia em vez do argumento em si. Ironiza os 
desenvolvimentistas como fossem defensores do voluntarismo: 
“basta querer, é fácil de atingir o desenvolvimento”. Ora, pregamos o 
contrário, tal como faz a China, copiada agora pelos Estados Unidos: 
adotar um difícil, mas necessário plano de desenvolvimento. 
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A crítica neoliberal é os social-desenvolvimentistas terem “uma 
noção tão romântica como insensata sobre a real capacidade do 
Estado em promover o desenvolvimento”. Na verdade, sem eliminar 
O Mercado, defendemos uma participação ativa do Estado na 
condução da política econômica em curto prazo e do planejamento 
em longo prazo para alcançar a estratégia nacional de um estado de 
bem-estar social, inclusive com infraestrutura adequada para a 
expansão econômica e a qualidade de vida. 

Os contra-argumentos da escassez de recursos e da restrição 
orçamentária são apenas conservadores do atual status quo, 
pressuposto em equilíbrio, sem ousar em geração de novos 
financiamentos e na tributação progressiva dos milionários isentos de 
impostos. Muitos investimentos em infraestrutura têm longo prazo de 
maturação e sem os incentivos de planejamentos indicativos e 
vigilância de agências estatais reguladoras jamais serão realizados 
por livre-iniciativa particular. É simples assim, quer desenho? 

Os adeptos do social-desenvolvimentismo sabem: nem O 
Mercado é capaz de tudo, como imaginam os apologistas da 
autorregulação, nem o Estado deve ter o controle absolutista ou 
totalitário. Não se deve desacreditar uma boa ideia ao associá-la a 
algum grupo malvisto em redes sociais de ódio. 

*** 

Uma típica descoberta do óbvio é aquilo já sabido, há muito 
tempo, por todos economistas heterodoxos, e descoberto 
recentemente por ortodoxos mais lúcidos. Os heterodoxos ficavam 
boquiabertos por eles ainda não saberem: a vanguarda intelectual em 
Economia é heterodoxa! 

Se suas descobertas forem realmente pertinentes, serão 
incorporados ao “mainstream” – “corrente dominante ou principal do 
pensamento econômico”, como os ortodoxos arrogantemente auto 
atribuem sua denominação. 

Hoje, os economistas com honestidade intelectual aceitam o 
argumento: a Ciência Econômica não evoluiria por uma lógica 
imanente, mas sim sob a pressão – ou a crítica – da dissidência 
heterodoxa, pois esta expande a fronteira dessa área de 
conhecimento. 
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Logo, o debate pluralista é fundamental para a expansão do 
nosso conhecimento científico. Hipóteses são levantadas para serem 
falseadas, ou seja, submetidas ao debate intelectual e às 
constatações empíricas para verificar sua sustentação ou não. Caso 
se constatar serem impertinentes, levantam-se novas hipóteses. 

Economistas bem formados devem ser plurais e conhecer todas 
as contribuições das diversas linhas de pensamento sobre todos os 
assuntos. Para isso, ao examinar a evolução do pensamento 
econômico, dentro da “corrente principal”, é necessário sempre o 
confrontar com a alternativa existente, seja na época de cada autor, 
seja pela dedução lógica em outro sentido.  

A História do Pensamento Econômico não se trata de uma 
trajetória linear em direção a um equilíbrio convergente de todas as 
opiniões, mas sim de predominâncias periódicas de certas ideias, ou 
melhor, de alternâncias entre opiniões ou práticas dominantes. Os 
conflitos de interesses resultam em adoções de ideias e instituições 
distintas em cada fase cíclica e/ou político-eleitoral. 

Com o propósito didático de oferecer mais material de leitura, 
em minha disciplina “Métodos de Análise Econômica”, fiz uma 
tradução de extratos do livro de Harry Landreth & David C. Colander 
(História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 
2002), referentes ao debate nem sempre livre e plural entre a 
ortodoxia e a heterodoxia em Economia. A esses três capítulos 
metodológicos juntei um quarto com a tradução do artigo 
“Sobrevivendo como economista não convencional” de autoria do 
David Colander (Middlebury College). Apresenta boas reflexões sobre 
o chamado “economista heterodoxo”, exilado em certos (e poucos) 
ambientes acadêmicos pluralistas. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, 7 de setembro de 2021 
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Capítulo 1. Métodos de Análise Econômica 

"O início e o fim de todos os projetos humanos são confusos ..." 

—John Galsworthy 

O objetivo deste estudo de Harry Landreth & David C. Colander 
(História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 
2002) é acompanhar a evolução da economia ao longo do tempo, 
mostrando principalmente como o pensamento dominante tem 
contribuído para definir o escopo e o conteúdo da economia moderna, 
mas também analisando como os desvios da ortodoxia têm 
contribuído para configurar o pensamento econômico. 

Neste livro, os coautores examinam as grandes questões 
metodológicas, explicam a relação entre o desenvolvimento de uma 
teoria e a situação econômica prevalecente e examinam o 
funcionamento interno das teorias com ideias especialmente úteis. 
Explicam também a importância de algumas ideias para o 
desenvolvimento da teoria e as implicações mais gerais da teoria para 
a formulação da política econômica e social. 

Portanto, reconhecem o pensamento econômico consistir tanto 
em uma visão de mundo quanto em uma teoria formal. A cosmovisão 
é a maneira geral pela qual os indivíduos observam o mundo. A teoria 
é formada pelos modelos específicos capazes de coletar a visão 
reducionista de mundo. Para entender o pensamento dos 
economistas, é preciso entender tanto sua visão de mundo quanto 
seu modelo. 

Principal Tópico de Interesse do Pensamento Econômico 
Moderno 

A Economia é uma Ciência Social. Ela examina os problemas 
enfrentados pela sociedade devido aos indivíduos desejarem 
consumir mais bens e serviços além dos existentes e, portanto, 
causam uma escassez relativa.  

Os desejos percebidos são geralmente i l imitados e 
aparentemente insaciáveis, enquanto os recursos (muitas vezes 
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subdivididos em terra, trabalho, capital e empreendedorismo) são 
limitados.  

Para resolver o problema da escassez, é necessário um 
mecanismo social capaz de alocar recursos limitados para alternativas 
ilimitadas. Um aspecto desse processo é:  

1. limitar os desejos individuais e  

2. aumentar a disposição para oferecer recursos. 

Historicamente, quatro mecanismos foram usados para resolver 
o problema da escassez.  

1. O mais antigo é a força bruta, comum em algumas sociedades 
antigas e ainda é usada hoje.  

2. Em seguida vem a tradição, capaz de enfatizar a forma como os 
recursos sempre foram alocados.  

3. Com a civilização surgiu outro mecanismo de alocação social, a 
saber, a autoridade, na forma de instituições do Estado e da 
Igreja.  

4. A quarta instituição social para alocar recursos é o mercado, 
desenvolvido ao longo do tempo e tornado o principal 
mecanismo de alocação na Europa Ocidental quando o 
feudalismo desapareceu e as sociedades industriais baseadas 
no mercado se desenvolveram. 

A teoria econômica moderna examina os mecanismos usados 
pelas sociedades contemporâneas para resolver problemas 
decorrentes da escassez relativa. Centra-se principalmente nos 
processos de mercado. Eles têm ocupado o lugar da Igreja, da 
tradição e do Estado como principal mecanismo de alocação de 
recursos. 

No entanto, esses mecanismos não são mutuamente 
exclusivos, nem a transição das economias baseadas na tradição, o 
Estado e a Igreja para uma economia de mercado foi linear; nem 
todas as sociedades do mundo participaram.  

Em algumas áreas abrangentes de quase um continente inteiro, 
a atividade econômica ainda é dominada pelo passado. Em algumas 
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sociedades, houve uma mudança de uma economia feudal pré-
mercado para uma economia autoritária moderna, na qual o Estado 
aloca recursos. 

Por exemplo, no início dos anos 1900, algumas sociedades 
adotaram um sistema de planejamento central. Envolvia o controle 
estatal da alocação de recursos. 

Na Europa Oriental, observa-se movimentos passaram de uma 
economia autoritária para uma economia de mercado, cujos 
resultados são incertos. 

Dizer o mercado ser o principal mecanismo de alocação não é 
dizer ser o único. As sociedades de mercado modernas usam força, 
tradição e autoridade além dos mercados. Na Europa e na América do 
Norte, as forças sociais e políticas influenciam continuamente a 
alocação baseada no mercado. 

A teoria econômica moderna ainda está tentando compreender 
as inter-relações entre as forças econômicas, sociais e políticas. Ele 
concentrou sua atenção na maneira como as forças de mercado 
funcionam, concentrando seus esforços em descobrir como os 
mercados alocam recursos escassos e quais são as forças 
determinantes do nível de produção econômica e seu crescimento.  

Mas o pensamento econômico vai além dessas questões. O 
estudo dos antecedentes da teoria econômica moderna começa antes 
de os mercados estarem altamente desenvolvidos.  

Isso permite ver como as questões mais amplas são tratadas. 
Como o leitor observará, muitas das questões levantadas pelos 
primeiros autores, antes do surgimento do mercado, diziam respeito 
a questões filosóficas e éticas mais gerais. Elas ajudam a colocar o 
pensamento econômico moderno em perspectiva. 

Independentemente do mecanismo usado pela sociedade para 
alocar recursos, a dura realidade da escassez obriga as pessoas a 
deixar alguns desejos não realizados. Portanto, a raiz do problema da 
escassez é a questão da equidade e da justiça. Os mecanismos de 
alocação de recursos decidem quem recebe os recursos e quem não. 
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Divisões da Teoria Econômica Moderna 

No pensamento econômico moderno, os problemas relacionados 
à escassez relativa geralmente são divididos em microeconomia e 
macroeconomia.  

1. A Microeconomia analisa as questões de alocação e distribuição.  

2. A Macroeconomia analisa as questões de estabilidade e 
crescimento.  

O problema da alocação (o que é produzido e como é 
produzido) e o problema da distribuição (como a renda real é 
distribuída entre os membros da sociedade) geralmente 
correspondem à teoria microeconômica.  

Começa analisando o indivíduo até chegar à sociedade. Os 
principais instrumentos teóricos da análise microeconômica moderna 
são a demanda e a oferta. Elas se aplicam ao lar, aos negócios e à 
indústria.  

O principal objetivo da teoria microeconômica é explicar as 
forças determinantes dos preços relativos. Os economistas acreditam 
serem as forças essenciais na alocação de recursos e na distribuição 
de renda. 

A outra abordagem usada na economia moderna é a teoria 
macroeconômica. 

Começa por analisar a sociedade como um todo até chegar ao 
indivíduo. A macroeconomia se concentra na estabilidade e no 
crescimento de uma economia usando variáveis agregadas de toda a 
economia:  

1. o nível de renda e emprego,  

2. os níveis gerais de preços e  

3. a taxa de crescimento econômico. 

A teoria econômica ortodoxa moderna é um corpo de 
conhecimento abrangente tanto da microeconomia quanto da 
macroeconomia. Uma história do pensamento econômico deve 
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examinar o desenvolvimento de conceitos e instrumentos culminantes 
nesse corpo de conhecimento. 

Embora a corrente principal da economia moderna se concentre 
em usar os mercados para resolver problemas relacionados à relativa 
escassez, sempre houve economistas interessados por outros 
aspectos da sociedade. Alguns desses autores lidam com questões 
filosóficas mais gerais e seus escritos muitas vezes não se 
enquadram claramente em um único campo de estudo.  

Alguns combinam disciplinas das Ciências Sociais, por exemplo, 
economia e ciências políticas. Outros abrangem as Ciências Sociais e 
as Humanidades. 

Terminologia e Classificação de Escolas de Pensamento Econômico 

Para escrever um livro como este de Harry Landreth & David C. 
Colander (História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; 
McGrawHill; 2002), é necessário até certo ponto classificar os 
economistas por grupos ou escolas. Classificar não é feito para 
medrosos ou perfeccionistas: você tem que misturar algo, em um 
sentido mais profundo, impossível de misturar, para derreter coisas 
não permitidas derreter.  

O que os coautores esperam é, com essas classificações 
simplificadoras, os alunos sem continuarem seus estudos em pós-
graduação já entenderem a história do pensamento econômico 
melhor se comparado a não os ter. Aqueles a continuarem estudando, 
na pós, se familiarizarem com os problemas de classificação, os 
superem e perdoem os coautores pelos soluções-compromissos 
assumidos. 

As classificações utilizadas por uma profissão muitas vezes 
surgem por acaso. 

Um termo é usado e repetido por algumas pessoas e 
repentinamente "usado". Essa terminologia geralmente está longe de 
ser perfeita. Por exemplo, o termo economia clássica não é 
particularmente descritivo ou muito útil em muitos aspectos. O termo 
neoclássico também não é descritivo e é até enganoso, porque a 
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economia neoclássica está muito distante do pensamento clássico em 
muitos aspectos.  

Não foi o resultado de uma renovação desse pensamento, nem 
surgiu suavemente dele. Portanto, embora os coautores usem 
classificações, alertam o leitor de muitas vezes elas esconderem 
distinções sutis para entender o lugar de obras e autores na História 
do Pensamento Econômico.  

No pensamento econômico, não basta saber a qual grupo 
pertence, principalmente, ou quais são suas características 
fundamentais. 

Enfoque da História do Pensamento Econômico 

Muitos dos problemas encontrados por um historiador do 
pensamento econômico são os mesmos encontrados por todos os 
historiadores. Uma história do pensamento econômico deve ser 
seletiva, caso contrário, sobrecarregaria o leitor e seria de pouca 
utilidade.  

A seleção requer interpretação. Por trás do processo de seleção, 
os vieses, os preconceitos e o sistema de valores do historiador são 
ocultados.  

Um dos preconceitos é o gosto pela controvérsia. Os coautores 
acham a controvérsia científica mais interessante em lugar do acordo.  

Outra é a forma de encarar a vida: o lema é “faça florescer 
1.000 flores, pois nunca se sabe qual beleza pode brotar de uma 
pequena semente”. Esses preconceitos se refletem no livro e o 
tornam um pouco diferente dos outros. 

Abordagem Relativista e Absolutista 

Uma teoria pode ser formulada para explicar o desenvolvimento 
da teoria econômica, uma Sociologia do Conhecimento para a 
Economia? Como surgiu a teoria econômica?  

Existem duas abordagens para responder a esta pergunta:  

1. abordagem relativista e  
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2. abordagem absolutista. 

Os historiadores relativistas estão interessados em:  

(1)  as forças históricas, econômicas, sociológicas e políticas 
capazes de terem levado homens e mulheres a examinar certas 
questões econômicas; e  

(2)  como essas forças determinaram o conteúdo da teoria 
emergente.  

Eles argumentam: a história desempenha um papel importante 
no desenvolvimento de todas as teorias econômicas.  

Um relativista enfatizaria, por exemplo, as relações entre o 
surgimento e o conteúdo da economia clássica e a industrialização da 
Inglaterra, entre a economia ricardiana e o conflito entre 
latifundiários e capitalistas ingleses, e entre a economia keynesiana e 
a Grande Depressão a partir dos anos 30 do século XX. 

Os historiadores absolutistas enfatizam as forças internas, 
como a crescente profissionalização da economia, para explicar o 
desenvolvimento da teoria econômica. 

Os absolutistas argumentam: o progresso da teoria não reflete 
meramente as circunstâncias históricas, mas depende da descoberta 
e explicação de problemas não resolvidos ou paradoxos por 
profissionais treinados. Eles reagem aos avanços intelectuais surgidos 
dentro da profissão.  

De acordo com essa abordagem, é possível ordenar as teorias 
em termos absolutos de acordo com seu valor. A teoria mais recente 
tem mais probabilidade de conter menos erros e estar mais perto da 
verdade se comparada às teorias anteriores. 

Até a década de 1950, os historiadores mais influentes da 
teoria econômica assumiram uma postura relativista. A partir dessa 
década, a posição absolutista ganhou mais força. Isso gerou um 
debate sobre essas questões entre os historiadores do pensamento 
econômico. 

Do ponto de vista dos coautores, nem a posição absolutista 
nem a relativista são convincentes por si mesmas. É mais fecundo 
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conceber a história do pensamento econômico como um processo 
dinâmico de interação entre as forças externas e internas da 
disciplina. Elas dão origem a novos avanços teóricos.  

Em alguns casos, esses avanços podem ser atribuídos a uma 
reação intelectual dentro da profissão, mas em outros o exame das 
questões econômicas e políticas da época permite um melhor 
entendimento.  

Em alguns casos, o amálgama de forças a dar origem a novos 
avanços é tão complexo de modo ser muito difícil explicar 
satisfatoriamente o surgimento da teoria enfatizando causas 
absolutistas ou relativistas. 

Economistas Ortodoxos e Heterodoxos 

O desejo de compreender o passado para melhor compreender 
o presente não significa adotar uma abordagem absolutista no exame 
da história, pensando todo pensamento econômico ser fruto da 
evolução das ideias até chegar à apoteose do pensamento atual. 
Ocorre também o oposto.  

Embora haja uma certa evolução, há também um certo 
retrocesso. Quando lemos os primeiros pensadores, muitas vezes 
ficamos impressionados com seus insights profundos. Eles às vezes 
parecem ir além do pensamento moderno. Essa postura reflete o viés 
pró-diversidade. 

Neste livro de Harry Landreth & David C. Colander (História do 
Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002), eles 
vão além da corrente principal de pensamento, em um período, e 
examinam a diversidade dentro da profissão. Os mais importantes e 
interessantes defensores da teoria econômica heterodoxa, do 
passado e do presente, aparecem assim ao lado dos principais 
pensadores ortodoxos.  

Entre as escolas heterodoxas modernas, incluíram os 
austríacos, os institucionalistas, os pós-keynesianos e os radicais. 
Cada um deles compartilha uma parte da história com o mainstream, 
mas difere dela em sua visão de quais ex-economistas merecem ser 
lembrados e quais são esquecidos. 
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O estudo da História do Pensamento Econômico nos permite 
entender esses economistas heterodoxos modernos muito melhor. 
Mostra sua história e mostra eles não estarem simplesmente 
descontentes, mas serem os transmissores de tradições perdidas pela 
corrente dominante moderna.  

Por exemplo, economistas heterodoxos muitas vezes se 
aventuraram além das fronteiras da teoria econômica ortodoxa e na 
“terra de ninguém” entre Economia, Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Ciência Política, História e História. Até agora, a Economia 
moderna não viu necessidade de fazê-lo de modo transdisciplinar. 

Uma maneira de entender as questões a separar os autores 
ortodoxos dos heterodoxos é examinar as questões em busca de 
serem respondidas por estes últimos.  

Enquanto os teór icos ortodoxos modernos l idaram 
principalmente com os quatro problemas de alocação, distribuição, 
estabilidade e crescimento, os economistas heterodoxos estudaram 
as forças provocativas mudanças na sociedade e na economia.  

Enquanto os autores ortodoxos consideraram instituições 
sociais, políticas e econômicas específicas dadas, ou seja, algo pelo 
qual estão desinteressados em explicar, estudando o comportamento 
econômico apenas no contexto dessas instituições dominantes, os 
autores heterodoxos enfocam as forças provocadoras do 
desenvolvimento dessas instituições – e para onde elas as levam.  

Frequentemente, o considerado certo pelos autores ortodoxos é 
o objeto em busca de explicação evolutiva pelos heterodoxos. Há 
também aquilo considerado dado pelos autores heterodoxos e os 
economistas ortodoxos tentam ainda o explicar. Portanto, as 
diferenças entre economistas heterodoxos e ortodoxos costumam ter 
diferenças de ênfase, e não teorias diametralmente opostas. 

Neste livro, quando se acompanha a evolução do pensamento 
econômico, focaliza-se o pensamento econômico ortodoxo dominante, 
mas também apresenta as ideias heterodoxas da época. Para 
valorizar ideias não ortodoxas, é importante lembrar: aqueles não 
ortodoxos hoje podem se tornar mainstream amanhã.  
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Algumas ideias não ortodoxas são rejeitadas pela opinião 
dominante e permanecem para sempre fora da teoria “oficial”. 
Outras, no entanto, são rejeitadas a princípio, mas acabam sendo 
aceitas, às vezes muito depois de serem expostas, porque são 
apresentadas em um novo contexto ou por um economista com 
credenciais ortodoxas impecáveis. Por exemplo, a ideia de que o 
capitalismo gera internamente flutuações econômicas levou pelo 
menos cem anos para chegar à ortodoxia por meio da teoria 
keynesiana e da teoria dos ciclos econômicos reais. 

É difícil compreender completamente o desenvolvimento do 
pensamento econômico sem examinar as ideias econômicas 
ortodoxas e heterodoxas. Portanto, pareceu aos coautores ser 
importante examinar as ideias subconsumistas de Malthus, descobrir 
até mesmo alguns economistas ortodoxos como J. S. Mill saíram do 
rebanho, obtuso com comportamento de manada, e devotar um 
capítulo inteiro ao pensamento econômico de Marx. 

Papel dos Economistas Heterodoxos 

De acordo com a abordagem metodológica dos “programas de 
pesquisa rivais”, segundo o livro de Harry Landreth & David C. 
Colander (História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; 
McGrawHill; 2002), os grupos lutam entre os acadêmicos para 
promover seus programas de pesquisa. O grupo com mais sucesso 
nessa luta torna-se o mainstream. Os grupos com menos sucesso, 
mas atraentes de alguns pesquisadores, tornam-se o não 
mainstream.  

Alguns economistas seguidores desta abordagem tendem a 
considerar a teoria dominante como a "melhor" – independentemente 
do significado de “melhor” –, mas, na realidade, não há garantia de a 
teoria dominante ser a melhor ou a verdade. 

Como na Economia, existem muitas áreas onde o teste empírico 
é difícil, senão impossível, é difícil conceber testes capazes de levar a 
descartar a teoria dominante. As teorias são escolhidas por muitos 
motivos.  

As abordagens modernas da metodologia, baseadas na Retórica 
e na Sociologia, sugerem: se uma teoria é estudada ou não depende 
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muito de critérios não relevantes para saber se ela é correta ou não. 
Isso torna ainda mais importante compreender o pensamento 
heterodoxo. 

Definição de Heterodoxia 

Antes de podermos analisar a economia heterodoxa, deve-se 
estabelecer um critério para definir a heterodoxia. Como é difícil fazer 
testes empíricos, existem abordagens divergentes dentro da própria 
economia convencional.  

Por exemplo, na microeconomia moderna dominante nas 
décadas de 1980 e 1990, havia geralmente dois tipos de pensamento 
econômico, um característico da Universidade de Chicago e outro do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de 
Harvard. 

Ambas as abordagens foram consideradas dominantes, porque 
a maioria dos economistas convencionais as considerava legítimas. 
Na verdade, em programas de doutorado, muitas vezes era uma 
questão de ter alguma representação de ambos os grupos para ser 
"equilibrado".  

Como consequência desta tentativa de equilibrar as duas 
abordagens, as duas fundiram-se, no início do século XXI. 
Atualmente, quase não existem diferenças entre os principais 
programas de doutoramento. 

Inversamente, uma marca registrada de uma escola heterodoxa 
é a "ilegitimidade revelada". Se o mainstream considera as ideias de 
um grupo de pouco ou nenhum valor, chama esse grupo de 
heterodoxo.  

Isso não significa um economista heterodoxo não poder ensinar 
em um programa ortodoxo, mas a maioria dos docentes nesses 
programas fez algum estudo com base nas teorias dominantes e mais 
tarde se converteu à heterodoxia, ou está ocupando ambos os lados.  

O critério de ilegitimidade revelada não é inequívoco. Por 
exemplo, os programas de doutorado convencionais tendem a ter 
uma ideia mais fechada do pensamento dominante permissível em 
lugar dos estudos do ciclo da graduação. Estes tendem a valorizar 
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mais a diversidade de pensamento. No entanto, o critério de 
ilegitimidade revelada serve, em certa medida, como um guia para 
identificar a heterodoxia. 

Como os economistas dissidentes influenciam no pensamento 
econômico e na profissão 

Uma maneira de entender o papel dos economistas dissidentes 
é examinar um segmento da história do pensamento econômico. Uma 
história do pensamento econômico é uma história de mudança. Logo, 
o não ortodoxo em um período pode encontrar seu lugar na corrente 
principal em outro. Por exemplo, as ideias heterodoxas de Malthus, 
Tugan-Baranowsky e Marx foram parcialmente refletidas na revolução 
keynesiana. 

Essas mudanças se deveram ao fato de alguns economistas se 
dispuseram a adotar uma posição heterodoxa e a convencer outros 
de ela ser correta. Dessa forma, às vezes, suas ideias foram 
integradas ao mainstream. 

As escolas sem fazerem parte do pensamento dominante 
desempenham um papel importante na evolução de uma disciplina: 
elas polinizam a teoria dominante e a forçam a ser honesta, 
apontando suas fraquezas ou inconsistências.  

Um exemplo da interação entre o pensamento heterodoxo e o 
mainstream é o desenvolvimento da teoria econômica por Alfred 
Marshall. Foi capaz de fundar a economia neoclássica, lutando contra 
teses contrárias de economistas historicamente orientados e teóricos 
abstratos.  

Mas a economia de Marshall era muito formal e abstrata para a 
maioria dos economistas americanos no fim do século 19. Quando a 
American Economic Association foi formada, em 1885, era 
amplamente controlada por economistas simpáticos à Escola Histórica 
Alemã.  

Havia uma hostilidade manifesta entre aqueles defensores de 
abordagens metodológicas histórico-institucionais e aqueles 
insistentes no futuro da Economia residir na análise matemática 
abstrata. O conflito entre eles desempenhou um papel importante no 
configuração da Economia moderna.  
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A abordagem histórico-institucional perdeu importância nas 
universidades dos Estados Unidos, durante a primeira metade do 
século 20. A economia neoclássica (primeiro marshalliana e, 
finalmente, walrasiana) tornou-se dominante naquele país. 

Problemas de Economistas Heterodoxos 

Não é fácil ser um economista heterodoxo. A profissão faz 
pouco para promover a heterodoxia e questiona a legitimidade das 
ideias heterodoxas.  

Desse modo, os economistas heterodoxos geralmente tendem a 
se concentrar na metodologia da análise econômica, pois por meio 
dela podem desafiar a legitimidade das suposições, o escopo e os 
métodos, considerados garantidos pelos economistas convencionais. 

Um dos problemas de quase todos os grupos heterodoxos é:  

1. transcender a metodologia,  

2. estabelecer sua própria análise e  

3. oferecer um programa de pesquisa rival viável.  

É indiscutível uma teoria só poder ser substituída por outra. 

Outro problema com os grupos heterodoxos é as pessoas 
atraídas pela teoria heterodoxa costumarem ser individualistas. Elas 
têm tanta probabilidade de se comprometer com seus colegas 
heterodoxos quanto com os economistas convencionais.  

O corpo da heterodoxia é, portanto, atormentado por 
dissensões. Na verdade, os pensadores heterodoxos costumam 
guardar suas invectivas mais insultuosas para seus colegas 
heterodoxos. 

Alguns economistas heterodoxos tendem a se ressentir. Alegam 
o mainstream ser injusto com eles, daí eles perdem a capacidade ou 
o desejo de se comunicar com o resto da profissão através de 
revistas acadêmicas, apenas no debate público midiático ou em rede 
social.  
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Esse ressentimento pode muito bem ser justificado, porque os 
economistas da corrente dominante, frequentemente, rejeitam 
argumentos não ortodoxos. No entanto, sem comunicação 
acadêmica, aparentemente, não há esperança de a Economia 
dominante algum dia levar a sério o pensamento heterodoxo. 

Problemas de Apresentar a Diversidade Autoral 

A apresentação da diversidade de pensamento, incluída neste 
livro de Harry Landreth & David C. Colander (História do Pensamento 
Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002), levanta alguns 
problemas.  

A história do pensamento econômico ajudou a moldar a teoria 
econômica atual. Ela é uma história multidimensional composta de 
muitas correntes entrelaçadas, como um sistema complexo.  

Separar as fontes e os efeitos dos diferentes fluxos de 
interconexões e/ou interações é quase tão difícil quanto encontrar 
uma configuração conjuntural dinâmica em lugar da permanência 
estrutural.  

Para condensar as contribuições dos coautores com ideias 
semelhantes, eles as agruparam em escolas. Mas isso apresenta 
problemas.  

Não gostam, por exemplo, de resumir a teoria econômica dos 
250 anos aproximadamente de 1500 a 1750 com o termo geral de 
mercantilismo, mas o tempo e o espaço lhes obrigam a isso. 
Enfatizam, no entanto, para realmente conhecer a história do 
pensamento econômico, é preciso ler os textos originais.  

Esperam apenas encorajar o leitor a se familiarizar com as 
obras das muitas mentes criativas apresentadas a ele por este 
estudo. Para incentivar o leitor a recorrer às fontes originais, nas 
questões do fim de cada capítulo, existe um título para olhar para as 
fontes originais. O site, localizado em http://www.college.hmco.com, 
contém um guia para encontrar os textos originais na web. 

Nos casos onde uma escola é tão diversa de modo a não ser 
possível analisar todos os seus membros, selecionaram um ou mais 
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representantes, embora percebam ser mais provável as ideias de um 
autor não corresponderem exatamente às ideias imputadas à escola.  

Ao selecionar esses autores representativos, enfatizaram 
aqueles mais influentes no pensamento posterior, em vez dos autores 
dos quais surgiram as ideias econômicas. Fazem isso por duas razões. 

Em primeiro lugar, é muito difícil distinguir as contribuições 
originais dos autores econômicos das contribuições de seus 
predecessores.  

Em segundo lugar, os verdadeiros autores de ideias 
frequentemente têm pouca influência no pensamento posterior, seja 
porque seus contemporâneos não levam em consideração suas 
contribuições, seja porque as rejeitam. 

Os coautores ilustram essa questão com dois exemplos. O Essai 
sur la nature du commerce en général de Richard Cantillon (c. 1680–
1734), escrito entre 1730 e 1734, não foi publicado até 1755. A 
pouca influência exercida foi confinada quase exclusivamente à 
Europa Ocidental e principalmente à França, onde circulou antes de 
sua publicação.  

Mas este trabalho antecipa a Riqueza das Nações de Adam 
Smith (1776) e a ideia da interdependência da economia 
desenvolvida no Tableau Économique de François Quesnay (1758). 
Embora Cantillon pudesse muito bem influenciar Quesnay e Smith, 
quase nenhum de seus contemporâneos o levou em consideração.  

Somente quando W. S. Jevons redescobriu sua obra, em 1881, 
ele recebeu o reconhecimento merecido por suas contribuições 
fundamentais. Um capítulo inteiro poderia ser dedicado a cada um 
desses pensadores, mas por falta de espaço os coautores dedicaram 
um exclusivamente a Smith, pois foi sua obra a mais influente do 
pensamento posterior. 

O caso de H. H. Gossen é um exemplo semelhante. No início da 
década de 1870, apareceram três livros publicados de forma 
independente, alegando os economistas clássicos terem errado em 
sua explicação das forças determinantes dos preços relativos, 
colocando ênfase exclusivamente na oferta. 
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As três obras, todas sustentando os preços relativos serem 
mais bem explicados pelas forças da utilidade marginal, isto é, da 
demanda, foram Teoria da Economia Política (1871), de W. S. Jevons 
(1835-1882); Grundsätze de Volfwirtshaftslehre (1871) por Carl 
Menger (1840–1921); e Éléments d’économique Politique Pure 
(1874), de Léon Walras (1834–1910).  

Na segunda edição da Teoria da Economia Política (1879), 
Jevons observou saber de um livro de H. H. Gossen, publicado em 
1854, totalmente à frente de seu próprio. Mas embora o trabalho de 
Gossen seja claramente anterior ao de Jevons, Menger e Walras, ele 
não influenciou teorias posteriores como a deles, de modo os 
coautores não o incluírem em suas análises de utilidade marginal. 

Ao terem escolhido um autor representativo, os coautores 
tiveram também decidir qual das obras desse autor servirá de base 
para sua análise. Por exemplo, Thomas R. Malthus (1776-1834) é 
mais conhecido por sua teoria da população. 

Embora ele não fosse o autor, sua apresentação da teoria 
influenciou tanto o pensamento posterior a ponto de a doutrina ter 
ficado conhecida como teoria malthusiana. Na verdade, seu Ensaio 
sobre a População foi tão popular a ponto de sete edições foram 
publicadas.  

Qual obra eles deviam usar? Como o primeiro e o segundo são 
muito diferentes, enquanto o resto seguia essencialmente o segundo, 
optaram por estudar o primeiro e o segundo a fim de examinar 
suficientemente a teoria da população e a influência de Malthus no 
desenvolvimento da metodologia econômica.  

Da mesma forma, embora a Teoria Geral de J. M. Keynes 
(1936) assegurar ao seu autor um lugar na história da teoria, suas 
ideias se desenvolveram e mudaram antes e depois da publicação, 
por isso às vezes é difícil identificar o Keynes "real".  

O fato de haver inconsistências na apresentação entre autores 
tão complexos, neste livro, não significa haver imprecisões, mas elas 
se deverem à profundidade e ao vigor do pensamento dos autores, 
parcialmente perdido na condensação. Essas inconsistências devem 
ser vistas como um convite ao estudo das obras originais. 
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Questões Metodológicas 

Ao analisar a história da disciplina, livro de Harry Landreth & 
David C. Colander (História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. 
Madri; McGrawHill; 2002), é lógico perguntar:  

1. o que os economistas sabem e  

2. como sabem, de fato, saberem.  

Essas questões pertencem em termos gerais ao campo da 
epistemologia. Esta é o estudo do conhecimento humano. 

À filosofia da ciência pertence o campo da Metodologia. Como 
alguns termos metodológicos aparecerão neste livro e como a 
metodologia influencia significativamente o que os economistas 
fazem, os coautores examinam brevemente a evolução do 
pensamento metodológico e sua influência no pensamento 
econômico. 

Costuma-se dizer: a análise da metodologia deve ser deixada 
para os profissionais prestes a se aposentar. [É o meu caso 
(Fernando Nogueira da Costa) e de todos com maturidade suficiente 
para obter uma visão panorâmica após ½ século de estudo em 
Economia.] 

Antes de começarem a estudar as questões econômicas, os 
coautores decidem o que vão estudar e qual abordagem vão adotar, 
ou seja, tomam decisões metodológicas.  

Depois de iniciar um curso de ação, muitas vezes estamos 
envolvidos demais para mudar nosso modus operandi. No jargão 
econômico, somos amarrados por nosso investimento em capital 
humano específico, ou melhor, à maneira heterodoxa, estamos 
amarrados em uma dependência de trajetória, pois a história 
importa. Portanto, as questões metodológicas são mais importantes 
para os jovens economistas em vez de ser para os mais velhos. 

Jovens economistas, entretanto, não podem ser encorajados a 
estudar metodologia sem fazer algumas ressalvas: quem faz 
incursões no inferno metodológico o faz por sua própria conta e risco. 
Estudar a metodologia é viciante. Isso leva a pensar sobre o que 
fazer em vez de fazer de fato.  
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As questões metodológicas são repletas de complicações e o 
neófito pode perder pontos sutis. Estes podem invalidar totalmente 
suas ideias.  

No entanto, é importante refletir sobre as ideias abstratas, 
sabendo as conclusões tiradas não são a última palavra. Feitas essas 
ressalvas e reconhecendo a impossibilidade de se aprofundar na 
metodologia, os coautores apresentam algumas questões 
metodológicas. 

Elas surgiram na Filosofia da Ciência, desde os clássicos gregos 
até os pensadores modernos. No apêndice do primeiro capítulo, os 
coautores oferecem uma análise condensada das questões 
metodológicas. 

Economia como Arte e como Ciência 

Talvez a distinção mais importante no pensamento econômico 
seja aquela entre:  

1. a Arte da Economia,  

2. a Economia Positiva e  

3. a Economia Normativa.  

A Economia Positiva lida com as forças governantes da 
atividade econômica. Você se pergunta coisas como as seguintes:  

• Como funciona a economia [atividade em minúscula]?  

• Quais forças determinam a distribuição da renda?  

O único propósito dessas questões é o conhecimento pelo 
conhecimento. A análise deve conter o mínimo possível de 
julgamentos normativos. 

A Economia Normativa lida explicitamente com o que deveria 
ser. É o ramo filosófico da Economia, onde se integra Economia e 
Ética. 

A Arte da Economia trata de questões relacionadas à política 
econômica. 
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Ele relaciona a Ciência Econômica com a Economia Normativa e 
se faz perguntas como as seguintes: Se esses são meus objetivos 
normativos, e se é assim que a economia funciona, qual é a melhor 
maneira de alcançá-los? 

A distinção é importante porque a Economia Positiva e a Arte da 
Economia têm metodologias muito diferentes. A Metodologia da 
Economia Positiva é formal e abstrata. Ela tenta separar as forças 
econômicas das forças políticas e sociais. 

A Metodologia da Arte da Economia é mais complexa, pois trata 
da política econômica e deve abordar as relações entre política, 
forças sociais e forças econômicas. Na Arte da Economia, é 
necessário integrar todas as dimensões de um problema abstraídas 
na Economia Positiva. 

Qual deve ser o principal tema de interesse da Economia? 
Economia Positiva ou a arte da Economia? Essa é uma questão que 
gerou um debate sem fim na história do pensamento econômico.  

A Escola Histórica Alemã e a Escola Marshalliana Inglesa 
defendem a atenção ser dada principalmente à Arte da Economia. 
Para defender sua posição, eles se inspiram na obra de Adam Smith.  

Os economistas ortodoxos modernos enfatizam a Economia 
Positiva e defendem sua posição com base nos escritos de David 
Ricardo. De acordo com essa ideia, a maior parte dos escritos 
metodológicos modernos girou em torno da Economia Positiva, de 
modo a análise metodológica no apêndice deste primeiro capítulo do , 
livro de Harry Landreth & David C. Colander (História do Pensamento 
Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002), seguir essa 
abordagem.  

Voltaram, entretanto, às muitas questões interessantes ar 
cercarem a Arte da Economia, quando examinarem as técnicas de 
medidas econômicas, propostas por alguns economistas. 
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Importância da Verificação Empírica 

Como Harry Landreth & David C. Colander (História do 
Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002) vão 
responder às perguntas” 

1. “o que sabemos” e  

2. “como sabemos estar correto”?  

Depende da resposta à pergunta "existe uma verdade última 
possível de os cientistas tentarem revelar (postura absolutista) ou 
não existe uma verdade subjacente (postura relativista)?"  

Se houver uma verdade última, como a encontraremos? Se 
nenhum existe, algumas proposições são mais verdadeiras em lugar 
de outras?  

Os metodologistas do passado e do presente não foram capazes 
de concordar sobre essas questões, mas geraram abundante 
literatura sobre o assunto. 

Se acreditamos existir uma verdade última, o problema é como 
saber já a termos descoberto. 

Os meios pelos quais o crescente mundo científico tentava 
descobrir a verdade envolviam a observação empírica, cujo principal 
exemplo é o método científico. Isso envolveu a integração da razão e 
da observação empírica.  

Embora esse assunto seja muito complicado para explicar com 
mais detalhes, a verificação é completamente analisada nos escritos 
de Kant, Hume, Descartes e outros filósofos dos séculos XVII e XVIII. 
Os coautores vão simplesmente definir três termos. Eles 
desempenharam um papel importante na análise: indutivo, dedutivo 
e abdutivo.  

Os dois primeiros são muito conhecidos.  

1. O raciocínio indutivo é empírico, vai das percepções sensoriais 
aos conceitos gerais.  

2. O raciocínio dedutivo (lógico) aplica certas ideias gerais, claras 
e nítidas para casos específicos.  
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Como a maioria dos filósofos acredita o conhecimento ser 
derivado de uma combinação dos dois, o debate geralmente gira em 
torno da natureza da combinação ótima. 

"Abdutivo" é o nome dado por um filósofo pragmático, Charles 
Peirce, a uma combinação específica de abordagens indutivas e 
dedutivas.  

O conceito abdutivo é importante para a Economia e outros 
estudos de sistemas complexos. O raciocínio abdutivo usa dedução e 
indução para dar uma explicação razoável para o que está 
acontecendo.  

Ele combina história, instituições e estudo empírico para 
compreendê-lo. Entretanto, não pretende oferecer uma teoria 
definitiva, pois, ao se tratar de um sistema complexo, não é possível 
ter uma teoria definitiva. 

As questões metodológicas têm desempenhado um papel 
importante no desenvolvimento do pensamento econômico, mas logo 
voltam. No apêndice do primeiro capítulo do livro de Harry Landreth 
& David C. Colander (História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. 
Madri; McGrawHill; 2002), oferecem uma breve visão geral do 
desenvolvimento da metodologia atual em economia. 

Vantagens do Estudo de História do Pensamento Econômico 

A principal razão para estudar a história do pensamento 
econômico é se tornar um economista melhor. Com poucas exceções, 
os principais economistas de ontem e de hoje estavam bem cientes 
da história teórica de sua disciplina.  

Ler a história do pensamento econômico reforça a capacidade 
teórica e lógica, proporcionando a oportunidade de relacionar os 
pressupostos com as conclusões: você aprende a seguir a lógica de 
sistemas diferentes dos nossos.  

Os cientistas sociais também precisam estar cientes de sua 
metodologia. Uma maneira eficaz de fazer isso é estudar as 
controvérsias históricas – como as controvérsias entre as abordagens 
dedutiva e indutiva ou entre os proponentes de modelos teóricos 
abstratos rigorosos e os defensores de uma abordagem mais 
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descritiva e histórica – e observar as vantagens e desvantagens de 
cada metodologia. 

A História da Teoria Econômica também pode nos ensinar 
humildade. Quando observamos grandes mentes cometerem grandes 
erros teóricos ou não examinarem ou seguirem caminhos, em 
retrospecto, óbvios, percebemos nossos próprios paradigmas teóricos 
podem ter falhas e elas são difíceis de perceber, porque estamos 
cegos por nossa preconceitos.  

Podemos imaginar nossa cultura, com seus valores e 
preconceitos, às vezes fechados, ser a “câmara de eco” na qual 
vivemos. Embora seja difícil sair dessa bolha e contemplar nossa 
sociedade e sua economia com absoluta objetividade, o estudo do 
desenvolvimento da teoria econômica pode nos levar a nos tornarmos 
mais conscientes da importância de experimentá-la e a estar menos 
dispostos a aceitar a teoria atual sem discussão. 

Ainda outra razão para estudar ideias antigas é encorajar 
novas. O estudo da teoria econômica anterior (“velhas ideias) 
costuma ser uma fonte de inspiração para novas ideias.  

As teorias às vezes se perdem no passado e não são 
transportadas para o futuro ou podem ser vinculadas a aplicações 
específicas. Um bom exemplo é o desenvolvimento do conceito de 
rendimentos decrescentes e renda econômica por volta de 1815. Até 
aproximadamente 1890, quando os autores do fim do século 
aceitaram os retornos e a renda econômica poderem ser aplicados 
aos fatores de produção, eles só se aplicavam antes à terra.  

Também pode acontecer ideias frutíferas serem descartadas 
junto com a ideologia desatualizada ou inaceitável à qual estão 
vinculadas. A teoria ortodoxa largamente descartou o trabalho de 
Marx até quando a Grande Depressão dos anos 1930 forçou uma 
busca na teoria econômica anterior por uma explicação para as 
causas da depressão em um sistema capitalista. 

Tendo tudo isso em mente, os coautores do livro de História do 
Pensamento Econômico, não traduzido em português, passam a 
estudar. Acompanham o desenvolvimento da Economia ortodoxa 
moderna, levando em consideração os desvios contribuintes para 
moldar o conteúdo da Economia de hoje.  
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Além de se referirem ao escopo e ao conteúdo da teoria, 
apontam importantes questões metodológicas, bem como as relações 
entre o desenvolvimento das teorias e as circunstâncias econômicas 
onde e quando foram desenvolvidas. Nos casos onde e quanto o 
funcionamento interno de uma teoria é esclarecedor, eles o explicam. 

De vez em quando, indicam a importância geral de algumas 
ideias no desenvolvimento da teoria e as implicações mais gerais da 
teoria como base para a formulação da política econômica e social. 
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Capítulo 2.  
Profissão de Economistas e sua Metodologia 

Em seu clássico History of Economic Analysis, Joseph 
Schumpeter afirmou: “a primeira descoberta de uma Ciência é a 
descoberta de si mesma”. Se essa ideia for aceita, a Ciência da 
Economia é bastante jovem, porque a Economia não se 
profissionalizou até cem anos atrás.  

Embora Harry Landreth & David C. Colander (História do 
Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002) 
tenham uma visão mais ampla e considerem a Economia como uma 
disciplina intelectual, desde 1500, ela ainda é relativamente jovem.  

Até 1500, nenhum grupo se dedicou exclusivamente à 
compreensão da Economia. No entanto, entre 1500 e 1750, o volume 
da literatura econômica aumentou significativamente na Europa 
Ocidental.  

Os primeiros autores eram principalmente empresários 
interessados em questões de política econômica. Eles escreveram 
tratados ou panfletos sobre questões específicas, em vez de tratados 
que tentavam codificar o conhecimento econômico.  

Nos últimos cem anos daquele período, ou seja, entre 1650 e 
1750, um corpo de conhecimento econômico começou a emergir 
quando a Economia surgiu como uma disciplina intelectual. Como a 
maioria dos bebês, ela estava um pouco fora de proporção no início. 

Adam Smith, um estudioso prodigioso e conhecedor da Filosofia 
Moral, pegou na incipiente literatura econômica gerada entre 1650 e 
1750 e a transformou em uma disciplina intelectual. Ele a chamou de 
Economia Política em sua obra Riqueza das Nações (1776). 

Nos cem anos seguintes, não houve profissão de Economia 
como tal, ou seja, nenhum grupo dedicado exclusivamente à análise 
da atividade econômica. 

Livros como o de Smith, escritos para codificar o conhecimento 
da Economia Política, apareceram com frequência crescente, mas 
seus autores eram geralmente empresários ou acadêmicos 
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interessados em questões econômicas. O período 1776-1876 assistiu 
a uma profissionalização crescente da disciplina de Economia Política, 
enquanto o seu estudo se afastava do mundo dos negócios para o 
mundo acadêmico. 

Em 1900, a Economia Política tinha um novo nome, Economia. 
Era pura e ensinada tanto nas universidades americanas quanto nas 
europeias.  

Ao se profissionalizarem, aqueles fingidos de ser economistas 
deveriam buscar o Ensino Superior. Centros para seu estudo surgiram 
na Inglaterra e na Alemanha, onde muitos americanos se 
especializaram em Economia.  

A partir de então, muitas universidades públicas e privadas dos 
Estados Unidos começaram a expandir suas ofertas universitárias e a 
criar programas de Doutorado. 

A Grande Depressão da década de 1930 e a crescente 
intervenção do Estado na atividade econômica alimentaram o 
interesse pela formação econômica. Ao mesmo tempo, a perseguição 
religiosa nazista e a ameaça de guerra na Europa trouxeram um 
grande número de acadêmicos de todas as disciplinas para os 
Estados Unidos.  

O centro de gravidade do Ensino Superior em Economia mudou 
durante esse período da Europa Ocidental para os Estados Unidos, 
onde muitos dos economistas do mundo são atualmente formados. 
Na década de 1930, a maioria dos doutores em Economia foram 
recrutados por instituições acadêmicas, onde se dedicavam a ensinar 
e compreender o funcionamento da economia [atividade em 
minúscula], em vez de políticas econômicas práticas e negócios. 

Esses eventos históricos mudaram o interesse da Economia da 
política econômica prática e dos negócios para a análise do 
funcionamento de uma economia. Influenciaram significativamente o 
desenvolvimento da teoria econômica.  

Economistas políticos anteriores a Smith eram homens de 
negócios com considerável conhecimento prático das instituições e do 
funcionamento da economia. Eles foram substituídos por acadêmicos, 
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mais inclinados por natureza e treinados para questões teóricas mais 
abstratas. 

Disseminação de Ideias Econômicas 

Em 1650 não havia economistas, mas hoje parecem estar em 
toda parte: na imprensa, na televisão, na administração pública e nos 
negócios. No entanto, a universidade é o centro onde ocorre grande 
parte da atividade de pesquisa. Ela amplia as fronteiras do 
conhecimento em Economia.  

O estado atual e a trajetória do pensamento econômico são 
resultados de pesquisas realizadas em universidades e centros de 
pesquisa. A pesquisa é apresentada à profissão em seminários e 
papéis de trabalho até ser suficientemente refinada para publicação, 
geralmente na forma de um artigo em um periódico vinculado a uma 
organização profissional ou departamento de economia.  

Muitas ideias fundamentais são o resultado de pesquisas 
realizadas em teses de doutorado. Muitos refinamentos e extensões 
de ideias fundamentais vêm de alunos de doutorado. Eles trabalham 
com as grandes figuras da profissão. 

Depois de concluírem o doutorado, os economistas acadêmicos 
se encontram frente a frente com o mercado. “Publicar ou morrer” é 
a regra no mundo cruel e competitivo ao qual todo aspirante a 
professor permanente enfrenta nas grandes universidades e em 
muitas daquelas com só pós-graduação.  

Como as grandes universidades produzem muitos PhDs, além 
do necessário para seu próprio Departamento de Economia, são 
grandes as chances de um Ph.D. dessas universidades só encontrar 
trabalho em universidades de nível inferior, em negócios ou em 
administração pública. 

Como a universidade onde os estudos de pós-graduação são 
realizados é tão crítica para a mentalidade de um economista e como 
a publicação é tão importante para o sucesso de um economista, o 
conteúdo dos cursos de doutorado em Economia e as decisões dos 
editores de revistas de Economia têm uma extraordinária influência 
no curso do pensamento econômico. Essas decisões dos 
Departamentos de Economia e das principais revistas refletem, de 
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maneira pressuposta, o julgamento coletivo da opinião profissional 
ortodoxa.  

Existem, claro, alguns Departamentos de Economia e revistas 
com ideias não ortodoxas. O surgimento contínuo de novos periódicos 
e currículos divergentes reflete a falta de acordo na profissão sobre a 
correção da opinião dominante. 

A competição aberta entre pensadores e pesquisadores na 
busca do conhecimento deve levar a programas de pesquisa 
progressistas e rejeitar conceitos errôneos. Mas a Economia é uma 
Ciência Social intimamente ligada às questões éticas sem respostas 
fáceis.  

Todo economista trabalha em um meio social mais amplo, 
permeado por atitudes normativas difíceis de erradicar da pesquisa e 
difíceis até de perceber. Como consequência dessas dificuldades, a 
escolha da metodologia correta pelos economistas é crucial para 
avançar em seu entendimento da economia. 

Evolução do Pensamento Metodológico 

No primeiro capítulo, Harry Landreth & David C. Colander 
(História do Pensamento Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 
2002) mencionam os conceitos de indução, dedução e abdução como 
uma Introdução à Metodologia. Examinam também a evolução do 
pensamento metodológico e sua influência na Economia. 

A metodologia da Ciência entrou no século XX com o 
desenvolvimento da Lógica. Deu ao método científico um fundamento 
filosófico. Ele estabeleceu um método de trabalho para expressar os 
aspectos empíricos e não empíricos ou racionais analisados.  

No positivismo lógico, o raciocínio dedutivo e o desejo 
positivista de deixar os fatos falarem por si se uniram. Ele se originou 
de um grupo chamado Círculo de Viena. Ele tentava formalizar os 
métodos dos cientistas descrevendo o que eles realmente seguiam. 

Os positivistas lógicos sustentam: os cientistas desenvolvem 
uma estrutura dedutiva (uma teoria lógica) capaz de levar a 
proposições empiricamente testáveis. No entanto, uma teoria 
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dedutiva só é considerada verdadeira depois de ter sido testada e 
verificada empiricamente.  

O papel do cientista é desenvolver essas teorias lógicas e testá-
las. Embora houvesse um debate entre os positivistas lógicos sobre o 
que constituía a verdade, todos concordaram: ela seria descoberta 
por meio da observação empírica. 

O positivismo lógico reinou na Filosofia da Ciência apenas dos 
anos 1920 aos 1930, mas sua influência na economia durou muito 
mais tempo. O positivismo lógico formalizou a distinção entre 
Economia Normativa e Economia Positiva, feita primeiro por Nassau 
Senior em 1836 e mais tarde por J. S. Mill e John Neville Keynes.  

Essa distinção continua a aparecer na maioria dos livros 
didáticos introdutórios. Descrevem a Economia como uma Ciência 
Positiva, cujo objetivo é desenvolver teorias possíveis de ser 
validadas empiricamente. As análises normativas foram banidas da 
Economia por não serem consideradas científicas. 

Do Positivismo Lógico ao Falseamento de Hipóteses 

O positivismo lógico representou a culminação da crença de o 
objetivo da Ciência ser estabelecer “A Verdade”. Desde então, a 
Metodologia da Ciência tem se afastado cada vez mais dessa ideia.  

O primeiro afastamento foi devido à preocupação com o 
aspecto de "verificação" da teoria positivista lógica. Essa preocupação 
é melhor expressa nos escritos de Karl Popper, em vez de ser na 
década de 1930. 

Ele afirmou: as verificações empíricas não estabelecem a 
verdade de uma teoria, apenas sua falsidade. Por isso, a abordagem 
de Popper às vezes é chamada de falseacionismo.  

Segundo Popper, nunca é possível "verificar" uma teoria, pois 
não é possível realizar todos os contrastes possíveis à teoria. 
Suponha, por exemplo, uma teoria prever, quando a oferta de moeda 
aumenta, os preços aumentarem na mesma porcentagem.  

Suponha, a seguir, um experimento ser realizado e o resultado 
predito pela teoria ser realmente obtido. De acordo com Popper, isso 
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apenas indica a teoria ainda não ter se mostrado falsa. A teoria pode 
ser ou não verdade, pois o próximo experimento pode dar um 
resultado inconsistente com a previsão da teoria. 

Popper afirma, então, o objetivo da Ciência deve ser 
desenvolver teorias com hipóteses empiricamente testáveis e tentar 
falsificá-las, descartando aquelas reveladas falsas. O progresso da 
Ciência depende, segundo Popper, do contínuo falseamento de 
hipótese e/ou teorias. A teoria prevalecente será aquela capaz de 
explicar a maior variedade de observações empíricas – e ainda sem 
ter sido falsificada. 

Do Falseamento aos Paradigmas 

Seria ótimo se os problemas metodológicos pudessem ser 
resolvidos tão claramente quanto sugere a abordagem de Popper, 
mas os debates metodológicos são tudo menos claros. As tendências 
mais recentes têm afastado cada vez mais a metodologia dessas 
distinções nítidas.  

A rejeição moderna da teoria de Popper não é infundada: o 
falseamento tem alguns problemas sérios.  

Primeiro, as previsões empíricas de algumas teorias não podem 
ser testadas porque a tecnologia para testá-las não existe. O que 
deve ser feito com essas teorias?  

Em segundo lugar, é difícil saber quando uma teoria foi ou não 
falsificada. Por exemplo, se um teste empírico não produz os 
resultados esperados, o pesquisador pode atribuir, e frequentemente 
o faz, a falha em testar falhas de procedimento ou a algum fator 
exógeno. Portanto, um único teste empírico negativo muitas vezes 
não invalida a teoria. 

O terceiro problema se deve ao pensamento dos pesquisadores. 
Eles podem não testar as implicações de uma teoria estabelecida, 
supondo serem verdadeiras. Essa forma de pensar pode levar à não 
aceitação de teorias novas e possivelmente mais defensáveis. 

Em resposta em parte a esses problemas, Thomas Kuhn 
derrubou a metodologia do falseamento em The Structure of 
Scientific Revolutions (1962), introduzindo o conceito de paradigma 
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no debate. Um paradigma, como Kuhn usa a palavra, é um 
determinado foco e corpo de conhecimento.  

Ele se reflete nas análises dos pesquisadores caso se 
conformem ao modelo de apresentação aceito do pensamento 
científico dominante em qualquer momento. Kuhn argumentou a 
maioria dos estudos científicos serem Ciências normais, nas quais os 
pesquisadores tentam resolver quebra-cabeças colocados dentro da 
estrutura do paradigma existente.  

Esses estudos muitas vezes levam à descoberta de anomalias. 
O paradigma é incapaz de explicar, mas a existência dessas 
anomalias não é suficiente para descartar o paradigma dominante. 
Ele só pode ser descartado por outro paradigma ser este for capaz de 
lidar melhor com as anomalias. 

Caso esse paradigma superior tenha sido desenvolvido, uma 
revolução científica é possível. Na Ciência revolucionária, primeiro o 
paradigma existente é rejeitado por uma parte da comunidade 
científica e, então, o antigo e o novo paradigma começam a competir 
e a comunicação entre pesquisadores de lados opostos se torna 
difícil.  

No fim dessa disputa, se a revolução for bem-sucedida, novas 
questões são levantadas na nova estrutura e uma nova Ciência 
normal se desenvolve. 

Enquanto para Popper “A Verdade” (ou o mais próximo possível 
dela) vencerá, para Kuhn é possível existir uma teoria superior, mas 
ainda não adotada, devido à inércia. Ela favorece o paradigma 
existente. Portanto, a teoria prevalecente não é necessariamente a 
melhor. 

Aqueles discordantes da teoria dominante logo adotaram a 
análise de Kuhn, pois sugeria o paradigma preferido por eles poderia 
ser superior ao dominante e, assim, substituí-lo. O estudo de Kuhn 
sugeriu ainda as mudanças ocorrerem por meio de revoluções. 

Isso deu esperança de a mudança, quando acontecesse, 
acontecer rapidamente. Embora Kuhn tenha focado a atenção nas 
Ciências Naturais, ele influenciou significativamente as Ciências 
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Sociais, como a Economia. Nas análises metodológicas das décadas 
de 1970 e 1980, o termo paradigma aparece repetidamente. 

Dos Paradigmas aos Programas de Pesquisa Científica 

A ideia de a teoria existente poder não conter a verdade foi 
estendida por Imre Lakatos, no fim da década de 1960 e durante a 
década de 1970. Lakatos tentou compreender e formular os 
procedimentos para os bons cientistas realmente seguirem. 

Observou os cientistas estarem engajados em desenvolver 
programas científicos rivais, cada um dos quais envolve analisar e 
tentar falsificar um conjunto de dados, mas também aceitar sem 
questionar um conjunto de postulados lógicos. Eles constituem o 
núcleo duro [hard core].  

Cada estudo deriva um conjunto de implicações periféricas 
[“cinturão protetor”] do núcleo duro e tenta falsificá-las. A falsificação 
de uma única implicação periférica não nos obriga a rejeitar a teoria, 
mas nos obriga a reconsiderar a estrutura lógica e talvez a fazer um 
ajuste ad hoc.  

Somente se implicações periféricas “suficientes” forem 
falsificadas, as suposições do núcleo duro serão reconsideradas. 
Lakatos chamou os programas de progressivos se o processo de 
falsificação das implicações periféricas progredisse e degenerativos se 
não fossem capazes disso. 

O trabalho de Lakatos tem duas características significativas:  

(1)  reconhece a complexidade do processo pelo qual uma teoria é 
falsificada; e  

(2)  enquanto as análises anteriores exigiam uma teoria predominar, 
Lakatos prevê a existência simultânea de várias teorias viáveis, 
cujos méritos relativos não são fáceis de discernir. 
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Dos Programas de Pesquisa às Abordagens de Metodologia 
baseada em Sociologia e Retórica 

Os movimentos esboçados são, em certo sentido, cada vez 
mais afastados do positivismo lógico, mas, em outro, são 
refinamentos do positivismo lógico, quando reconhecem as limitações 
do teste empírico.  

Um trabalho se afasta de uma forma muito mais radical da 
metodologia anterior: Against Method: An Outline of an Anarchistic 
Theory of Knowledge (1975) de Paul Feyerabend. Este autor sustenta 
a aceitação de qualquer método limitar a criatividade na resolução de 
problemas e a melhor Ciência ser, portanto, aquela sem utilizar 
nenhum método. Em outras palavras, vale tudo.  

Embora seu raciocínio radical pareça louco à primeira vista, ele 
oferece alguns novos insights sobre o conhecimento. Servem para 
entender a abordagem retórica rica e sociológica a influenciar as 
tendências recentes na metodologia da Economia.  

Embora as abordagens anteriores reconhecessem a dificuldade 
de descobrir a verdade, elas não desafiavam a visão platônica da 
verdade como absoluta. As abordagens retórica e sociológica fazem 
exatamente isso.  

Recusando-se a assumir a existência de uma verdade última e 
inviolável, elas procuram outras razões para explicar por qual razão 
os indivíduos acreditam naquilo acreditado. 

A Abordagem Retórica da Metodologia enfatiza o poder de 
persuasão da linguagem e argumenta uma teoria poder ser aceita, 
não porque seja inerentemente verdadeira, mas porque seus 
defensores conseguem convencer os outros de seu valor por meio de 
sua retórica superior.  

A Abordagem Sociológica examina as restrições sociais e 
institucionais influentes sobre a aceitabilidade de uma teoria. O 
financiamento, o emprego e o controle dos periódicos podem 
influenciar tanto a teoria aceita pelo pensamento dominante, quanto 
a capacidade da teoria de explicar os fenômenos com precisão.  

Os defensores da Abordagem Sociológica argumentam a 
maioria dos pesquisadores terem menos interesse em ter as teorias 



  43

propostas aceitas como corretas em lugar de elas serem publicáveis 
de qualquer maneira.  

O que essas duas teorias compartilham, principalmente, é seu 
ceticismo sobre as possibilidades de descobrir a verdade ou mesmo 
sobre a existência da verdade. De acordo com essas abordagens, 
uma teoria não precisa necessariamente ter surgido porque está mais 
perto da verdade. Pode ter surgido por uma variedade de razões, das 
quais a verdade – se existe – é apenas uma. 

Metodologia Pós-Retórica 

Como estamos em relação à metodologia? Um pouco confuso, 
mas estar confuso não é incomum quando se trata de metodologia.  

Observando a evolução da Epistemologia, nas últimas décadas, 
Harry Landreth & David C. Colander (História do Pensamento 
Econômico. 4ª. Edição. Madri; McGrawHill; 2002) veem as respostas 
às questões de como e o que sabemos são cada vez mais vagas até 
quase aniquilar a metodologia: os pesquisadores mais persuasivos 
vencerão independentemente do valor de seu trabalho.  

Felizmente, porém, não é necessário aceitar essa posição como 
uma realidade absoluta. Embora esses pontos de vista extremos 
forneçam ideias interessantes, é claramente necessário temperá-los 
com bom senso.  

Mesmo admitindo as influências sociais e retóricas na direção 
da Ciência, não é necessário aceitar essa ser necessariamente a 
origem da atitude “vale tudo” de Feyerabend.  

Além disso, a metodologia não vai terminar aí. A metodologia 
pós-retórica provavelmente combinará ideias como a de Feyerabend 
com abordagens mais viáveis, enfatizando a abdução ao invés da 
dedução ou indução. 

Embora os pesquisadores nunca saibam com certeza se uma 
teoria é verdadeira ou falsa, eles devem aceitar as ideias mais 
promissoras como hipóteses de trabalho provisoriamente verdadeiras, 
para as quais podem retornar a alguns elementos da Metodologia 
Lógica Positivista e Falseamento de Hipóteses.  
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É até possível aceitarem todos os argumentos da Escola 
Retórica e Sociológica e ainda se comportarem como sempre se 
comportaram com relação à verdade ou falsidade de suas 
investigações. A diferença será de perspectiva: os economistas pós-
retóricos duvidarão mais de seus conhecimentos, serão menos 
propensos a descartar um argumento como falso antes de examiná-lo 
cuidadosamente e a serem mais favoráveis à diversidade.  

Economistas pós-retóricos olharão atentamente para os 
incentivos dos pesquisadores para estudar teorias específicas e 
olharão com ceticismo para os resultados de estudos coincidentes 
com os próprios interesses ou preconceitos do pesquisador. 
Finalmente, os economistas pós-retóricos tenderão muito mais em 
comparação a um positivista ou falseamento lógico a seguir as 
estatísticas bayesanas em vez das clássicas. 

Os bayesianos acreditam um grau maior ou menor de verdade 
pode ser descoberto em declarações, mas não a verdade última. A 
influência bayesiana levará à reinterpretação de testes estatísticos 
clássicos e considerá-los menos exatos, menos convincentes e não 
representativos de forma independente de um intervalo de confiança 
específico.  

Na metodologia futura, as informações sobre o pesquisador, 
bem como sobre a pesquisa, provavelmente serão um componente 
necessário de qualquer análise de significância estatística. 

Para economistas e retóricos bayesianos, o conhecimento é 
basicamente baseado na fé. Reconhecendo isso, é preciso proceder 
com cautela na busca pelo conhecimento, percebendo o excesso de 
ceticismo frustrar a criatividade.  

A Metodologia Retórica deve, portanto, constituir nada mais 
além de uma metametodologia. Uma vez aceita, afeta pouco o 
trabalho diário dos economistas. Eles fazem o que eles fazem... sob 
ordens da chefia! 

Conclusões Metodológicas 

Os debates metodológicos em Economia geralmente ficaram 
muito atrás dos debates metodológicos em Epistemologia e em 
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Filosofia da Ciência. De acordo com a maioria dos livros de Economia, 
a metodologia dominante em Economia continua sendo o Positivismo 
Lógico.  

Há muito tempo ele foi descartado em outros campos, bem 
como em revistas de Economia dedicadas à Metodologia. Mas de vez 
em quando os economistas sofrem uma explosão metodológica, 
introspecção e admiração, questionando: isso deve ser feito deste 
jeito?  

Eles nunca respondem totalmente a essa pergunta. Continuam 
como antes, embora armados com ideias metodológicas um tanto 
atualizadas.  

Embora a Metodologia raramente seja discutida, ela, em última 
análise, explica as diferenças entre os economistas. Os formalistas 
são mais propensos a usar uma Metodologia Positivista ou 
Falsificacionista Lógica e a acreditar em uma Abordagem Absolutista. 
O resto tende mais a usar uma Abordagem Sociológica ou Retórica e 
a acreditar em uma Abordagem Relativística. 
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Capítulo 3.  
Desenvolvimento do Pensamento Econômico 

Heterodoxo Moderno 

As discrepâncias sempre fizeram parte da Economia e ainda são 
hoje. 

O período neoclássico terminou em parte porque economistas 
dissidentes ou heterodoxos apontaram os fracassos da Economia 
neoclássica. Ela respondeu a essas críticas de três maneiras:  

(1)  ignorou as críticas como infundadas;  

(2)  críticas foram incorporadas ao escopo, conteúdo e método da 
teoria dominante no todo ou em parte; e  

(3)  encontrou uma solução para contornar as questões 
problemáticas.  

Ao longo desse processo, as grandes Escolas de Doutorado e 
Centros de Pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, 
abandonaram a Economia neoclássica e começaram a construir 
modelos formais e ecléticos. 

Como consequência dessas mudanças na Economia, é mais 
difícil ser heterodoxo hoje se comparado a quando a economia 
neoclássica dominava. O termo “Economia neoclássica” foi cunhado 
por Thorstein Veblen para ter um alvo contra o qual direcionar suas 
críticas. 

Isso permitiu a Veblen agrupar Alfred Marshall com a Economia 
clássica e, assim, frustrar a tentativa dele de encontrar um terreno 
comum entre a ortodoxia, com sua estrutura teórica abstrata, e a 
heterodoxia com ênfase em fatores históricos e institucionais.  

Os economistas convencionais da época de Veblen não se 
autodenominavam neoclássicos. Eles foram chamados assim por 
economistas heterodoxos. O termo rapidamente se tornou uma 
caricatura negativa das ideias dos economistas convencionais, em vez 
de uma caracterização daquilo realmente acreditado por eles.  
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Continua a ser assim hoje, quando muitos economistas 
heterodoxos criticam a “Economia neoclássica”. Isso permite eles 
terem um alvo fácil para atirar.  

Mas, como os coautores apontaram, quando analisaram a 
Microeconomia e a Macroeconomia modernas, os ataques à Economia 
neoclássica muitas vezes não são aplicáveis à Economia moderna. 

A essência da Economia moderna é sua abordagem baseada na 
construção de modelos formais e ecléticos. Não impõe sérias 
restrições aos pressupostos nem possui o conteúdo ideológico contido 
na Economia neoclássica.  

Como a Economia moderna, baseada na construção de modelos 
formais, é tão eclética e amorfa em seus pressupostos e valores 
básicos, é difícil atacá-la. Onde, neste enorme e amebiano corpo de 
teoria, alguém pode acertar com precisão?  

Os economistas da corrente dominante respondem à maioria 
das discrepâncias referindo-se a outra parte da Economia moderna 
como um exemplo de como a corrente dominante está tratando dessa 
questão. Por isso, é difícil isolar e classificar os grupos dissidentes. 

No entanto, alguns grupos heterodoxos permanecem 
suficientemente distintos para justificar uma análise específica, caso 
o leitor se lembre da advertência dos coautores sobre as limitações 
das classificações, ou seja, elas se destinam a esclarecer e 
compreender questões, mas inevitavelmente não fazem justiça aos 
grupos classificados. 

Os pensadores heterodoxos modernos d iv idem-se 
aproximadamente em cinco grupos dissidentes: radicais, 
institucionalistas modernos, pós-keynesianos, defensores da escolha 
pública e neo-austríacos. Esses grupos foram organizados na Tabela 
17.1 de acordo com suas visões políticas, variando em graus variados 
de liberal a conservador.  

Ao olhar para a tabela, lembre-se: análise dos economistas 
heterodoxos, realizada neste livro de História do Pensamento 
Econômico, pretende mostrar a diversidade do pensamento 
heterodoxo americano moderno e servir como uma breve introdução 
a algumas leituras interessantes. Não pretende ser exaustivo de 
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forma alguma. Sendo um resumo, ele obscurece algumas diferenças 
importantes existentes dentro de cada escola. 

"  
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Radicais de Esquerda 

Tambor bongô: – Os humanos não devem comer uns aos 
outros. 

Wowsy: – Pelo amor de Deus! Você não pode dizer às pessoas 
o que comer e o que não comer. Os homens sempre se comeram e 

sempre se comerão. Isso é lógico.  
Você não pode mudar a natureza humana. 

Tambor bongô: – Eu amo meus semelhantes. 

Wowsy: – Eu também, com molho... 

Economistas conservadores (como Wowsy) argumentam: os 
indivíduos nascem com ideias – como comer pessoas ou manter 
escravos ou ser um capitalista competitivo – e não há como mudá-
los... 

Os economistas radicais, ao contrário dos conservadores, 
acreditam todas as ideias e preferências – como nosso desejo de 
possuir um automóvel de luxo – são moldadas pela sociedade onde 
vivemos ...  

Como nossa ideologia é determinada por nosso ambiente social, 
os economistas radicais argumentam uma mudança na nossa 
estrutura socioeconômica acabar mudando a ideologia dominante. 
Assim, existe a esperança de surgir uma sociedade inteiramente nova 
e melhor, na qual a maioria das pessoas tenha ideias novas e 
melhores, segundo E. K. Hunt y Howard Sherman (Economics. New 
York, Harper and Row, 1981, 4ª ed., pág. XXIV). 

Os parágrafos anteriores estão no início do livro de Introdução 
à Economia Radical de Hunt e Sherman. A citação mostra um aspecto 
importante da maneira como os radicais veem a economia. Eles 
acreditam a ortodoxia aceitar demasiadamente o status quo. Os 
radicais querem mudar, não acei tam isso: uma ordem 
socioeconômica imutável. 

Pais Fundadores dos Radicais Modernos do século 20 

A escola radical tem suas origens na análise de Marx, mas ela a 
ampliou e foi mais longe. No fim do século 19, quando a economia 
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neoclássica estava dominando “corações e mentes” de quem poderia 
ser classificado como economista conservador, Marx tinha poucos 
seguidores entre os economistas ocidentais, em parte devido às suas 
ideias anticapitalistas inerentes à interpretação desse modo de 
produção.  

As sociedades e suas instituições, obviamente, não apoiavam 
uma análise em defesa sua própria destruição. A análise de Marx, 
entretanto, atraiu alguns não economistas, e alguns economistas 
marxistas alcançaram certo status dentro da profissão.  

Entre as décadas de 1930 e 1970, algumas obras importantes 
sobre Economia marxista foram publicadas, incluindo Economia 
Política e Capitalismo de Maurice Dobb (1937), Um Ensaio sobre 
Economia Marxiana de Joan Robinson (1942), Teoria do 
Desenvolvimento Capitalista de Paul Sweezy (1942) e Capitalismo 
Monopolista, de Paul Baran e Paul Sweezy (1966). A análise das 
questões marxistas foi mantida viva na Monthly Review. Aliás, a 
Monthly Review Press tem sido uma válvula de escape para livros de 
análise marxista. 

Maurice Dobb (1900–1976) foi o principal acadêmico marxista 
britânico entre os anos 1930 e 1960. Publicou seu primeiro livro 
sobre empreendedorismo aos 25 anos e continuou a levar uma vida 
acadêmica ativa com contribuições a respeito de desenvolvimento 
econômico russo, teoria marxista, história econômica, países 
subdesenvolvidos, economia do bem-estar e a história do 
pensamento econômico. Junto com Piero Sraffa (1898–1983) 
preparou a edição de Obras e Correspondência de David Ricardo. 

Joan Robinson (1903–1983), indiscutivelmente a economista 
principal dissidente do neokeynesianismo, apareceu em cena como 
um economista mainstream com seu impressionante livro Economics 
of Imperfect Competition, publicado no mesmo ano (1933) de E. H. 
Chamberlin's Theory of Monopolistic Competition. Nesse trabalho, ela 
mostrou grande habilidade como teórica microeconômica no uso de 
análise marginal para esclarecer e expandir os insights de Marshall 
sobre os mercados encontrados entre a concorrência pura e o 
monopólio puro.  

Por vários anos, antes da publicação da Teoria Geral de Keynes, 
a análise de Chamberlin e Robinson dos mercados imperfeitamente 
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competitivos gerou um interesse considerável. Robinson, importante 
membra do pequeno grupo de economistas de Cambridge e Oxford, 
ajudou J. M. Keynes a desenvolver as ideias organizadas na Teoria 
Geral, e adquiriu prestígio ainda maior.  

Em 1937, ele publicou Introdução à Teoria do Emprego, uma 
excelente introdução às ideias de Keynes. Sua vida intelectual e 
política estava gradualmente se afastando da ortodoxia. Seu livro An 
Essay on Marxian Economics (1942) se mantém como uma análise 
curta e excelente de Marx.  

Na década de 1950, realiza uma nova análise da Teoria do 
Capital na qual rejeita grande parte da teoria neoclássica ortodoxa do 
capital e da produtividade marginal. Afastando-se ainda mais da 
ortodoxia, ela escreveu um livro de Introdução à Economia, no qual 
pretendia transmitir suas ideias a um público maior, mas não teve 
sucesso comercial. 

Conforme Joan Robinson crescia, havia muita especulação a 
cada ano sobre a possibilidade de ela receber o Prêmio Nobel de 
Economia. Muitos economistas, dos mais ortodoxos aos mais 
heterodoxos, ficaram perplexos quando ano após ano se passaram 
sem uma economista tão notável recebesse essa distinção.  

Também Landreth e Colander refletiram sobre esta questão. 
Acreditam não ter sido porque havia outros mais merecedores ou 
porque ela era uma mulher, mas porque seu distanciamento da teoria 
neoclássica e keynesiana a levou às águas turvas da heterodoxia. No 
entanto, Joan Robinson foi uma precursora importante dos pós-
keynesianos e talvez seja a não marxista mais influente da Economia 
radical moderna. 

Paul M. Sweezy (1910–) publicou um artigo seminal em 1939 
no qual desenvolveu a curva de demanda quebrada como uma 
ferramenta para a análise de oligopólio. 

Sweezy estava em Harvard quando as ideias de Keynes 
chegaram aos Estados Unidos, mas ele preferiu continuar na tradição 
marxista. Ele deixou a academia quando ainda era jovem e passou o 
resto de sua vida tentando adaptar Marx ao século XX.  
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Ele foi, junto com Leo Huberman, editor da Monthly Review, 
uma importante revista para a divulgação das ideias marxistas 
heterodoxas. Sua Teoria do Desenvolvimento Capitalista (1942) é 
provavelmente a melhor apresentação publicada do pensamento 
econômico de Marx.  

Em 1966, ele publicou, em colaboração com Paul Baran, 
Capitalismo Monopolista, uma adaptação da análise de Marx do 
capitalismo ao mundo keynesiano da década de 1960. Este livro se 
tornou um ponto de partida para muitos dos economistas radicais 
gerados pelo período da guerra. Ele também reafirmou o problema da 
teoria da produtividade marginal e do imperialismo, formulada por 
John A. Hobson no início do século XX. 

Paul Baran (1910–1964), nascido na Rússia e criado na Europa, 
veio para os Estados Unidos durante a década de 1930, como muitos 
outros estudiosos. Depois de várias experiências, ele se tornou 
professor em Stanford. O fato de ele ser professor de Economia em 
importante Universidade americana foi considerado incomum, porque 
ele era um marxista reconhecido. A razão de os marxistas não terem 
sido recrutados nas grandes universidades dos Estados Unidos não 
deixa de interessar aos estudiosos da história do pensamento 
econômico. 

Provavelmente, o trabalho mais provocativo para estimular 
teóricos radicais foi Capitalismo Monopolista, de Baran e Sweezy 
(1966). O livro, essencialmente marxista,  

(1)  introduz algumas das ideias de Michal Kalecki e alguns 
elementos da teoria da competição monopolística e do 
oligopólio na economia radical, enquanto  

(2)  abandona implicitamente a Teoria do Valor-Trabalho de Marx.  

Baran e Sweezy apontaram para o insight de Marx ao prever o 
crescimento do oligopólio, mas eles pensaram sua análise estar 
errada ao argumentar a competição provocar a tendência ao declínio 
da taxa de lucro ao longo do tempo. Eles argumentaram, pelo 
contrário, os lucros aumentariam com o tempo, devido ao aumento 
da concentração de capital no capitalismo monopolista.  
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Eles sustentavam as crises do período capitalista da história 
não se deviam a uma tendência à queda nos lucros, mas ao 
subconsumo. Eles previram: a reação capitalista ao subconsumo seria 
a criação de empresas maiores, um aumento no consumo perdulário 
e um aumento nos gastos públicos para estabilizar o sistema 
enfermo.  

Como consequência do livro Capitalismo Monopolista e da 
literatura gerada a partir dele, pode-se ser radical sem aceitar todas 
as antigas posições marxistas, especialmente a teoria do valor-
trabalho, a análise determinista da luta de classes, e o declínio 
inevitável da taxa de lucro sob o capitalismo. 

Economia Radical Contemporânea 

A Economia radical, baseada em parte em Marx, tornou-se uma 
escola de pensamento por direito próprio, no fim dos anos 1960 e 
início dos 1970, em parte em resposta às tensões sociais criadas pela 
Guerra do Vietnã. Em 1968, um grupo de jovens economistas criou a 
União da Economia Política Radical. Essa organização publica a 
Review of Radical Political Economics, uma revista fundamental do 
pensamento econômico radical, além da Monthly Review, Science and 
Society e do Cambridge Journal of Economics. 

Embora as ideias da Economia radical sejam diversas, ela tem 
algo em comum sobre os fracassos da Economia neoclássica e da 
economia orientada para o mercado. 

Segundo Eileen Applebaum (1977), as ideias radicais podem 
ser condensadas em três:  

1.  Os economistas radicais pensam: “os grandes problemas 
socioeconômicos só podem ser resolvidos por meio de uma 
reestruturação radical de nossa sociedade”. Eles argumentam a 
pobreza, o racismo, a discriminação sexual, a destruição do 
meio ambiente, a alienação dos trabalhadores e o imperialismo 
“não são anomalias patológicas do sistema, mas derivam 
diretamente do funcionamento normal do capitalismo”. 
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2.  Os radicais argumentam: existem inconsistências importantes 
entre a teoria neoclássica e o mundo real. Onde os economistas 
ortodoxos veem harmonia social, os radicais veem conflito. 

3.  Seguindo o legado marxista, os radicais concebem a sociedade 
como um “sistema social integrado existente em uma 
circunstância histórica específica”.  

Eles acreditam a corrente principal da Economia simplesmente 
aceitar as instituições existentes, como O Mercado, e não considerar 
uma grande variedade de propostas para modificar essas instituições. 
Eles acham as pequenas mudanças defendidas pela Economia 
dominante dificilmente valerem a pena ser consideradas.  

Como aponta Eileen Applebaum, os radicais “têm interesse em 
acabar com o capitalismo monopolista, não em salvá-lo ou estabilizá-
lo” e substituí-lo por “uma sociedade socialista baseada no 
planejamento participativo, propriedade pública dos meios de 
produção, eliminação da apropriação privada de lucros e uma 
redistribuição verdadeiramente igualitária da renda e da 
riqueza” (Eileen Applebaum. Radical Economics. in Sidney Weintraub 
(comp.), Modern Economic Thought, Oxford, Basil Blackwell, 1977, 
pág. 560). 

Dadas essas ideias, a análise radical da economia é muito 
diferente da análise da Economia dominante. Os radicais partem da 
premissa de os problemas da sociedade ocidental serem uma 
consequência inevitável da estrutura institucional capitalista.  

Eles enfatizam, em sua análise, a tecnologia refletir as relações 
sociais entre os indivíduos. Qualquer análise deve estudar por qual 
razão o capitalismo existe, em vez de considerá-lo dado. 

Muitos radicais explicam a existência do capitalismo por meio 
da análise classista e argumentam qualquer teoria econômica útil 
dever incorporar a análise da luta de classes.  

A maioria dos radicais também acredita o capitalismo conter 
contradições internas. Elas, inevitavelmente, destruirão o sistema, 
embora esse processo seja interrompido pelo Estado repressivo [para 
coerção da sociedade política], existente para servir aos interesses da 
classe capitalista, e por instituições como as escolas [para coesão da 
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sociedade civil], aparato ideológico para difusão de conhecimentos e 
ideologias. 

Desde meados da década de 1970, os radicais desempenharam 
um papel menor no debate econômico dominante. As razões são 
diversas. Alguns radicais voltaram a debater questões doutrinárias 
marxistas, como a tendência de declínio da taxa de lucro e o 
problema da transformação, isto é, como passar de uma teoria do 
valor-trabalho a um conjunto de valores ou preços de bens em um 
modelo multissetorial.  

Mas outros estudos radicais da década de 1970 influenciaram a 
análise ortodoxa. Um exemplo é “O que os chefes fazem?” por Steven 
Marglin. Argumentou a tecnologia não ser fornecida, mas sim 
escolhida por um grupo de pessoas dentro da sociedade. No 
capital ismo, este grupo é são os gerentes ou “chefes” 
empreendedores, inovadores ao escolherem a tecnologia capaz de 
lhes permitir desempenhar o maior papel possível.  

Ao formular esse argumento, Marglin reconsidera o exemplo de 
Adam Smith da fábrica de alfinetes. Smith usou para mostrar as 
vantagens da divisão do trabalho, e afirma, ao colocar todos os 
trabalhadores sob o mesmo teto, os patrões (organizadores) 
controlavam melhor os trabalhadores, garantindo o seu próprio papel 
no processo de produção e permitindo-lhes extrair uma maior mais-
valia dos trabalhadores. Embora essa análise não seja encontrada em 
livros didáticos introdutórios, ela é conhecida pela maioria dos 
especialistas em Organização Econômica. 

O segundo argumento radical aceito na Economia dominante diz 
respeito à Economia da Educação. A análise ortodoxa da Educação 
sustenta os indivíduos investirem na Educação e receberem um 
retorno na forma de um aumento na renda futura. Investir assim 
melhoraria o seu bem-estar e o da sociedade.  

Importantes investigações empíricas foram realizadas para 
mostrar o que é esse retorno. Com base nessas investigações, a 
Economia neoclássica concluiu haver um sub-investimento em 
Educação. Samuel Bowles e Herbert Gintis discordam, argumentando 
a Educação não melhorar necessariamente o bem-estar da sociedade.  
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Eles levantam a hipótese de o aumento da renda das pessoas 
instruídas às vezes ser simplesmente um retorno vantajoso da 
permissão para entrar em um monopólio corporativo. Eles 
argumentam: a escolaridade não aumenta necessariamente o 
verdadeiro valor dos trabalhadores; possivelmente, tudo o que faz é 
fornecer aos indivíduos um cartão de membro de uma corporação 
profissional, o qual permite o ingresso em uma série de ocupações 
não possíveis de ser acessadas sem esse registro profissional.  

Bowles e Gintis afirmam, como a pesquisa econométrica não 
pode separar essas duas hipóteses, a questão da contribuição da 
Educação para a sociedade permanece discutível. 

Outra incursão do pensamento radical na economia dominante 
se deve a um radical “mais aceitável”, aliás, tão aceitável a ponto de 
nem mesmo ser considerado radical... 

Essa incursão é a dupla análise do mercado de trabalho de 
Michael Piore. Piore argumenta ser um erro conceber o mercado de 
trabalho como um mercado único, pois existem importantes 
limitações estruturais e sociais. Elas limitam a mobilidade da mão de 
obra em segmentos e/ou hierarquias salariais. 

Por exemplo, um trabalhador contratado para lidar com 
remessas de mercadorias achará quase impossível avançar para uma 
posição de gerenciamento, não importa o quão habilidoso seja. 
Portanto, a atratividade relativa dos empregos não pode 
necessariamente ser classificada com base na remuneração, pois o 
salário de um cargo onde a promoção é possível pode ser 
inicialmente inferior ao de um cargo ao qual não é possível ascender.  

Piore afirma, como cada trabalho é realizado por uma classe 
independente de trabalhadores, a análise neoclássica ao considerar o 
mercado de trabalho competitivo não se ajustar à realidade. O 
mercado de trabalho deve ser considerado, ao contrário, um mercado 
estruturalmente limitado, denominado de mercado de trabalho dual.  

Embora essa análise seja consistente com a análise marxista, 
no sentido de incorporar um tipo de distinção de classe, o mercado 
de trabalho dual tornou-se parte da análise keynesiana dominante. 
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Com o fim de muitas das economias socialistas do mundo, 
economistas radicais ficaram sob pressão para explicar como podem 
manter sua posição quando o tipo de Economia proposta por eles 
fracassou no socialismo realmente existente. Uma resposta é, por 
exemplo, as chamadas economias socialistas da Europa Oriental não 
implementaram realmente o verdadeiro socialismo, pois suas 
economias foram subvertidas por influências capitalistas e por 
indivíduos tecnoburocratas com perda de vista dos ideais socialistas.  

Além disso, o fracasso das economias socialistas tem pouco ou 
nada a ver com o problema das desigualdades, o qual os economistas 
consideram existir (ou ser inerente às) economias capitalistas. Outra 
resposta foi o afastamento da economia socialista marxista e a busca 
por outras estruturas institucionais de modo a evitar os problemas do 
socialismo realmente existente e do capitalismo. 

Institucionalismo Tradicional de Veblen, Mitchell e Commons 

Do início do século XX à década de 1930, os institucionalistas 
desempenharam um papel mais importante na Economia em 
comparação ao dos institucionalistas contemporâneos, porque o 
primeiro participou da implementação de importantes mudanças de 
política na economia dos Estados Unidos. Com exceção dos 
marxistas, os institucionalistas têm a história mais longa como uma 
escola americana heterodoxa dentro do pensamento econômico.  

No Capítulo 12, Landreth e Colander apresentaram as três 
principais figuras institucionalistas do início do século 20: Throstein 
Veblen, Wesley C. Mitchell e John R. Commons. Eles criaram uma 
Escola de Pensamento Econômico, a qual perdura até os dias de hoje 
e influenciou uma ampla variedade de economistas heterodoxos.  

Portanto, o título “institucionalistas” muitas vezes não descreve 
apenas os seguidores desses três autores. Por essa razão, os 
coautores dividem sua descrição de institucionalistas em três títulos:  

(1)  economistas institucionalistas tradicionais na tradição de 
Veblen, Mitchell e Commons;  

(2)  o chamado de quase-institucionalistas, autores cujas ideias se 
assemelham às dos institucionalistas, mas iconoclastas demais 
para se encaixar no molde institucionalista tradicional; e  
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(3)  os neoinstitucionalistas, economistas seguidores a tradição 
neoclássica da teoria da escolha, mas que acreditam que as 
instituições devem ser muito mais integradas à prática corrente 
do que são hoje, tanto na teoria quanto na prática. 

Nos Estados Unidos, o institucionalismo atingiu seu pico no final 
da década de 1920 e início da de 1930, mas no fim da década de 
1930 já havia começado a declinar. Clarence Ayres afirmou, em 
Theory of Economic Progress (1944), a abordagem neoclássica ter 
derrotado a institucionalista.  

Desde então, os institucionalistas permaneceram fora da 
disciplina. Eles são creditados apenas por chamar a atenção para 
questões importantes, as quais os economistas não deveriam ignorar 
e por se situarem dentro do reino da análise econômica. 

É importante reconhecer: só porque eles estão fora do domínio 
da análise econômica moderna não significa necessariamente 
estarem errados. Como Landreth e Colander apontaram no capítulo 
introdutório, mainstream não é sinônimo de correto.  

Os institucionalistas argumentam firmemente as interações 
entre as questões econômicas, culturais e sociológicas são grandes 
demais para a ênfase apenas nas forças econômicas, como faz muito 
do pensamento econômico moderno. 

 Em sua avaliação da Economia dominante, eles concordariam 
com Kenneth Boulding. Ele disse a Economia neoclássica ser a 
mecânica celestial de um mundo inexistente, Na verdade, a pesquisa 
econômica moderna, conduzida na Economia moderna, não é, em sua 
maior parte, nada mais além jogos intrincados de interações em rede 
de interconexões entre múltiplos componentes de um sistema 
complexo. 

Outrora um paraíso para o institucionalismo rigoroso, a 
Universidade de Wisconsin agora oferece um currículo ortodoxo, 
sendo o principal vestígio de institucionalismo sua notável ênfase na 
pesquisa empírica e uma abordagem complexa para estudar 
problemas.  

A maioria dos institucionalistas modernos continua a se basear 
principalmente em Veblen, Mitchell e Commons e expressar suas 



  60

ideias no Journal of Economic Issues. Embora continuem a se opor à 
corrente dominante, geralmente, prestam pouca atenção a eles.  

Dos líderes do pensamento institucionalista nos Estados Unidos 
desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Allan Gruchy, Wallace 
Peterson e Clarence Ayres, nenhum conseguiu se classificar tão 
proeminentemente quanto essas primeiras figuras, sem dúvida em 
parte porque suas ideias são principalmente uma extensão das ideias 
dos primeiros institucionalistas. Landreth e Colander examinam, 
brevemente, os de Clarence E. Ayres (1891–1972) como um exemplo 
dos institucionalistas pós-Veblen, Commons e Mitchell. 

Ayres foi o institucionalista mais visível da América desde a 
Segunda Guerra Mundial. Passou a maior parte de sua vida 
acadêmica na Universidade do Texas em Austin. Ele se tornou a 
principal fonte de economistas formados com visão institucionalista, 
depois de a Universidade de Wisconsin ter se tornado parte da 
corrente principal da Economia. 

Em seu livro mais importante, The Theory of Economic Progress 
(1944), ele acrescentou e expandiu a dicotomia básica entre 
empregos tecnológicos e atividades cerimoniais. Ela permeia grande 
parte do trabalho de Veblen.  

Usou exemplos da Antropologia Cultural para mostrar grande 
parte da atividade empresarial ser comparável ao totem e ao 
comportamento tabu (tradicional) de sociedades tecnologicamente 
ignorantes. Então, ele foi capaz de distinguir entre atividades 
tecnológicas objetivas, promotoras da chamada “vida inteligente”, e 
aquelas impeditivas da realização de “produção total”.  

Ayres também enfatizou a ideia de Veblen de a Economia 
ortodoxa, com sua obsessão pelo equilíbrio, não era uma ciência 
evolucionária. A estrutura estática neoclássica deveria ser substituída 
por uma dinâmica evolucionária.  

Inspirando-se em vários campos das Ciências Sociais, ele lutou 
bravamente para incorporar o conceito de "valor instrumental" do 
filósofo americano John Dewey à economia. Marc Tool (1921–...), um 
institucionalista moderno, deu continuidade a este caminho da teoria 
de Ayres. 
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Como Landreth e Colander observam, as escolas heterodoxas 
frequentemente discordam ideologicamente. Por exemplo, Ayres 
criticou a Teoria Austríaca do Capital, exposta por Böhm-Bawerk da 
Escola Austríaca. Em vez disso, ele aceitou as ideias keynesianas, em 
grande parte, porque em toda a sua teoria macroeconômica a ideia 
de subconsumo está latente. Alguns outros institucionalistas pegaram 
na herança de Veblen e Ayres. 

Quase-Institucionalistas 

Os institucionalistas modernos continuam sendo um grupo 
relativamente unido tentando manter um diálogo contínuo e espalhar 
as ideias de Veblen, Commons, Mitchell e seus seguidores. Há outro 
grupo de autores com aceite de muitas das ideias dos 
institucionalistas e muito influenciados por eles, mas são muito 
individualistas e iconoclastas para se encaixar no molde 
institucionalista. Eles são Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal e John 
Kenneth Galbraith. 

Joseph Schumpeter 

Como Landreth e Colander discutiram as ideias provocativas de 
Schumpeter sobre o capitalismo no Capítulo 15 do livro História do 
Pensamento Econômico, dizem depois ser suficiente examinar, 
brevemente, suas contribuições no contexto de sua relação com as 
ideias econômicas heterodoxas.  

Schumpeter veio para a América, no início dos anos 1930, e 
lecionou em Harvard, o que não pode ser considerado uma semente 
de heterodoxia. No entanto, ele fez amizade com o jovem Paul 
Sweezy. Embora ele fosse claramente um conservador – e não um 
marxista –, ele percebeu o poder da visão de Marx da mudança 
histórica.  

Um dos elementos da heterodoxia schumpeteriana é a falta de 
interesse na ênfase da teoria neoclássica no equilíbrio. Ao contrário, 
interessou-se pelos aspectos dinâmicos da teoria econômica, 
conforme observado em The Theory of Economic Development 
(1912) e Business Cycles (1939) e, principalmente, pela descrição do 
empreendedor, figura-chave em todas as suas análises [além da 
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destruição criadora e do ambiente de negócios com crédito para 
alavancagem financeira].  

Schumpeter, como muitos economistas heterodoxos, estava 
interessado em questões gerais, logo, achou o modelo abstrato dos 
teóricos ortodoxos muito restritivo. Ele continuamente mostrou a 
tendência heterodoxa de ir além dos limites intelectuais da teoria 
neoclássica, por ter entrado no nível menos abstrato da teoria 
aplicada nos campos da Sociologia, História e Ciência Política. 

Embora tenha declarado, decididamente, seu interesse pelo 
paradigma ortodoxo e seu apoio a esse paradigma, em sua obra não 
utilizou as práticas defendidas por esse campo. Por exemplo, ele 
apoiou fervorosamente o uso mais frequente da Matemática e da 
Econometria na Economia, mas em seu próprio trabalho quase nunca 
usa esses instrumentos ortodoxos.  

Outro exemplo dessa curiosa tendência de dizer uma coisa e 
fazer outra é observado em sua obra enciclopédica History of 
Economic Analysis (1954). Na introdução, Schumpeter promete 
apresentar uma história da análise econômica e se ater à 
interpretação absolutista do desenvolvimento da teoria econômica. 

A teoria moderna, para ele, deve conter um núcleo analítico 
positivo livre de julgamentos de valor. As contribuições anteriores 
para a teoria devem ser sempre reinterpretadas e reavaliadas, 
segundo critérios modernos, para uma melhor contribuição no sentido 
de compreender a Economia contemporânea.  

Seu plano era mostrar a teoria econômica ter avançado, 
continuamente, corrigindo seus erros e se aproximando cada vez 
mais da verdade. No entanto, o livro não é uma História da Análise 
Econômica, mas uma História do Pensamento Econômico.  

Schumpeter é complexo, multifacetado e ortodoxo à sua própria 
maneira, o que se reflete no fato de ele ter reservado suas maiores 
honras para os economistas criadores da moderna teoria abstrata do 
equilíbrio geral. 

Schumpeter, pessoalmente, não criou nenhuma escola pós-
schumpeteriana de modo a continuar seu legado econômico, mas sua 
abordagem d inâmica às ins t i tu i ções econômicas e ao 



  63

desenvolvimento se reflete no trabalho de Richard Nelson e Sidney 
Winter, bem como no de Nathan Rosenberg e L. E. Birdzell, Jr. Sua 
ênfase na atividade empreendedora também sobrevive nas obras de 
I. M. Kirzner, Harvey Leibenstein e Mark Casson. 

Gunnar Myrdal 

O segundo quase-institucionalista, cuja obra é resumida por 
Landreth e Colander, é Gunnar Myrdal (1898–1987), um dos muitos 
suecos com contribuições importantes para a Economia. Nessa 
tradição, Knut Wicksell é o mais eminente, mas depois dele existem 
muitos outros de estatura quase igual no desenvolvimento da teoria 
econômica.  

Os coautores desta História do Pensamento Econômico 
escolheram o Prêmio Nobel de Economia Gunnar Myrdal, não porque 
ele seja um representante dos economistas suecos, mas porque ele 
representa ideias claramente não ortodoxas. Myrdal tornou-se uma 
figura internacional, cujos interesses o levaram a estudar questões de 
política econômica em muitas partes do mundo, embora no início de 
sua carreira ele tenha se tornado mais interessado em questões 
técnicas de teoria pura. [Sua Tese de Doutoramento intitula-se 
Equilíbrio Monetário e trata das condições reveladas por Knut Wicksell 
para o alcançar sem um Processo Cumulativo de Preços, ou seja, 
inflação.] 

Seu estudo clássico da relação entre ideologia e teoria, O 
Elemento Político no Desenvolvimento da Teoria Econômica (1930), 
mostra seu interesse por questões abrangentes das Ciências Sociais e 
Humanas. 

No início dos anos 1940, ele se aventurou na Sociologia com 
um livro sobre o problema demográfico e um importante estudo 
sobre os negros na América. Nos estados do sul dos Estados Unidos, 
ele ficou famoso pela publicação de An American Dilemma: The  
Negro Problem and Modern Democracy (1944).  

Ele figurou como uma referência com destaque nas batalhas 
legais pelo aumento dos direitos civis dos negros no período pós-
Segunda Guerra Mundial. Quando mais tarde voltou sua atenção para 
o planejamento em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, trouxe 
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para este trabalho uma rica experiência como professor de Economia, 
parlamentar, ministro, sociólogo e oficial de organizações 
internacionais. 

Myrdal critica a teoria econômica ortodoxa, mas suas críticas 
não são tão estridentes quanto as de Veblen, Commons ou Hobson. 
Mais próximo do temperamento de Wesley Mitchell, ele calmamente 
expressa suas objeções e, então, se encarrega de suas tarefas.  

Suas principais críticas à teoria econômica ortodoxa giram em 
torno do papel dos julgamentos de valor, na teoria, do escopo e da 
metodologia da teoria e do viés ideológico implícito da teoria para o 
laissez faire. 

Myrdal argumenta: as tentativas de teóricos ortodoxos de 
desenvolver uma Ciência Positiva, livre de julgamentos normativos, 
falharam. Em sua opinião, é impossível separar totalmente o 
normativo de o positivo, para chegar a uma análise desprovida de 
julgamentos sobre o que deveria ser.  

Ele afirma: a intenção ortodoxa produziu apenas um conjunto 
de proposições nas quais os julgamentos normativos estavam 
implícitos, mas nunca expressos explicitamente. Ele ressalta, no 
entanto, os economistas estão e devem estar interessados em 
questões de política. Desse modo, suas escolhas de tópicos de estudo 
e métodos necessariamente refletem julgamentos de valor. 

Na edição original sueca de O Elemento Político no 
Desenvolvimento da Teoria Econômica, no entanto, ele chegou à 
conclusão de, embora a ideologia e a teoria positiva estivessem 
frequentemente intimamente ligadas nos estágios iniciais da 
formação de novas teorias, com o tempo, as teorias normativas ou os 
elementos ideológicos seriam eliminados e uma teoria científica pura 
e positiva permaneceria.  

Os economistas então usariam essas percepções positivas e 
livres de julgamento junto com os valores normativos, implícitos em 
qualquer conjunto de objetivos, para formular a política econômica. 
Cerca de quinze anos depois da publicação original em sueco, foi 
publicada uma tradução deste livro para o inglês. 
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Seu prefácio revela Myrdal ter mudado, completamente, sua 
posição sobre esta importante questão: 

“Essa crença implícita na existência de um corpo de 
conhecimento científico adquirido independentemente de toda 
avaliação é, como vemos agora, empirismo simplista. Os fatos não se 
organizam em conceitos e teorias simplesmente por observá-los. Na 
verdade, fora do quadro de conceitos e teorias, não existem fatos 
científicos, mas apenas caos. Em um trabalho científico, existe um 
elemento a priori inevitável. As perguntas devem ser feitas antes de 
as respostas poderem ser dadas. As perguntas são uma expressão do 
interessado por nós no mundo, são basicamente avaliações. As 
avaliações estão, portanto, necessariamente presentes no momento 
quando observamos os fatos e fazemos a análise teórica – e não 
apenas quando fazemos inferências políticas a partir dos fatos e das 
avaliações.” 

Landreth e Colander chegam, assim, à convicção de ser 
necessário trabalhar sempre, do início ao fim, com premissas 
valorativas explícitas. As premissas avaliativas não podem ser 
estabelecidas arbitrariamente; eles devem ser relevantes e 
significativos para a sociedade onde vivemos, segundo Gunnar Myrdal 
(The Politic Element in the Development of Economic Theory. 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1955, pp. vii – viii). 

A segunda crítica de Myrdal à teoria ortodoxa diz respeito ao 
seu escopo e método. 

Ele argumenta, como muitos outros economistas heterodoxos, 
a teoria ortodoxa definir a Economia de forma muito estreita. Myrdal 
quer introduzir em sua análise elementos de todas as Ciências 
Sociais, especialmente da Psicologia e da Sociologia.  

Ele também critica a ênfase da Economia nas questões de curto 
prazo, sejam elas referentes à alocação de recursos ou flutuações na 
atividade econômica. 

Myrdal está mais interessado em questões de crescimento 
econômico e desenvolvimento em longo prazo. Acredita grande parte 
da estrutura analítica e dos conceitos da teoria ortodoxa serem 
inadequados para essa tarefa.  
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Parece-lhe a obsessão ortodoxa pelo equil íbrio ser 
especialmente inadequada para tentar explicar as mudanças 
econômicas, sociais e políticas ocorridas em todo o mundo. Ele 
abandona a análise de equilíbrio estático da teoria convencional e 
desenvolve a ideia de causalidade cumulativa. 

Ela é essencialmente uma estrutura de equilíbrio dinâmico 
geral, onde o termo geral implica não apenas fatores puramente 
econômicos entrarem na análise. Essa ideia será mostrada mais tarde 
com um exemplo da análise de Myrdal da economia do 
subdesenvolvimento. 

Por fim, Myrdal critica o considerado viés da teoria ortodoxa. 
Ela pressupõe haver harmonia, no sistema tipicamente antagônico, e 
o laissez-faire é, portanto, a melhor política para todas as Nações, 
independente de seu estágio de desenvolvimento econômico. 

Myrdal considera o desenvolvimento de longo prazo dos países 
industrializados ocidentais passar de um período de controles 
governamentais mercantilistas para um período de liberalismo e 
laissez-faire, e daí a um período de política de bem-estar, onde o 
Estado intervém de forma mais ou menos pragmática para resolver 
as urgências dos problemas sociais.  

Enfim, o período final de economia planejada, alguns países 
industrializados, especialmente os Estados Unidos, ainda não 
alcançaram. O fim do laissez-faire é caracterizado pela resistência do 
setor privado, pelo envolvimento crescente do Estado e pela 
intervenção fragmentada ética estatal, sem coordenação global.  

Segundo Myrdal, a experiência atual revela a necessidade de 
planejar os objetivos macroeconômicos da economia e permitir O 
Mercado e, em grande parte, as empresas privadas alocarem 
recursos dentro desse plano. Afirma: sem um planejamento global 
necessário para nos levar além do welfare state, teremos uma 
economia caracterizada pela inflação, desemprego e dificuldades de 
balanço de pagamentos.  

O modelo de planejamento, proposto por Myrdal, não é o 
central totalitário da Economia soviética, nem é tão abrangente 
quanto o do planejamento indicativo. Pressupõe o planejamento 
nacional das variáveis macroeconômicas com um mínimo de 
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burocracia e um máximo de descentralização das decisões 
econômicas.  

Quanto ao futuro, Myrdal vê a necessidade de estender o 
planejamento à arena internacional, para os frutos da 4ª. Revolução 
Industrial possam se espalhar para todo o mundo quando 
alcançarmos uma sociedade de bem-estar global. 

Myrdal estava interessado nos países subdesenvolvidos e na 
economia mundial, bem como nos problemas especiais das 
economias ricas.  

Muitos de seus livros foram lidos nos Estados Unidos não 
apenas por economistas. Entre eles, estão An International Economy 
(1956), Rich Lands and Poor (1957), Beyond the Welfare State 
(1960), Challenge to Affluence (1962), Asian Drama (1968) e The 
Challenge of World Poverty (1970).  

Em seu estudo das nações subdesenvolvidas, Myrdal observou 
a teoria econômica ortodoxa não ser muito útil. Existem duas áreas 
principais onde ela falha. Por um lado, a teoria ortodoxa do comércio 
internacional dá respostas erradas quando aplicada aos problemas de 
comércio exterior dos países em desenvolvimento. Por outro lado, a 
teoria ortodoxa parece incapaz de formular medidas internas, 
promotoras do crescimento econômico e o desenvolvimento. 

Landreth e Colander examinam um dos elementos da crítica de 
Myrdal à teoria ortodoxa para ter uma ideia de sua abordagem.  

Myrdal argumenta existir uma diferença crescente entre a 
renda real dos países ricos e pobres. A teoria econômica ortodoxa 
não tem explicação satisfatória para essa diferença crescente, nem 
oferece qualquer medida adequada para reverter essas tendências.  

As definições usadas pelos economistas são muito estreitas e os 
modelos do desenvolvimento econômico seguem a tradição básica 
dos modelos de equilíbrio estático. Eles não entendem as complexas 
relações entre os fatores econômicos, sociológicos, políticos e 
psicológicos capazes de moldarem o desenvolvimento econômico.  

Myrdal argumenta, para entender o desenvolvimento 
econômico, “você tem e estudar história e política, teorias e 
ideologias, estruturas e níveis econômicos, estratificação social, 
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agricultura e indústria, tendências demográficas, saúde, segurança, 
educação, etc., não separadamente, mas em seus relacionamentos 
mútuos” (Gunnar Myrdal. Asian Drama, Nova York: Pantheon, 1968, 
I, p. X). 

O teórico ortodoxo acredita: o aumento da formação bruta de 
capital fixo levará ao crescimento econômico. Então, o economista 
convencional conclui: uma distribuição desigual da renda é desejável, 
pois assim o consumo agregado será menor e a poupança e a renda 
serão maiores e daí o investimento será maior.  

No entanto, essa visão [pré-keynesiana] do conceito de 
investimento é muito limitada. Myrdal argumenta: a eficiência do 
trabalho é muito baixa em países subdesenvolvidos, devido em parte 
a todos os males relacionados à pobreza. 

Ele acrescenta: o aumento do consumo das classes 
trabalhadoras melhorará sua saúde, aumentará sua produtividade e 
melhorará sua atitude em relação ao trabalho. Portanto, o que um 
economista ortodoxo chamaria de gasto do consumidor é, neste caso, 
um investimento em capital humano.  

O fato de os gastos não serem definidos de acordo com sua 
influência na produtividade “é um dos motivos para duvidar da 
utilidade para o Sul da Ásia de modelos econômicos de tipo ocidental 
que destacam as relações entre produção, emprego, poupança e 
investimento” (Gunnar Myrdal. Asian Drama. Nueva York, Pantheon, 
1968, I, pág. 530). 

Depois de estudar problemas econômicos e sociais por cerca de 
trinta anos, Myrdal se convenceu da necessidade de acabar com o 
laissez-faire e de adotar um programa de planejamento rigoroso, 
tanto nacional, quanto internacionalmente. 

Ele observa: um sistema de planejamento nacional coordenado 
consistente com a liberdade foi implementado nos países da Europa 
Ocidental, embora algumas dificuldades permaneçam por resolver. 
Mas Myrdal acredita os Estados Unidos não terem reconhecido a 
necessidade de planejar sua economia, apesar dos óbvios custos 
sociais e econômicos de não planejar.  
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Os países subdesenvolvidos não podem se dar ao luxo de 
desenvolver sistemas de planejamento nos moldes evolutivos dos 
países da Europa Ocidental: as fases de laissez-faire, intervenção 
fragmentada e planejamento nacional. Os países pobres devem 
começar, de acordo com Myrdal, com um planejamento nacional 
abrangente se quiserem estimular suas economias estáticas, presas 
ao passado e estagnadas, resolver seus problemas demográficos e 
aumentar significativamente sua renda per capita para promover o 
longamente acalentado ideal ocidental de justiça social. 

John Kenneth Galbraith 

John Kenneth Galbraith (1908-2006) é o primeiro economista 
norte-americano, desde Veblen, lido por muitos intelectuais e pelo 
público em geral. Nascido no Canadá, ele recebeu seu Ph.D. em 
Berkeley e se especializou em Economia Agrícola. Suas experiências 
foram diversas: ocupou cargos públicos durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi editor da revista Fortune, consultor de políticos 
democratas em administrações estaduais e centrais, embaixador na 
Índia, professor de economia em Harvard e presidente da American 
Economic Association.  

Um escritor excepcionalmente talentoso, ele publicou alguns 
livros sobre tópicos fora do reino da Economia, bem como muitos 
nesse campo. Seus escritos sobre Economia são dirigidos a um 
grande público. Na verdade, alguns foram best-sellers em listas de 
livros de não ficção.  

Alguns de seus colegas acadêmicos, incomodados com suas 
críticas à teoria econômica ortodoxa e sua popularidade, tendem a 
vê-lo como um crítico social de pensamento confuso, em vez de um 
economista. Mas com sua habitual inteligência e charme, ele 
respondeu a essas acusações admitindo sua culpa por escrever em 
um inglês claro para quem pudesse ler de forma a sua obra ser 
compreendida, em vez de seguir o exemplo de seus colegas e ser 
incompreensível. 

Como muitos outros autores heterodoxos, Galbraith criticou a 
teoria econômica aceita sem oferecer uma alternativa bem definida e 
logicamente coerente. 
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Há muito tempo, ele desistiu de tentar mudar de profissão. Não 
parece importar muito para ele se um novo arcabouço teórico emerge 
ou não em conformidade com suas formulações vagas e provisórias.  

Da mesma forma, sua análise da economia dos Estados Unidos 
está mais preocupada em explicar seu funcionamento atual em lugar 
de especular sobre seu futuro: “Em geral, estou menos interessado 
em dizer para onde vai o sistema industrial em vez de oferecer dados 
para ver o quão longe ele chegou” (J. K. Galbraith. The New 
Industrial State. Boston, Houghton Mifflin, 1967, pág. 324.). 

Para dar uma ideia da abordagem de Galbraith, Laudreth e 
Colander examinam, brevemente, três de seus principais livros sobre 
Economia: American Capitalism (1952), The Affluent Society (1958) e 
The New Industrial State (1967). Depois, tentam descobrir os temas 
em comum entre eles. 

Poder Compensatório  

O livro Capitalismo Americano começa com uma extensa crítica 
da teoria econômica ortodoxa. As principais falhas da teoria 
convencional, segundo Galbraith, são: 

1. tem uma concepção demasiadamente estrita do âmbito da 
Economia, pois não aborda as questões do poder econômico e 
político; 

2. extrai conclusões incorretas sobre o funcionamento da 
economia dos Estados Unidos. 

Uma das principais conclusões da teoria é qualquer desvio da 
competição nos mercados impedir a alocação de recursos de maneira 
ótima. No entanto, um exame da economia dos Estados Unidos 
mostra o monopólio e o oligopólio não serem meras aberrações de 
uma estrutura de mercado normal ou costumeira, mas a essência da 
economia.  

Aplicando a teoria ortodoxa à economia existente, teríamos de 
concluir os recursos não serem alocados de forma eficiente. Mas 
Galbraith diz, no pós-guerra, a economia estar indo muito bem e os 
recursos não estarem sendo alocados de maneira ineficiente. Ele 
aponta, então, uma situação paradoxal: “Em princípio, a situação da 
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economia não agrada a ninguém; na prática, foram os últimos dez 
anos quando mais satisfez” (J. K. Galbraith. American Capitalism. 
Boston: Houghton Mifflin, 1952, p. 90). 

Galbraith então oferece uma nova análise do capitalismo 
americano para explicar por qual razão a economia continua a 
funcionar, quando de acordo com a teoria ortodoxa está seriamente 
quebrada. Ele argumenta: quando a competição começou a declinar e 
o poder econômico tornou-se cada vez mais concentrado em grandes 
empresas, novas forças surgiram para moderar ou “compensar” o 
poder das empresas. Na realidade, novas restrições ao poder privado 
pareciam substituir a competição.  

Foram o resultado do mesmo processo de concentração 
redutivo ou destrutivo da competição. Mas eles não apareciam do 
mesmo lado do mercado, mas do lado oposto, não com concorrentes, 
mas com clientes ou fornecedores. Seria conveniente dar um nome a 
esta resposta à concorrência, então, ele a chama de poder 
compensatório. 

A livre-competição como mecanismo regulador da economia foi, 
portanto, substituída por um poder de compensação, de acordo com 
Galbraith. Esta, como a competição, é uma força reguladora 
autogerada: o poder surge em um ponto da economia e engendra um 
poder de compensação.  

Galbraith dá exemplos dessa hipótese:  

1. o crescimento de grandes empresas levou ao surgimento de 
poderosos sindicatos no mesmo setor;  

2. o poder do grande fabricante foi compensado pelo poder do 
grande varejista; e  

3. a política governamental contínua de defesa da concorrência 
facilitou o crescimento do poder de compensação.  

Embora ele identifique algumas áreas da economia onde as 
forças compensatórias não impedem o exercício do poder econômico, 
Galbraith argumenta ser um fator especialmente importante na maior 
parte da economia. O capitalismo americano deixa todos os 
seguidores do raciocínio de Galbraith com um senso geral de 
otimismo sobre a forma como a economia funciona. 



  72

De acordo com Galbraith, a teoria ortodoxa, ao igualar o poder 
de monopólio ao mal-estar, está errada. Porque o poder de 
compensação se auto-gera, a economia é atormentada pelo poder de 
monopólio, mas este engendra um poder compensatório e produz 
bem-estar para sua sociedade. A mão invisível de Galbraith substituiu 
a mão invisível de Adam Smith. 

Aponta para um caso importante onde o poder de compensação 
não funciona: “Não funciona de forma alguma como uma restrição do 
poder de mercado quando há inflação ou pressões inflacionárias nos 
mercados” (p. 133).  

Durante esses períodos, sindicatos e empresas poderosas 
observam: “é do interesse mútuo formar uma coalizão e repassar os 
custos do seu acordo na forma de preços mais elevados” (p. 138). 
Laudreth e Colander voltarão ao conceito de poder de compensação 
mais tarde, quando examinarmos duas outras obras de Galbraith. 

Sociedade Afluente  

Enquanto o tom do capitalismo americano é otimista, o do livro 
Sociedade Afluente é ambíguo. Neste livro, Galbraith expande parte 
do conteúdo apenas esboçado em seu trabalho anterior e conclui os 
recursos estarem sendo mal alocados na economia. Enquanto o livro 
Capitalismo Americano se concentra na eficiência da alocação de 
recursos no setor privado, o intitulado Sociedade Afluente lida com a 
divisão da produção total entre o setor público e o setor privado. 

Galbraith começa com outro ataque à teoria ortodoxa e, como 
um bom amigo inventor de expressões bem-humoradas, aplica um às 
teorias rejeitadas: a sabedoria convencional. Como a sabedoria 
convencional da teoria ortodoxa dos preços foi formulada em uma 
época quando as sociedades se preocupavam em suprir as 
necessidades básicas, a teoria foca na escassez.  

A observação da economia dos EUA revela, no entanto, que o 
problema da escassez foi amplamente resolvido e produtos menos 
urgentes estão sendo fornecidos no setor de mercado privado. 
Galbraith acha interessante, porque a produção de bens aumentou, 
também aumentou o interesse em produzir ainda mais bens.  
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A causa da obsessão pela produção, do culto ao PIB, é envolver 
os problemas da desigual distribuição da renda, da insegurança 
individual e da depressão. Todos são mitigados ou resolvidos 
produzindo cada vez mais.  

Mas a principal causa é os desejos do consumidor serem 
manipulados pelos produtores, de modo os consumidores sentirem 
uma necessidade profunda de obter os produtos de uma sociedade 
abastada.  

A teoria ortodoxa dos preços pressupõe os desejos do 
consumidor serem dados, vindos de dentro do indivíduo. O 
consumidor soberano direciona a alocação de recursos para atender 
às suas necessidades.  

Galbraith argumenta essa teoria não poder ser aplicada à 
moderna sociedade afluente, na qual os produtores criam o desejo 
por seus produtos. Galbraith chama o efeito de dependência o 
processo pelo qual “os desejos são cada vez mais criados pelo 
processo pelo qual são satisfeitos” (J. K. Galbraith. The Affluent 
Society. Boston, Houghton Mifflin, 1958, pág. 158.). 

A alegação de os desejos dos consumidores serem criados, em 
sua maior parte, pelos produtores por meio do efeito de dependência 
mina seriamente a teoria ortodoxa dos preços. Obriga, de fato, a 
rever toda a teoria do comportamento do consumidor e a explorar 
plenamente o conceito de soberania do consumidor.  

Observa-se a preocupação com a produção e o crescimento 
econômico serem equivocados. “A produção não pode ser defendida 
porque satisfaz desejos se a produção cria desejos” (p. 153).  

A economia de bem-estar está indo pelo ralo. Mas o objetivo 
principal do conceito de efeito de dependência, no sistema de 
Galbraith, é lançar luz sobre problemas relacionados às dimensões 
obtidas pelos setores público e privado da economia.  

Embora os consumidores sejam constantemente lembrados de 
precisarem imediatamente de um carro novo, uma escova de dentes 
elétrica ou um desodorizante capaz de melhorar todos os aspectos de 
suas vidas, não há efeito de dependência comparável no caso de 
bens públicos. Isso cria um desequilíbrio social, no sentido de 
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produzir e consumir um grande volume de bens de consumo de alta 
qualidade e de bens públicos de qualidade inferior. Galbraith o adorna 
com alguns de seus melhores escritos satíricos: 

“O contraste foi e continua a ser evidente não apenas para 
quem lê. A família começa a viagem em seu carro lilás e cereja, com 
ar condicionado, direção hidráulica e freios hidráulicos, passa por 
cidades mal pavimentadas, horrorizada com o lixo, prédios em ruínas, 
outdoors e postes de luz. Deviam ter sido enterrados há muito 
tempo. Eles mal conseguem ver o campo por causa da publicidade 
(os produtos anunciados têm prioridade absoluta em nosso sistema 
de valores; considerações estéticas, como paisagem, logicamente 
ficam em segundo plano; somos consistentes aqui). Eles comem uma 
refeição primorosamente embalada em um refrigerador próximo a um 
riacho poluído e passam a noite em um parque representativo de 
uma ameaça à saúde e à moral pública. Pouco antes de adormecerem 
em um colchão de ar, dentro de uma barraca de náilon, em meio ao 
fedor de dejetos em decomposição, talvez reflitam vagamente sobre 
a curiosa situação contraditória. Este é realmente o gênio 
americano?” (p. 253). 

Os teóricos ortodoxos, percebendo rapidamente o dano causado 
pelo conceito de efeito de dependência à teoria dos preços, não 
aceitaram a tese de Galbraith. Mas Galbraith previa os guardiões da 
sabedoria convencional rejeitarem suas ideias e os imagina dizendo: 
“É muito melhor estar preso a uma âncora firme, aparentemente sem 
fazer sentido lógico convencional, em vez de ir à loucura em um mar 
de pensamento” (p. 160). 

Novo Estado Industrial  

Nove anos após a publicação de The Affluent Society, Galbraith 
voltou ao turbulento mar de pensamentos do The New Industrial 
State. Como é de costume com ele, ele provoca teóricos ortodoxos 
com comentários mordazes.  

“O problema da Economia ... não é um problema de erro 
original, mas de obsolescência” (J. K. Galbraith, New Industrial State, 
pág. 62.).  
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Como um exemplo de sabedoria convencional, Galbraith 
seleciona o livro-texto didático do ganhador do Nobel, Paul 
Samuelson. Dominou o mercado de livros didáticos de Economia 
elementar de 1947 a 1970. 

Os alimentadores da sabedoria convencional imaginam: 
“melhor um erro ordenado em lugar de uma verdade complexa”.  

Em O Novo Estado Industrial, Galbraith levanta novas questões 
e chega a novas conclusões sobre o capitalismo na América. Em seu 
trabalho anterior, ele sugeriu, em sua análise do efeito de 
dependência, a teoria ortodoxa da demanda estar incorreta. Em O 
novo estado industrial, ele completa sua crítica à teoria ortodoxa dos 
preços criticando a teoria da conduta da empresa e da oferta. 

Ele então junta tudo para dizer: a descrição ortodoxa do 
processo de mercado está amplamente errada. 

O uso de tecnologia moderna requer grandes empresas. O 
crescimento dessas empresas foi acompanhado pela separação entre 
propriedade e controle.  

Os controladores da administração das empresas são gerentes 
remunerados. Fazem parte da tecnoestrutura da sociedade.  

Para evitar riscos e incertezas, as empresas incentivam o 
governo a estabilizar a economia e buscam cooperar com sindicatos. 
Eles investem os lucros não distribuídos tanto quanto possível, mas, 
acima de tudo, gerenciam as preferências do consumidor.  

Embora isso envolva planejamento, as empresas não planejam 
maximizar os lucros, como supõe a teoria ortodoxa de preços. Seu 
principal objetivo é a empresa continuar a funcionar ou a sobreviver.  

Assim, logo quando a empresa atinge essa segurança, ela 
começa a pensar no crescimento das vendas. Galbraith, portanto, 
estende e amplia seu conceito do efeito de dependência – os desejos 
são criados pelo processo pelo qual são satisfeitos – para mostrar:  

(1)  o crescimento da tecnologia e das grandes empresas criou a 
necessidade de ordem com o mínimo de risco e incerteza; e  
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(2)  esse planejamento, incluindo o gerenciamento das preferências 
do consumidor, agora constitui uma parte essencial da 
Economia.  

A teoria ortodoxa afirma O Mercado funcionar por meio de 
consumidores soberanos. Eles dão instruções, em última instância, a 
empresas para maximizarem o lucro por meio dos preços de 
mercado. Galbraith chama esse mito de “sequência aceita”.  

Sugere, em mercados onde a empresa é grande e poderosa, “a 
empresa produtora consegue controlar seus mercados e até mesmo 
direcionar o comportamento do mercado e determinar as atitudes 
sociais daqueles a quem aparentemente atende” (p. 212). Ele chama 
essa descrição mais exata de "sequência revisada". 

Landreth e Colander expõem o objetivo da crítica de Galbraith à 
teoria ortodoxa dos preços. 

Ele argumenta suas teorias sobre o comportamento do 
consumidor e da empresa estarem incorretas e sua ideia de a 
empresa responder ao dito pelas famílias consumidoras ser 
totalmente imprecisa quando a empresa é grande e poderosa. Se ele 
estiver certo, significa as recomendações da teoria ortodoxa serem 
infundadas, especialmente a ideia de, com o laissez-faire, a alocação 
de recursos será ótima.  

Caso seja aceito o fato de o indivíduo estar sujeito aos gestores 
da empresa – quando é permitida uma sequência revisada – não há 
mais motivos para ele estar livre, por exemplo, da interferência do 
estado. Não é mais o direito do indivíduo de comprar o necessário de 
estar protegido, mas sim o direito do vendedor de orientar o 
indivíduo. 

Galbraith argumenta ainda uma das consequências negativas 
do Novo Estado Industrial é nossas atitudes sociais serem 
determinadas pela tecnoestrutura. A tecnoestrutura produz bens e 
identifica o bem-estar social com a produção, racionalizando assim 
seu papel na sociedade e se dando um fim nacional.  

O Estado apoia a tecnoestrutura promovendo atitudes sociais 
valorizadoras da quantidade de bens produzidos pela economia em 
oposição à qualidade de vida da sociedade. O sistema educacional já 
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aderiu em certa medida a esse culto ao PIB, embora ainda exista a 
possibilidade de o mal-estar sentido por educadores e outros sobre a 
obsessão do país com a produção se traduz em uma revisão crítica 
dos rumos de nossa economia e de nossa sociedade. “O perigo para a 
liberdade está na subordinação das crenças às necessidades do 
sistema industrial” (p. 398). 

Ao examinar a evolução do pensamento de Galbraith, algumas 
contradições emergem. O livro Capitalismo Americano projeta uma 
visão basicamente otimista do futuro do capitalismo, pois pode-se 
esperar o poder de compensação levar a uma eficiência razoável na 
economia. O poder das grandes empresas não é necessariamente 
negativo se for compensado.  

Embora não possamos ver o futuro com certeza, o quadro 
pintado por Galbraith em The Affluent Society e The New Industrial 
State é sombrio e desolador. Nessas obras [publicadas na Era 
posterior de sociedade consumista até o paroxismo], ele sugere, 
embora o desenvolvimento tecnológico tenha permitido resolver os 
problemas norte-americanos de produção e escassez, seus cidadãos 
correm o grave perigo de se tornarem servos do sistema industrial 
em vez de ser seus senhores.  

Alguma esperança pode ser nutrida se os intelectuais refletirem 
sobre essas questões e se tornarem uma força capaz de redirecionar 
a sociedade para ela se preocupar menos com o aumento da 
produção [e consumo] e mais com a melhoria da qualidade de vida. 
Mas resta saber o que vai acontecer: 

“Se o sistema educacional geralmente atender às crenças do 
sistema industrial, a influência e o caráter monolítico do segundo 
aumentará. Pelo mesmo motivo, se for superior ao sistema industrial 
e independente dela, pode ser a força necessária para o ceticismo, a 
emancipação e pluralismo” (p. 370). 

Quase-Institucionalistas Modernos e Socioeconomia 

A maioria das pessoas leitoras de Schumpeter, Myrdal e 
Galbraith, inclusive aquelas discordantes das recomendações dos 
autores, encontrará muito sentido no dito por eles, da mesma forma 
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como outros leitores encontraram significado no institucionalismo 
tradicional. 

Mas escrever textos com sentido não necessariamente significa 
ter a capacidade de influenciar e mudar as coisas e deve ser dito: seu 
pensamento dificilmente influenciou a maioria dos economistas. Ainda 
assim, é difícil parar o senso comum. Atualmente existem alguns 
quase-institucionalistas dos quais os futuros historiadores do 
pensamento podem muito bem se perguntar por qual razão eles 
tiveram tão pouca influência. 

Um desses grupos, vagamente organizado sob a bandeira da 
“socioeconomia” por Amitai Etzioni, tem sua própria revista, Journal 
of Socio-Economics. Os socioeconomistas, como os institucionalistas, 
eles acreditam também em as forças sociais deverem ser mais 
integradas em modelos econômicos. Eles propõem alguns 
fundamentos psicológicos muito mais complicados para a função de 
utilidade, no qual os indivíduos são mais além de meros indivíduos 
passivos, mas sim partes interessadas com pretensão de maximizar 
seus benefícios. 

Socioeconomistas defendem adoção de uma abordagem 
comunitária para a criação do valor. Esta teoria sustenta os indivíduos 
agirem movidos por sua preocupação com a comunidade, bem como 
por interesse pessoal. Portanto, o objetivo da política deve ser a 
criação de propósito para as comunidades se colocarem acima dos 
interesses do conluio entre Corporações e Estado. 

Neoinstitucionalistas 

A Economia neoclássica deixou de lado as instituições ou, para 
ser mais preciso, postulou as instituições necessárias para fazer 
funcionar as técnicas matemáticas existentes. 

A princípio, isso levou ao uso da análise estática, depois da 
análise estática comparativa, do cálculo diferencial e, mais tarde, da 
teoria dos conjuntos, teoria da medida e teoria do controle ótimo. Um 
aspecto interessante da Economia neoclássica era a técnica ditar, em 
parte, as perguntas abordadas e as respostas encontradas. 
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É muito menos provável a Ciência Econômica incluir as 
instituições, explicitamente, pela simples razão de a análise das 
instituições é complicada [diferente de complexa] e a busca na 
Ciência é uma busca por elegantes relações subjacentes ajustadas às 
técnicas existentes. No entanto, ao evitar a análise explícita das 
instituições, a Ciência Econômica não se livra delas: a Economia 
neoclássica continha uma variedade de suposições implícitas sobre as 
instituições em seu modelo estrutural subjacente.  

Considere, por exemplo, "a empresa", isto é, a unidade de 
produção da Economia neoclássica. Ela consistia de muitas pessoas e 
era extremamente complicada, mas a teoria neoclássica reduzia seu 
objetivo a um único objetivo – a maximização do lucro – sem explicar 
como esse objetivo pode ser consistente com a maximização da 
utilidade dos indivíduos dentro da empresa. Por exemplo, os gerentes 
e outros funcionários se envolverão em atividades para se 
beneficiarem em detrimento dos lucros?  

O mesmo é verdade para os mercados: a Economia neoclássica 
presumia haver certos tipos de mercados com características 
matemáticas específicas. Por conta disso, não explicava como 
surgiram, como podem mudar, se sua existência pode influenciar o 
comportamento e as preferências dos indivíduos ou se refletem 
amplamente o que vemos no mundo real.  

Portanto, tinha um foco muito estreito. Seus assuntos de 
interesse eram muito limitados. 

Esses tópicos limitados de interesse e simplificações teóricas 
impossibilitaram muitas das questões levantadas pelos críticos da 
Economia convencional. Os economistas heterodoxos têm criticado 
consistentemente a sociedade. Eles também dedicaram mais esforço 
face aos encostados economistas neoclássicos a analisar 
explicitamente as instituições. 

Alguns economistas neoclássicos dissidentes acreditam a 
complexidade das instituições necessitar ser abordada e propõem 
f a z ê - l o d en t r o de uma e s t r u t u ra neo c l á s s i c a . E s s e s 
"neoinstitucionalistas" incluem mais detalhes institucionais em seus 
modelos teóricos se comparados aos economistas neoclássicos, mas 
mantêm os procedimentos convencionais de maximização individual 
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do modelo neoclássico. Jogos de custos de transação exercem um 
papel fundamental na sua análise.  

O artigo de Ronald Coase sobre a Teoria da Firma (1937) é um 
artigo seminal para esses neoinstitucionalistas. Ele argumenta as 
empresas se desenvolverem porque os custos de transação do 
mercado são muito altos para transações entre empresas. 

O neoinstitucionalismo às vezes também é chamado de análise 
da busca de rendas ou Economia Política neoclássica. Seus 
defensores argumentam os indivíduos racionais buscarem melhorar 
seu bem-estar não apenas dentro de uma determinada estrutura 
institucional, mas também a mudando.  

Eles argumentam: a análise econômica deve incluir uma 
consideração das forças determinantes dessa estrutura institucional. 
Uma estrutura institucional de equilíbrio é aquela onde os indivíduos 
não valem a pena fazer mais esforços para mudar as instituições.  

Eles afirmam: uma análise relevante só pode ser realizada com 
base em um quadro institucional equilibrado. Esses neo-
institucionalistas argumentam uma estrutura institucional competitiva 
ser instável, pois algumas pessoas têm muitos incentivos para mudar 
a estrutura institucional para se beneficiar, e esse incentivo não é 
compensado por incentivos para apoiar uma estrutura competitiva.  

A competição perfeita perde na competição entre estruturas 
institucionais. A Economia neoclássica é, portanto, irrelevante, não 
por causa de sua suposição de maximização, mas porque sua 
estrutura institucional assumida não é uma estrutura institucional de 
equilíbrio. O pressuposto de maximização não foi longe o suficiente.  

Essas ideias, ao contrário das ideias dos poucos seguidores 
remanescentes dos institucionalistas originais, dificilmente 
despertaram interesse entre os economistas. Os estudos de Oliver 
Williamson sobre empresas se encaixam naquilo chamado de molde 
"neo-institucionalista". 

Os neoinstitucionalistas, entretanto, ganharam aceitação na 
profissão entre adeptos do mainstream. Na década de 1990, eles 
criaram uma organização de "Novos Institucionalistas" com sua 
própria revista e um ambicioso programa de pesquisa. Nesse grupo 
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estão muitos economistas conhecidos e, mais de se caracterizar como 
um grupo heterodoxo, faz parte da corrente dominante moderna em 
muitos aspectos. 

Pós-Keynesianos 

Quando olharam para a Macroeconomia, Landreth e Colander 
mostraram a Macroeconomia ortodoxa ter seguido apenas uma das 
muitas vertentes dos escritos de Keynes, devido em parte à 
incapacidade geral dos economistas de concordar sobre exatamente o 
que Keynes disse sobre como a Macroeconomia funciona. Na década 
de 1970, um grupo inicialmente liderado por Sidney Weintraub e Paul 
Davidson, nos Estados Unidos, e por Joan Robinson e John Eatwell, 
na Inglaterra, juntou forças para formular uma crítica ao modelo 
ortodoxo novo-keynesiano específico o suficiente para seus autores 
se vissem e fossem vistos como uma nova Escola de Pensamento.  

Chamando a si mesmos de pós-keynesianos, eles realizaram 
uma reunião de organização em 1974, na qual fundaram sua 
publicação, o Journal of Post-Keynesian Economics (JPKE). Na edição 
inaugural dessa revista, os vários fundadores e seguidores tentaram 
expor o que a teoria econômica pós-keynesiana significava para eles.  

Joan Robinson disse ela ser um “método de análise capaz de 
levar em conta a diferença entre o futuro e o passado”. J. K. Galbraith 
afirmou considerar “uma sociedade industrial estar em processo de 
mudança contínua e orgânica, a política económica dever acomodar 
esta mudança e através desta intervenção pública ser possível 
melhorar de facto os resultados”.  

Outros autores focaram em questões diferentes, mas todos 
concordaram em a economia neoclássica e neokeynesiana não ser 
apropriada à análise do mundo real. Eles passaram a se considerar os 
verdadeiros guardiões da fé keynesiana, chamando a Macroeconomia 
ortodoxa de "keynesianismo bastardo". 

Pós-Keynesianos Britânicos 

As afirmações gerais, contidas nos conceitos subjacentes à 
maioria das análises pós-keynesianas, não levantaram problemas 
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especiais, mas sim os detalhes a partir delas. Os pós-keynesianos 
britânicos (às vezes chamados de neo-ricardianos) acreditam a 
abordagem correta ser retornar à Teoria da Produção ricardiana e 
complementá-la com a Teoria dos Ciclos de Negócios de Michal 
Kalecki, baseada na análise de classes.  

Seguindo Piero Sraffa em Production of Commodities by Means 
of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory (1960), 
eles argumentam a distribuição de renda entre salários e lucros ser 
indeterminada e independente da produção total. Portanto, a 
distribuição da renda não é determinada pela produtividade marginal, 
mas por outras forças de natureza macroeconômica.  

Nesse sentido, seguem um modelo semelhante ao apresentado 
por Michal Kalecki em 1933. É resumido na afirmação de “os 
trabalhadores gastam o que recebem e os capitalistas recebem o que 
gastam” (Michal Kalecki, “An Essay on the Theory of the Business 
Cycle” [1933], traduzido de Studies in the Theory of Business Cycles: 
1933–1939. Londres, Basil Blackwell, 1966.). 

Kalecki postulou três suposições fundamentais em seu modelo.  

Primeiro, ele partiu do pressuposto de as empresas usarem o 
método de precificação com margem de lucro sobre os custos. Os 
capitalistas determinam a taxa de lucros e salários, mas não os lucros 
totais ou o nível total de salários, pois estes são determinados pelo 
nível total de produção.  

Em segundo lugar, a poupança não se traduz em gastos, logo, o 
nível total de produção é determinado pelo nível de demanda total de 
maneira semelhante ao multiplicador keynesiano.  

Terceiro, os trabalhadores gastam 100% de sua renda. Desse 
modo, a propensão marginal a consumir deles atinge 100%. 

Os gastos dos capitalistas com investimentos tendem a ser 
arbitrários – e não relacionados ao seu nível de lucro do qual se 
constitui a poupança [por lucros retidos para autofinanciamento].  

Se gastarem todos os seus lucros, a demanda será suficiente 
para comprar toda a produção. A produção e os lucros totais serão 
altos.  
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Se os capitalistas se tornarem pessimistas e não gastarem seus 
lucros, mas os reterem, a demanda agregada e a produção total 
serão baixas. Então, os lucros serão baixos (embora a taxa de lucro 
permaneça a mesma) e haverá desemprego.  

Portanto, a distribuição de renda entre salários e lucros é 
determinada por forças macroeconômicas, não pela produtividade 
marginal. Muitas das suposições desse modelo simples podem ser 
modificadas – portanto, os resultados são um pouco mais ambíguos – 
sem invalidar a ideia geral de o nível de atividade macroeconômica 
ser um determinante da distribuição de renda. 

Pós-Keynesianos Americanos 

O ramo americano da teoria pós-keynesiana é mais difuso se 
comparado ao britânico, mas todos os seus elementos são variações 
do tema de a economia existir “no tempo” [dinâmica significa 
variações ao longo do tempo].  

Alfred Eichner estendeu a análise microeconômica da empresa, 
chamada de “mega-corporação”, afirmando ela determinar o 
investimento, internamente, a partir dos lucros não distribuídos. 
Consequentemente, para entender o investimento – e, portanto, a 
produção total – é preciso entender a corporação moderna. 

Em Money and the Real World, Paul Davidson (1930-...) 
argumenta compreender o papel do dinheiro ser fundamental para 
entender como a Macroeconomia funciona. Em contraste, a Economia 
neoclássica não abordou adequadamente seu papel.  

Ao desenvolver o papel do dinheiro no esquema analítico pós-
keynesiano, ele enfatiza a existência de tempo irreversível e incerteza 
verdadeira. Esta não pode ser reduzida a uma distribuição de 
probabilidade e, portanto, não pode ser convertida em risco e, então, 
em equivalentes verdadeiros. 

Essas duas características inter-relacionadas da economia 
“levaram o ser humano a desenvolver certas instituições e regras do 
jogo, como (i) dinheiro, (ii) contratos monetários e um sistema legal 
para garantir o cumprimento, (iii) salários de mercados monetários 
rígidos e (iv) os mercados à vista e de futuros” (Paul Davidson. 
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Money and the Real World. Cambridge, Cambridge University Press, 
1976, p. 360).  

Assim, as instituições alteram a forma como a Macroeconomia 
funciona. A teoria de Davidson lembra um pouco a de Hyman Minsky 
(1919–1997), outro conhecido pós-keynesiano. Para ele, o sistema 
financeiro é como um castelo de cartas em perigo iminente de 
colapso. [Crítica idiota demonstrativa de desconhecimento de causa.] 

A Teoria do Crescimento pós-keynesiana enfatiza questões 
metodológicas e, portanto, é uma questão de perspectiva. Ele 
enfatiza o crescimento como um aspecto importante do processo 
econômico, enquanto até recentemente os economistas 
convencionais enfatizavam questões estáticas.  

Por exemplo, a análise de crescimento de Roy Harrod e Evsey 
Domar, na década de 1950, foi uma parte fundamental da 
Macroeconomia ortodoxa. Agora, raramente aparece em livros 
convencionais de Macroeconomia intermediária.  

Os novos livros, ao contrário, analisam o crescimento endógeno 
e estável. Isso explica em parte a ênfase pós-keynesiana na 
instabilidade, porque o modelo Harrod-Domar sugeria o equilíbrio da 
economia estar sempre no fio da navalha entre a expansão e a 
recessão. 

Nos estudos pós-keynesianos, em geral, a coerência é 
observada na conceituação, embora não nos modelos. Um conceito 
permanente é a Economia não ser estável: a “mão invisível” do 
mercado não funciona tão bem como sugere a teoria neoclássica.  

Portanto, os pós-keynesianos consideram a política econômica 
dever desempenhar um papel muito mais importante, se comparado 
ao apontado pela teoria ortodoxa, na correção dos problemas do 
capitalismo. Os pós-keynesianos são mais conhecidos pelo apoio à 
política de renda, baseada em impostos progressivos. 

Resposta da Corrente Dominante aos Pós-Keynesianos  

A resposta dominante aos pós-keynesianos americanos tem 
sido ignorá-los ou adotar a atitude “o que há de novo?”. Robert Solow 
resume a atitude esnobe da seguinte forma: 
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“Não simpatizo muito com a escola ao se autodenominar pós-
keynesiana. Em primeiro lugar, nunca fui capaz de entendê-lo como 
uma Escola de Pensamento. Não vejo uma conexão intelectual entre 
Hyman Minsky, por um lado, por acaso, um dos meus amigos mais 
antigos, e alguém como Alfred Eichner, por outro, exceto serem 
ambos contra a mesma coisa, a saber, o mainstream, seja o que for 
isso. 

A outra razão pela qual não tenho simpatia é nunca ter 
conseguido encontrar (devo confessar também não ter me esforçado 
muito) uma análise positiva nessa corrente. Parece, principalmente, 
uma comunidade sabedora de contra o que está lutando, mas não 
oferece nada muito sistemático possível de ser considerado uma 
teoria positiva. Eu li muitos artigos de Paul Davidson e eles, 
geralmente, não fazem muito sentido para mim. Uma parte da teoria 
pós-keynesiana dos preços tem sua origem na crença de a 
competição universal ser uma suposição errada. Eu soube disso 
durante toda a minha vida, então me pareceu uma abordagem 
infrutífera e não prestei muito interesse nisso” (in Arjo Klamer. 
Conversations with Economists. Totowa, N. J., Rowman e Allanheld, 
1984, pp. 137-138.). 

Os economistas ortodoxos também sustentam: “não há 
proposição neo-ricardiana correta sem estar contida na série de 
proposições geradas pela ortodoxia” (Frank Hahn. The Neo-
Ricardians. Cambridge Journal of Economics 6, 1982, p. 363.). 

Defensores da Escolha Pública 

Os economistas convencionais presumem os indivíduos serem 
racionais em questões econômicas. Por que não presumir eles 
também o serem em outros assuntos?  

James Buchanan e Gordon Tullock se perguntaram isso, no 
início dos anos 1950. Assim, começaram a Escola da Escolha Pública. 
Tullock e Buchanan deixaram a Universidade da Virgínia, na década 
de 1960, em parte, devido às suas visões heterodoxas sobre a 
política econômica, e fundaram o Public Choice Center no Virginia 
Polytechnic Institute. Eles o transferiram, em 1983, para a George 
Mason University. 
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A ideia principal da Escola de Escolha Pública é os indivíduos 
serem tão racionais, em suas interações com o Estado, quanto são 
em seus negócios econômicos. O Estado não é um organismo para o 
bem ou para o mal. Ele é simplesmente um organismo pelo qual os 
indivíduos alcançam seus objetivos econômicos por meio da política.  

Os teóricos da Escolha Pública criaram uma Teoria Econômica 
da Política [ação coletiva organizada na defesa dos próprios 
interesses]. Usando a mesma estrutura usada pela teoria clássica e 
neoclássica, na construção de modelos de comportamento doméstico 
e empresarial, eles analisam a escolha política ou pública. 

As ideias importantes dos teóricos da Escolha Pública às vezes 
foram ocultadas pelas ideias antiestado [privatizantes] de alguns de 
seus defensores, exatamente da mesma maneira como as ideias de 
economistas como Galbraith foram ocultadas por suas ideias pró-
Estado [intervencionistas ou estatizantes]. Foi uma pena em ambos 
os casos.  

Os teóricos da Escolha Pública fizeram contribuições 
importantes para a nossa compreensão das questões políticas, 
analisadas por teoria econômica. Economistas de todas as tendências 
políticas concordam: as falhas do Estado – ou medidas públicas sem 
alcançar o bem-estar social – existem e devem ser incluídas, junto 
com as falhas do mercado, em nossa análise da política econômica.  

De todas as escolas de pensamento críticas mencionadas por 
Landreth e Colander, a Escola de Escolha Pública foi a mais bem-
sucedida por sua análise das atividades de busca de renda ter 
entrado na corrente principal da economia. [Na Economia, rent-
seeking ou busca de renda é uma tentativa de obter renda econômica 
pela manipulação do ambiente social ou político no qual as atividades 
econômicas ocorrem, em vez de agregar valor aos produtos.] 

Alguns livros introdutórios, nos quais a Teoria da Escolha 
Pública tem algum peso, foram amplamente usados. A concessão do 
Prêmio Nobel a James Buchanan, em 1986, também indica um grau 
de aceitação popular entre economistas ortodoxos. No entanto, a 
maioria dos economistas convencionais hesita em aceitar totalmente 
essa Teoria da Escolha Pública. 
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Escola Austríaca 

No Capítulo 8 do seu livro História do Pensamento Econômico, 
Landreth e Colander examinaram o papel desempenhado por Karl 
Menger no desenvolvimento inicial da Teoria da Utilidade Marginal. 
Em seguida, examinaram o trabalho de alguns dos discípulos de 
Menger, como Böhm-Bawerk e Wieser.  

Seus discípulos e os discípulos de seus discípulos, por sua vez, 
formularam uma abordagem coerente e bem organizada. Ela veio a 
ser conhecida como a “neo-austríaca” ou simplesmente a Escola 
Austríaca.  

Os economistas austríacos se afastaram do mainstream por 
muitas das mesmas razões dos pós-keynesianos: a formalização da 
economia. Com isso, eles acreditam ter perdido ou abandonado 
muitas ideias dos primeiros autores precursores da Escola. Até 1960, 
a Economia austríaca era considerada parte do mainstream, mas 
quando a Economia neoclássica e a Economia dominante optaram 
pela construção reducionista de tudo a um simples modelo formal, os 
austríacos ressurgiram como dissidentes. 

Isso não quer dizer eles já não tivessem diferenças. Eles tinham 
diferenças consideráveis do mainstream mesmo antes.  

Por exemplo, a análise austríaca da produção considera o 
capital como um bem intermediário. Só pode ser compreendido na 
análise das fases de produção.  

Da mesma forma, os austríacos continuaram a defender sem 
vacilar a concepção dos indivíduos como agentes determinados, não 
como uma espécie de máquina utilitária a reagir automaticamente ao 
prazer ou à dor. Isso os levou a colocar muita ênfase no 
empreendedorismo.  

Eles também abordaram os custos de forma diferente. 
Consideraram ser individualmente subjetivos, em vez de 
determinados objetivamente, como na Escola Clássica e em algumas 
interpretações da análise neoclássica de custos. 

Essas diferenças, embora significativas, não colocaram os 
austríacos fora do mainstream até a década de 1960. Mas naquela 
década, com:  
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(1)  a crescente formalização da economia,  

(2)  o domínio quase total do mainstream pela teoria do equilíbrio 
geral, e  

(3)  a tendência crescente da corrente dominante de ser vista como 
uma ciência na qual a verdade é determinada apenas pela 
modelagem e execução de testes econométricos, a Economia 
austríaca se afastou da corrente principal.  

Gerações recentes dos agora chamados de economistas neo-
austríacos, especialmente os discípulos de Ludwig von Mises e 
Friedrich Hayek – Murray Rothbard, Israel Kirzner e Ludwig Lachmann 
– argumentam muitas das principais ideias de Menger terem sido 
perdidas. 

[Vale destacar nem todos os economistas famosos, nascidos na 
Áustria, terem sido conservadores. Por exemplo, Eugen von Böhm-
Bawerk, Ernst Fehr, Fritz Machlup, Carl Grünberg, Gottfried Haberler, 
Friedrich Hayek, Carl Menger, Ludwig von Mises, Oskar Morgenstern 
foram direitistas, enquanto Rudolf Hilferding, Karl Paul Polanyi (e sua 
filha Kari Polanyi Levitt), e Joseph Schumpeter foram esquerdistas ou 
socialdemocratas.] 

Um tema fundamental da Economia austríaca é a análise 
econômica ser um processo, não uma interação estática de 
indivíduos. Nele, o tempo é uma consideração essencial.  

Ela vê a competição como um processo dinâmico por meio do 
qual altos lucros são eliminados com o tempo. Mas esses lucros 
elevados desempenham um papel muito importante como 
impulsionadores do sistema.  

Na Economia austríaca, presume-se os indivíduos operarem em 
um ambiente em mudança, no qual a informação é limitada e o 
futuro desconhecido. A análise mais interessante, em sua opinião, 
deriva do estudo, não do equilíbrio em si, mas sim do processo pelo 
qual os indivíduos tateiam seu caminho para o equilíbrio, um 
processo onde se enfatiza o empresário. A economia neoclássica o 
chama de desequilíbrio. 

Até recentemente, a Economia austríaca tinha uma formação 
política clara. Ainda é difícil, segundo Landreth e Colander, encontrar 
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um austríaco sem ser conservador. A maioria simplesmente assume o 
mercado ser desejável e necessário para alcançar a liberdade 
individual.  

No entanto, muitos austríacos não descreveriam suas ideias 
políticas como “conservadoras”, mas como “libertárias radicais” ou 
“antiestado”. Eles argumentam essas ideias ultraliberais terem 
surgido, naturalmente, pelo estudo da História. 

Economistas austríacos ocasionalmente criticam estudos 
econométricos e tentativas de provar empiricamente teoremas 
econômicos [Brigam contra os números, isto é, a estatística.]. 
Seguindo a “praxeologia” de von Mises, eles consideram sua tarefa 
consistir apenas em tirar conclusões dedutivas da lógica da ação 
humana.  

Em sua opinião, as conclusões e teorias assim obtidas não 
precisam ser testadas, pois a priori “a verdade já havia sido 
logicamente estabelecida”. No entanto, ultimamente eles têm 
assumido uma postura um pouco mais conciliatória, afirmando ser o 
tipo de trabalho empírico feito pela economia ortodoxa, não incluindo 
elementos históricos e heurísticos, o inapropriado. 

As principais obras da literatura austríaca são os artigos de 
Hayek "Economics and Knowledge", publicados em 1937 na 
Economica, e "The Uses of Knowledge in Society", publicado em 
1945, na American Economics Review. Hayek faz a pergunta legítima 
de como os participantes do mercado adquirem as informações 
necessária para ter em equilíbrio.  

A teoria neoclássica assume a informação ser dada. Hayek 
observa um papel importante dos mercados e do processo de 
competição ser a descoberta de informações não disponíveis 
anteriormente [como as variações do sistema de preços relativos]. 
Hayek argumenta: o equilíbrio é uma situação onde os planos de 
todos os agentes estão sincronizados entre si [e com a 
disponibilidade de recursos]. Informações, expectativas e crenças 
são, portanto, elementos centrais de qualquer análise econômica.  

Como consequência da incerteza, coordenar os planos dos 
indivíduos é difícil e está além do alcance da compreensão de um 
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indivíduo. O sistema funciona apenas por meio da ordem espontânea. 
Ela se desenvolve por meio do mercado.  

A postura de Hayek sobre a política econômica deriva de sua 
atitude em relação à informação e à incerteza, ou seja, de não 
sabermos quais serão os efeitos finais de nossas ações. Devemos, 
portanto, aceitar instituições espontaneamente desenvolvidas, 
especialmente O Mercado. Ele resolve nossos problemas econômicos 
de uma forma muito mais eficiente e eficaz em lugar dos processos 
políticos. 

Embora muitos economistas convencionais pareçam dispostos a 
aceitar dos austríacos sua aceitação das instituições existentes e a 
crença na importância da incerteza, tornando a modelagem formal e 
a análise empírica difíceis, eles criticam os austríacos:  

(1)  enfatizam demais as dificuldades,  

(2)  não desenvolveram uma alternativa teórica aceitável e  

(3)  permitiram julgamentos de valor entrarem na análise 
heurística. 

[É de estranhar por qual razão os coautores desta História do 
Pensamento Econômico não destacaram a Teoria Austríaca do Ciclo 
Econômico de Ludwig von Mises. De acordo com ela, a redução 
artificial das taxas de juros pelos Bancos centrais leva a uma má 
alocação de recursos, devido ao fato de as empresas realizarem 
vários projetos de capital antes da redução das taxas de juros 
considerados inviáveis. Essa má alocação de recursos é comumente 
descrita como uma “bolha especulativa”. 

Quando o Banco Central reverte sua posição de taxa de juro 
fixada abaixo do nível natural, desencadeia um colapso econômico. 
Logo, a redução artificial das taxas de juros cria uma armadilha para 
os empresários, atraindo-os para at ividades comerciais 
insustentáveis. São reveladas quando o Banco Central aperta sua 
posição de taxa de juros e as empresas não-financeiras têm de fazer 
a desalavancagem financeira.] 
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Cientificismo frente à Ciência 

Economistas austríacos se orgulham de não ser cientistas. Não 
creem a metodologia da Economia deveria passar pela aplicação dos 
Princípios da Ciência Natural para o estudo do comportamento 
humano. Eles estão mais interessados em entender o básico da 
dedução racional em vez da aparência impressionante, entendido por 
cientificista por oposição à Ciência.  

Hayek, o mais forte defensor desta terminologia, foi quem 
recebeu o Prêmio Nobel em 1974, passou de seus escritos da análise 
da Economia para estudo da estrutura legal e constitucional 
subjacente da sociedade, considerando muitos dos mesmos 
problemas institucionalistas, e levou a esse estudo um sentido de 
história e da economia. 

Outros Grupos Econômicos Heterodoxos 

A análise de economistas heterodoxos não seria completa sem 
mencionar muitos outros grupos existentes, como economistas 
feministas, economistas negros e economistas libertários. Landreth e 
Colander não as mencionaram como escolas independentes porque 
geralmente são classificadas entre as outras e compartilham muitas 
das mesmas preocupações.  

Além disso, seus interesses são menos gerais e mais 
específicos. Economistas libertários se concentram nos princípios 
morais da liberdade e do mercado, economistas negros nas questões 
de distribuição e equidade prejudiciais aos negros e economistas 
feministas nas questões de distribuição e equidade entre gêneros. 

Tanto economistas negros quanto economistas feministas 
afirmam: a economia tende a ser uma profissão masculina e branca, 
Esta sua composição influenciou seu programa de pesquisa.  

A economia feminista é um exemplo das questões levantadas 
por esses grupos. Feministas argumentam mulheres e homens 
poderem abordar os problemas de forma diferente. Portanto, a 
análise deve antecipar essa possibilidade.  

Elas se perguntam por qual razão discriminatória as mulheres 
receberam o papel de dona de casa em vez do papel de provedor 
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principal na família. A resposta ortodoxa é a vantagem comparativa, 
mas as feministas argumentam haver sim discriminação institucional.  

A análise de classe também pode ser usada para desenvolver 
modelos de discriminação. Entre algumas economistas feministas 
proeminentes abordaram essas questões incluem Julie Nelson, 
Barbara Bergman e Marianne Ferber. 

Uma publicação com pesquisas nessa área é o Journal of 
Feminist Economics. 

Nem todos as economistas são feministas. A maioria são 
simplesmente economistas mulheres e abordam os problemas da 
mesma maneira que os homens os abordam.  

As Escolas de Doutorado funcionam como um mecanismo de 
seleção para garantir assim ser. Muitas mulheres, assim como muitos 
homens, argumentam as diferenças entre mulheres e homens não 
serem grandes o suficiente para justificar uma abordagem separada. 

Resumo 

Economistas heterodoxos têm pouco em comum, exceto sua 
objeção à ortodoxia. 

Embora expressem suas críticas de maneiras diferentes, eles 
concordam em suas discordâncias sobre o escopo, método e 
conteúdo da teoria ortodoxa. Radicais, institucionalistas e pós-
keynesianos rejeitam a ideia ortodoxa de a harmonia reinar em uma 
economia de mercado e o laissez-faire ser, portanto, uma boa 
política.  

Os defensores da escolha pública e os neo-austríacos tendem a 
estar na direita política da corrente dominante. Eles discordam do 
grau de intervenção do Estado nos mercados, o qual a teoria 
ortodoxa considera aceitável.  

As divergências de economistas heterodoxos, seja à esquerda, 
seja à direita da corrente dominante, são frequentemente éticas e 
científicas. 
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Existem contrastes e comparações interessantes entre grupos 
heterodoxos.  

Em primeiro lugar, embora muitas vezes discordem entre si 
quanto aos fracassos econômicos convencionais, quase sempre 
concordam com a necessidade de ampliar o escopo da análise 
predominante. Por exemplo, embora teóricos da escolha pública e 
radicais estejam em extremos opostos do espectro político, eles 
concordam: a política e a economia, enquanto atividades sociais 
coletivas, não podem ser separadas.  

Em segundo lugar, embora os economistas heterodoxos muitas 
vezes sejam pessoas marginalizadas pela corrente dominante, elas a 
influenciam. Quando eles influenciam, suas ideias às vezes são 
incorporadas à corrente principal. Aí seu papel como economistas 
heterodoxos diminui. A longevidade, portanto, não é necessariamente 
um atributo positivo do pensamento heterodoxo.  

Terceiro, os economistas heterodoxos tendem a olhar para 
dentro e para longe do resto da profissão, caso onde sua análise se 
torna um campo de estudo separado a substituir inteiramente a 
corrente pr inc ipa l da economia ou cont inuar a ex ist i r 
independentemente dela.  

Quarto, quase todas as escolas heterodoxas são partidárias e, 
para algum grupo influenciar significativamente a teoria dominante, 
deve parecer não partidário, ou seja, não estar associado nem à 
esquerda nem à direita. [Apresentar-se como de centro, sentado “em 
cima do muro”, como fosse a melhor média entre posições 
polarizadas, geralmente, é oportunismo carreirista: tertius é o 
terceiro apresentado como a solução moderada em uma disputa 
travada entre os dois polos.]. 

A eleição pública parece que está prestes a ser absorvida foi 
para o mainstream. Com o desenvolvimento da análise rent-seeking 
por economistas mais liberais e o uso de instrumentos neoclássicos, 
ela é quem tem a melhor chance de ver suas ideias integradas às 
ideias corriqueiras na profissão.  

Os neo-austríacos têm menos probabilidade de serem 
incorporados. No entanto, eles provavelmente conseguirão continuar 
sua luta, em parte porque têm recursos consideráveis para financiar 
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publicações por meio das quais podem influenciar o pensamento 
econômico.  

Os radicais de esquerda estão em uma situação mais difícil: 
recebem menos financiamento externo, têm menos possibilidades de 
publicar, e algumas de suas melhores ideias foram incorporadas à 
teoria ortodoxa “interpretada em sentido amplo”. Sem uma força 
política externa, para radicalizar a população, é improvável 
influenciarem, significativamente, a corrente principal da economia.  

Os institucionalistas optaram por olhar para dentro. Eles 
dificilmente têm contato com o resto dos economistas e não querem 
muito isso, embora algumas de suas ideias estejam abrindo caminho 
para a corrente principal da economia por meio da análise 
neoinstitucionalista.  

O mesmo ocorre em grande parte no caso dos pós-
keynesianos, embora sejam um grupo muito mais diverso, com 
alguns desempenhando um papel mais ativo no mainstream. 
[Landreth e Colander sugerem haver uma autossuficiência e ela 
prejudicar a si e aos outros, mas não destacam como são esnobados 
e/ou ignorados pelos demais.] 

Alguns observadores concluíram, como algumas versões da 
teoria heterodoxa não foram capazes de substituir a teoria ortodoxa, 
a teoria heterodoxa falhou. Por esse motivo, é frequentemente 
omitida das histórias da teoria econômica.  

Landreth e Colander não pensam o mesmo [como esses 
intolerantes com a divergência teórica e política]. O exame do 
pensamento heterodoxo revela, embora não tenha substituído a 
corrente aceita do pensamento econômico:  

1. muitas vezes força a teoria ortodoxa a explorar novos caminhos 
e  

2. às vezes oferece ideias fundamentais e elas acabam fazendo 
parte do arcabouço teórico aceito. 

Essas contribuições heterodoxas para a direção e o conteúdo do 
fluxo de ideias não podem ser negligenciadas. Podem muito bem ser 
as ideias as quais, em retrospectiva, os historiadores do fim do século 
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XXI considerarão as precursoras da então corrente principal do 
pensamento. 
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Capítulo 4.  
Economista Não Convencional 

Para concluir essa compilação com finalidade didática, para 
minha disciplina Métodos de Análise Econômica, fiz uma tradução do 
artigo “Sobrevivendo como economista não convencional” de autoria 
do David Colander (Middlebury College). Apresenta boas reflexões 
sobre o chamado “economista heterodoxo”, exilado em certos (e 
poucos) ambientes acadêmicos pluralistas. 

Tem sobrevivido razoavelmente bem na profissão, embora 
tenha seguido meu próprio caminho, pelo menos até certo ponto. 
Essa, Colander suspeita, é a razão pela qual foi convidado a contribuir 
para esta coletânea de reflexões sobre a profissão de economistas. 

Uma das coisas a lhe diferenciar da maioria dos economistas 
convencionais é a maneira como acredita as instituições deverem ser 
integradas ao pensamento econômico. Vê as instituições como 
centrais para nossa compreensão da economia.  

Não se pode entender a economia a menos caso se entenda a 
maneira como as instituições funcionam. A maioria dos economistas 
tradicionais tende a ver as instituições como um tipo de atrito: as 
instituições podem desacelerar o funcionamento das forças 
econômicas, mas de outra forma não desempenham nenhum papel.  

Consistente com essa visão, os alunos de pós-graduação em 
Economia aprendem logo: os mercados funcionam e se pode 
entender como operar dentro dos mercados sem entender as 
instituições do mundo real. Muitos alunos realmente acreditam nisto 
ensinado – e cobrado em avaliação. 

Essa crença acarreta problemas para muitos alunos, uma vez 
que a profissão de economista, como qualquer outra profissão, tem 
suas realidades institucionais. Se alguém deseja ter sucesso na 
profissão, ou mesmo simplesmente permanecer na profissão, deve 
compreender essas realidades institucionais e aprender a operar 
dentro deles.  
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Dada a visão geral das instituições, não é surpreendente 
muitos, de outra forma brilhantes, alunos nunca aprendam a lidar 
com essas realidades institucionais. Após a pós-graduação, os alunos 
são jogados no mundo real e aprendem rapidamente sobre as 
realidades institucionais de nossa profissão ou abandonam a 
profissão. 

Embora na maioria dos programas não convencionais seja 
ensinado as instituições serem teoricamente importantes, eles 
aprendem pouco sobre a forma como as instituições econômicas, de 
fato, funcionam... 

Colander dá alguns exemplos. Recentemente, um jovem 
professor assistente – cinco anos depois da pós-graduação – estava 
tentando se inscrever em outras Universidades de nível superior para 
um cargo de tempo integral. Ele acreditava, por ter um forte histórico 
editorial e ser um bom professor, se sairia bem em sua pesquisa.  

Ele rapidamente descobriu, na profissão de economista, os 
mercados de trabalho internos estão vivos e bem. Um plano de 
carreira mudando de uma escola de nível inferior para outra superior, 
após cinco anos de experiência, é institucionalmente desencorajado.  

Outro exemplo veio quando eu estava conversando tarde da 
noite com alguns jovens economistas após uma conferência. Alguns 
desses jovens economistas realmente acreditavam as regras 
estabelecidas para a ascensão profissional serem as regras realmente 
usadas! Imagine! Eu rapidamente os dissuadi de tais crenças 
ingênuas. 

Onde se aprende sobre a realidade institucional é, tarde da 
noite, em discussões informais com economistas mais velhos. Nessas 
conversas, os economistas mais velhos baixam a guarda e dizem aos 
economistas mais jovens como a profissão de economista realmente 
funciona.  

Infelizmente, muitos alunos de pós-graduação e jovens 
professores assistentes não passam tempo suficiente em bares. Daí 
este ensaio. É uma transcrição modificada de uma discussão noturna 
em um bar. 



  98

Uma conversa em fim da noite entre velho e jovens professores 
economistas 

O cenário: um saguão de hotel por volta das 23h, após uma 
conferência sobre Economia. Colander está lá com um scotch. Alguns 
jovens professores assistentes estão sentados lá com ele. 

– “Tudo bem, Colander?”, pergunta um deles. “Você é um 
grande moralizador. Então, como a Economia deve ser seguida?” 

Seu primeiro conselho é o aviso-padrão necessário sempre ao 
se dar um conselho: – “Ouça esse conselho, mas não 
necessariamente o siga.” 

Tendo se absolvido da culpa – e ele a sentiria se alguém 
realmente seguisse seu conselho –, vai direto ao realmente 
importante. 

– “Meu próximo conselho sobre como praticar o ofício em 
Economia é primeiro decidir o que você acha a Economia dever ser e 
como você vê seu papel em promover essa visão da Economia. Você 
deve tomar essa decisão antes de tomar uma decisão razoável sobre 
como trabalhar em Economia.” 

– “Embora esse conselho possa parecer banal, suspeito poucos 
jovens economistas articularem para si mesmos o que deveria ser a 
Economia – e se é o que deveria ser. E menos ainda têm pensado 
sobre qual é seu papel em promover sua concepção de Economia. No 
entanto, sua resposta a essas perguntas faz uma diferença 
fundamental em como eles deveriam fazer Economia”. 

Um conselho banal nem sempre é um conselho estúpido. 

– “OK, temos qualificação suficiente, pois somos todos jovens 
professores em escolas de Artes Liberais*. Se sentamos com você, 
então, obviamente, simpatizamos com sua visão de Economia. Então, 
diga para nós, como devemos trabalhar em Economia?” 

– “Como eu disse, meu conselho sobre como praticar a 
especialização em Economia depende de o que deveria ser a 
Economia. Então deixe-me explicar minha visão”. 
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* Uma Faculdade de Artes Liberais é uma instituição de 
graduação em quatro anos, dedicada ao estudo de muitas áreas das 
Artes e das Ciências. Estas são, geralmente, escolas pequenas, com 
populações de apenas 200 até 5000. Isso significa tamanhos de sala 
menores e bastante tempo para a discussão em aula. As primeiras 
escolas do ocidente e a própria origem do ensino na humanidade 
coincidem com a história das Artes Liberais. 

Como, idealmente, a Economia deve ser Aplicada 

Na opinião de David Colander, no ensaio Surviving as a Non-
Mainstream Economist, publicado pelo Middlebury College, o principal 
motivo pelo qual a sociedade dá dinheiro a economistas acadêmicos 
(não sendo apoiados por bolsas de pesquisa) é para o Ensino. Esse 
dinheiro é, principalmente, para ensinar Princípios de Economia. 

Em sua opinião, eles se concentram em ensinar raciocínio 
econômico. Fazer Economia bem, portanto, significa fazer bem o 
trabalho para o qual somos pagos, ou seja, significa ensinar raciocínio 
econômico à sociedade. 

Ao enfatizar o ensino como o que os economistas devem fazer, 
sabe estar indo contra a corrente de muitos economistas, tanto não 
convencionais, quanto convencionais. Muitas vezes, em conversas, 
denegrem o ensino e exaltam a pesquisa, especialmente a pesquisa 
capaz de estender as fronteiras da Economia como conhecimento.  

Colander acha perverso e moralmente errado denegrir o ensino 
e, como a profissão tem feito, projetar instituições para canalizar 
sub-repticiamente dinheiro do ensino para “pesquisa”. Justifica-se 
essas ações por alguma “bondade” inerente à pesquisa básica, cujos 
políticos ao votarem o orçamento público não entendem.  

Na sua opinião, deveria ter mais peso nas Universidades e 
faculdades a pesquisa derivada do ensino, e não o contrário. Assim, 
muito do seu pensamento sobre Economia diz respeito ao ensino de 
Economia, ou seja, como podemos traduzir as ideias de mais alto 
nível sobre questões econômicas em exemplos compreensíveis para 
os alunos. 
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Ele até tem algumas regras de bom ensino. Apresenta-as em 
seguida. 

Regras do Bom Ensino 

1.  Considere o ensino importante. Passe muito tempo se 
preparando, Torne suas palestras divertidas. Faça-os 
emocionantes. Não repita o que está no livro; vá além disso. 
Excite o aluno com as ideias. 

2.  Não deixe o meio se tornar a mensagem. Ensine Economia, não 
técnicas. 

3.  Passe algum tempo com seus alunos. Leia amplamente e leve o 
conhecimento dessa leitura para a aula. Fale a língua do aluno. 

4.  Ensine com paixão ou não ensine. A vida é muito curta e a 
Economia muito divertida. 

5.  Use exemplos relacionados com seus alunos. Relacione o 
raciocínio econômico à sua vida. 

6.  Distinguir entre vários tipos de modelos é essencial. Use a 
modelagem técnica como um método de exercitar a mente dos 
alunos. Não aplique os modelos quando eles realmente não se 
aplicam. 

7.  Ouça os conselhos dos outros sobre o ensino, mas não siga 
necessariamente as regras de ensino de outra pessoa. Cada 
pessoa é única. 

Papel da Pesquisa em Bom Ensino 

Visto o ensino ser fundamental, sob o ponto de vista de David 
Colander, pode-se pensar ele dar pouca importância à pesquisa. Essa 
crença seria errada por duas razões.  

A primeira é ele gostar de pesquisa abstrata. Essa é a razão 
pela qual foi inicialmente atraído pela Economia: foi pago para jogar 
todos esses jogos divertidos com nenhuma relevância para nada. Ele 
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ainda gosta de colocar seus dois centavos quando jogo com esses 
quebra-cabeças.  

No entanto, depois de Colander “jogar o jogo” da Economia por 
um tempo, ele perdeu um pouco do seu prazer e parecia estar cada 
vez mais distante da realidade. Começou a olhar para a profissão de 
economia do ponto de vista da sociedade. Foi quando escreveu o livro 
Why Aren't Economists as Important as Garbagemen? (Sharpe 
Publishing, 1991). 

Essencialmente, ficou convencido de a profissão de economista 
estar extraindo renda da sociedade, e não produzindo o suficiente dos 
serviços desejados e precisados pela sociedade de ser ensinado como 
raciocínio econômico. Tudo isso não quer dizer a pesquisa abstrata 
não ter função.  

Mas não é o aspecto da Economia, segundo Colander acredita, 
mais valorizado pela sociedade, nem é o tipo de pesquisa a obter 
altas classificações em avaliações de estabilidade no emprego, em 
escolas de Artes Liberais, nem em escolas de pós-graduação.  Para o 
desenvolvimento dessas ideias, ver Colander and R. Brenner 
(editors). Educating Economists. University of Michigan Press, 1992  

Ao jogar o quebra-cabeça da Economia aguça a intuição 
econômica, mas muitas vezes torna-se um fim em si mesmo, 
afastando a pessoa do ensino da mesma forma como a paixão pelo 
bridge afasta o ensino de Economia. Se alguém recebe bolsas para 
fazer essa pesquisa de quebra-cabeças, tudo bem, mas se você é 
pago para ser um professor, seu foco acadêmico deve ser o ensino 
plural. 

A segunda razão pela qual Colander dá enorme importância à 
pesquisa é existir outro tipo de pesquisa extremamente relevante 
para professores de escolas de Artes Liberais. É a chamada de ensino 
de pesquisa relevante.  

Por ensino de pesquisa relevante, quer dizer pesquisa capaz de 
refletir o tipo de habilidades desejadas serem possuídas pelos nossos 
alunos depois de se formarem: uma capacidade de expressar ideias 
econômicas e perspicazes em uma linguagem compreensível e 
persuasiva.  
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• O ensino de pesquisas relevantes envolve uma escrita clara e 
concisa.  

• O ensino de pesquisas relevantes transmite uma compreensão 
profunda dos princípios econômicos em termos simples.  

É uma pesquisa capaz de mostrar a compreensão institucional, 
um conhecimento da teoria econômica e um senso de julgamento. 
Colander é a favor desse tipo de pesquisa porque complementa 
diretamente o ensino, em vez de afastar alguém do ensino, como 
acontece com muitas pesquisas de solução de quebra-cabeças. 

Ele até tem algumas regras para um bom ensino de pesquisas 
relevantes. São elas as seguintes:  

Regras do Bom Ensino de Pesquisa Relevante 

1.  Faça perguntas significativas. Alguém além de um pequeno 
número de economistas deve estar interessado nos resultados 
de sua pesquisa, e você deve ser capaz de explicar a um leigo 
por qual razão sua pesquisa é de interesse. 

2.  Faça perguntas gerenciáveis. Com isso, quer dizer fazer 
perguntas possíveis de ser tratadas usando dados disponíveis 
para pesquisa e escolher uma questão de pesquisa com a qual 
você tenha tempo suficiente para lidar com ela. 

3.  Use uma técnica de pesquisa e um modo de expressão com o 
qual você se sinta confortável. Caso contrário, a técnica 
sobrecarrega a análise e você perde o julgamento. 

4.  Conheça as pesquisas anteriores sobre o assunto – e ser capaz 
de explicar como sua pesquisa se encaixa. Você deve expandir, 
não duplicar, trabalhos anteriores. 

5.  Seja rigoroso com os dados. Se você usa econometria, deve 
estar familiarizado com os métodos de coleta de dados e com 
as instituições de onde esses dados são obtidos. 

6.  Evite o Viés do Charlatão. Não seja falsamente científico. 
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7.  Seja abrangente. Considere cuidadosamente a questão de sua 
pesquisa sob todos os aspectos. 

8.  Não viole a lei dos dígitos significativos. Não seja mais preciso 
além da dimensão menos precisa da questão cuja complexidade 
você está considerando. 

Se os professores não conseguem ensinar pesquisas relevantes, 
e fazê-lo bem, então há uma dúvida se eles se sentem confortáveis 
em sua escrita e em seu conhecimento do assunto, o que levaria 
Colander a questionar se eles serão um bom professor. Ser um bom 
professor não é necessariamente ser apreciado pelos alunos – um 
bom professor transmite compreensão e habilidades aos alunos, em 
vez de simplesmente entretê-los.  

Se um professor não tem o entendimento de Economia e as 
habilidades para realizar pesquisas relevantes para o ensino, ele ou 
ela terá dificuldade em ser um bom professor. 

Em seguida, Colander dá exemplos do considerado por ele 
pesquisa relevante e irrelevante para fins de ensino. Existem, é claro, 
exceções. Alguns economistas polímatas podem fazer tudo.  

Eles podem escrever sobre a teoria abstrata dos jogos e ensinar 
políticas do Fed institucionalmente específicas, com base nessa 
pesquisa, por exemplo. Tudo isso fazendo do melhor. Mas a maioria 
de nós deve se especializar e há uma relação de substituição 
grosseira entre a pesquisa de quebra-cabeças de alto nível e o ensino 
de graduação, ao invés de uma complementaridade. 

Pesquisa Relevante Não Didática 

Projetar um modelo formal para determinar se as taxas de 
câmbio fixas ou flexíveis são preferíveis. Razão de ser irrelevante: 
geralmente os dados e o conhecimento institucional necessários para 
ter algo relevante a dizer sobre este assunto vão além de um 
professor de artes liberais e da maioria dos professores graduados. 

Determinar se as séries de dados são estacionárias. Razão de 
ser irrelevante: esotérico demais para ensinar a maioria dos alunos 
de graduação. 
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Projetar um modelo de gerações sobrepostas, o qual requer 
muitas suposições limitantes para ser resolvido. Razão irrelevante: 
essas suposições inevitavelmente sobrecarregam o modelo e tornam 
os resultados sem sentido para a aplicação no mundo real. 

Ensino de Pesquisa Relevante 

Análise de custo-benefício de um programa de reciclagem local. 
Aqui, pode-se coletar os dados e conhecer os resultados empíricos. 

Determinar se o programa de conservação de energia de uma 
empresa elétrica faz algum sentido. Isso envolve a simples aplicação 
de princípios econômicos a uma questão administrável. 

Incentivos Institucionais para Carreira Docente em Economia 

– “Então, o que você está nos aconselhando a fazer é focar no 
ensino e fazer pesquisa orientada para o ensino, certo?” 

– “Errado, errado, errado”, diz David Colander, pegando outro 
uísque. “Lembre-se do dito no início de nossa conversa [Surviving as 
a Non-Mainstream Economist]. Para decidir como seguir a Economia, 
você deve primeiro decidir o que a Economia deveria ser, mas essa 
decisão é simplesmente uma decisão preliminar para decidir como se 
deveria realmente trabalhar em Economia”. 

Para decidir como aplicar a Economia, você deve relacionar o 
que acredita dever ser feito com os incentivos institucionais para 
fazer o que o levará à frente. Se praticar Economia da maneira 
acreditada por você isso poderá levar você a ser expulso da profissão 
acadêmica, dominada pelos editores de revistas com pensamento do 
mainstream, então, não é uma boa estratégia para seguir adiante em 
Economia.  

A realidade é, se você quiser sobreviver, terá de seguir a 
carreira docente em Economia de uma forma a satisfazer às 
restrições institucionais. Do contrário, você não sobreviverá como 
economista.  
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Por isso, você deve compreender a natureza da instituição 
acadêmica e o processo de tomada de decisão dentro dela. A 
racionalidade do mundo real é institucionalmente específica. Pensar 
muito globalmente, em um mundo caracterizado por instituições 
sobrepostas, é um caminho certo para o fracasso. 

Uma pessoa de sucesso entende os incentivos no sistema o 
suficiente para poder existir ou sobreviver dentro do sistema, mas 
simultaneamente mantém um senso mais amplo do acreditado por 
ela ser importante. Essa fusão, na opinião de Colander, é 
fundamental para o psíquico e o bem-estar nesse ambiente 
institucional restritivo. 

Colocado no jargão econômico, a vida é um problema de 
otimização restrito, não global. Para os economistas com a crença de 
os incentivos institucionais existentes serem para uma boa Economia, 
isso não apresenta nenhum problema. Mas para economistas 
heterodoxos, como ele, com a crença de as instituições existentes 
incluírem muitos incentivos perversos, isso representa um problema 
sério.  

Ele passa a explicar o que acredita serem alguns dos incentivos 
existentes e, em seguida, relaciona esses incentivos à realidade do 
mercado de trabalho e ao processo de ascensão enfrentado por todos 
os jovens economistas. 

Os incentivos institucionais do mundo real não são para ensinar 
pesquisas relevantes. Eles são para escrever artigos sobre, por 
exemplo, Teoria dos Jogos.  

Projete um modelo, resolva-o e publique-o [e acumule 
pontinhos Qualis]. Não se preocupe com o fato de esses modelos 
formais terem pouca relevância real para os debates políticos em 
andamento ou para os designers do ensino.  

Para o trabalho empírico, os incentivos são obter alguns dados 
e executar alguns testes econométricos formais sobre eles, sem 
realmente compreender as instituições, geradoras dos dados. A 
preocupação maior é publicá-los como, supostamente, significassem 
algo relevante.  
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Os incentivos são gastar pouco tempo realmente ensinando os 
alunos e entretê-los no tempo quando você passa ensinando, para 
você obter boas avaliações deles. Os incentivos são gastar tempo 
ensinando técnicas de modelagem, não raciocínio econômico.  

Portanto, para David Colander, há uma diferença entre:  

1. o que os economistas fazem e  

2. o que os economistas deveriam fazer. 

Compromisso Aceitável para Sobrevivência como Economista 

Se alguém concordar com David Colander, em Surviving as a 
Non-Mainstream Economist, sobre essas diferenças entre o que se faz 
e o que se deveria fazer, a verdadeira questão é até qual ponto se 
deve fazer um “bom trabalho” e até qual ponto a estrutura 
institucional, onde está inserido, recompensa este trabalho.  

Ao sair por aí e conversar com alunos de pós-graduação e 
jovens professores, Colander fica continuamente surpreso com a 
ingenuidade de muitos deles. Eles pensam na profissão de 
economista como:  

1. pura busca acadêmica na qual a busca pela verdade será 
recompensada,  

2. o trabalho de qualidade sobrepujará o trabalho de não 
qualidade, e  

3. as pessoas serão julgadas pelos méritos de seu ensino e 
pesquisa.  

Sobre isso, Colander reconhece “colocar minhocas em suas 
cabeças”. Embora existam certas tendências para o sucesso de um 
bom trabalho, essas tendências são fracas e muitas vezes frustradas 
por outras tendências embutidas na estrutura institucional da 
economia.  

Ele não está, de forma alguma, argumentando a Economia ser 
a única entre as disciplinas acadêmicas e instituições no 
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desencorajamento do bom trabalho com honestidade intelectual e 
pessoal. 

Sua recomendação a um jovem professor não é “faça o que 
você acredita no sentido de o que a Economia deveria ser; o mundo 
reconhecerá a qualidade”. Isso, simplesmente, não é verdade. Em vez 
disso, deve-se reconhecer: os economistas existentes fazem o que 
fazem porque existem incentivos institucionais para fazê-lo.  

Focalizamos na concepção de o que devemos fazer (se for 
diferente da concepção da instituição) apenas a um custo. Porém, é 
um custo superior ao possível por muitos jovens economistas 
suportar. 

Para a maioria dos economistas é necessário ceder, com o grau 
de compromisso determinado por seu custo de oportunidade. Com 
isso Colander não quis desconsiderar se a psique de alguém precisa 
de reforço social, ou se alguém tem a responsabilidade de alimentar 
uma família de quatro pessoas e nenhum dinheiro escondido em um 
fundo fiduciário.  

A estratégia ótima é bem diferente caso seja um herdeiro 
egoísta e psicologicamente seguro por ter uma grande fortuna. 

Dirige sua pregação moralista sobre o que a Economia deveria 
ser e como ele acredita a Economia deveria ser seguida, em direção a 
insiders titulares tomadores das decisões sobre a posse de recursos e 
em editores de periódicos decidindo o que publicar e, principalmente, 
quem excluir. Colander acredita o necessário de se valorizar, não ser 
o valorizado por eles. 

Realidades Institucionais da Profissão Acadêmica 

O compromisso sobre o que se deve fazer depende da 
instituição acadêmica onde se está empregado. 

A Economia não é um campo homogêneo, embora seja mais 
homogêneo em lugar do acreditado por Colander sobre o que deveria 
ser. Portanto, as realidades institucionais diferem.  
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Apesar das diferenças, ele tenta listar algumas realidades 
institucionais genéricas existirem. Vai lidar com as três questões 
centrais para sobreviver como economista acadêmico:  

1. encontrar um emprego;  

2. manter um emprego; e  

3. publicação.  

Nesse ponto, vai parar, pois caso qualquer um tenha chegado 
tão longe, deve-se estar ciente das realidades institucionais e estar 
em um nível para mudá-las. Senão, pelo menos para passar a 
informação de como sobreviver para os outros vindouros. 

Realidade do Mercado de Ensino para Economistas 

O mercado de ensino para economistas, como qualquer outro 
mercado de trabalho, tem características próprias. Alguns dos mais 
relevantes para alunos de pós-graduação, segundo David Colander, 
em Surviving as a Non-Mainstream Economist, são: 

1.  A contratação geralmente é feita com base em credenciais, não 
em qualificações reais. Quanto mais graduada for a pessoa, 
mais provável será uma oferta de uma escola de nível médio. 

2.  Recomendações de pessoas importantes são extremamente 
importantes. Entrevistas de alto nível no campus de uma 
Universidade são quase sempre baseadas em ligações pessoais 
de um conselheiro atestando isso – o candidato é um cliente 
potencial. Existem poucos profissionais walk-ons [acima de 
qualquer suspeita] na Economia. Além disso, é importante 
reconhecer: todas as cartas de recomendação devem ser 
positivas; até mesmo uma ligeira observação negativa pode 
prejudicar significativamente se você estiver no grupo geral de 
candidatos. 

3.  Contatos informais – e telefonemas de seus conselheiros e 
amigos – são importantes para o candidato ser considerado 
para certo emprego. 
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4.  Depois de ser considerado apto para um emprego, o fator 
determinante mais importante para conseguir um emprego é a 
impressão causada nos tomadores de decisão. É muito útil 
conhecer suas pesquisas e suas abordagens antes de 
apresentar um artigo publicado. 

5.  A situação geral do mercado de trabalho, em áreas específicas, 
desempenha um grande papel nas suas chances de ser 
contratado no mercado geral. 

6.  Os mercados de trabalho são segmentos internos às escolas. 
Existe muito mais flexibilidade para novas contratações em vez 
de para aceitar mudanças laterais, isto é, mudança de escola 
pelo docente após alguns anos. Assim, é importante escolher 
uma escola com a qual você seja compatível em longo prazo. 

7.  As nomeações temporárias, ao atenderem às qualificações 
exigidas pelas escolas. costumam ter uma pista privilegiada 
para empregos com estabilidade permanente, caso tal emprego 
apareça. No entanto, empregos temporários com foco no 
ensino, em uma universidade voltada para a pesquisa, são 
inevitavelmente empregos sem saída. 

8.  Se você deixar a escola após um período de tempo, 
provavelmente se mudará para uma escola de classificação 
inferior. Se você deseja mudar de escola muito cedo, é mais 
difícil conseguir um emprego em comparação a quando você 
acabou de entrar no mercado de trabalho, após a pós-
graduação. 

Devido à natureza interna do mercado de trabalho, a escolha 
inicial da escola é muito importante para o seu sucesso. Deve ser 
escolhido com conhecimento específico de quais são as reais 
expectativas de ensino e pesquisa da escola. 

 Se você quer fazer a carreira em Economia do seu jeito, e isso 
difere do jeito tradicional, aceite o emprego em uma escola onde as 
pessoas estão abertas à sua abordagem, não o emprego na escola de 
melhor classificação a oferecer um. 
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Realidade para Manutenção em um Emprego Acadêmico 

Geralmente, as regras para permanência em uma escola não 
são as estabelecidas às claras. Em sua discussão inicial com essas 
escolas, é importante descobrir quais são as regras reais para tomar 
posse no cargo. Embora seja, novamente, difícil de generalizar, vou 
tentar. 

1.  Frequentemente, o ensino recebe uma classificação muito mais 
baixa nos critérios de promoção em lugar da pesquisa. As 
regras declaradas geralmente incluem uma divisão uniforme 
entre ensino, serviço e pesquisa. Mas as regras reais são, 
frequentemente, 75% de pesquisa, 20% sendo amigável com 
as pessoas certas, 5% com ensino. 

2.  Pesquisa raramente significa ensinar pesquisa relevante. 
Pesquisa significa publicar “em certas” revistas. Os periódicos 
"certos" diferem entre as escolas, mas a regra geral é: quanto 
mais alta a classificação do periódico em alguma classificação, 
mais “correto” ele provavelmente será. (Por isso, existem 
tantas classificações alternativas; pode-se escolher a 
classificação capaz de atender ao seu propósito.)  

3.  As decisões de pesquisas aceitáveis são frequentemente 
quantitativas, não qualitativas. Embora apenas algumas escolas 
venham a dizer isso, os requisitos de pesquisa geralmente são 
“x número de artigos com classificação ponderada”. Portanto, o 
conselho de David Colander, em Surviving as a Non-Mainstream 
Economist, para os jovens economistas, sempre foi o de 
considerar cuidadosamente a estratégia de pesquisa de alguém 
e combiná-la com uma estratégia de publicação realista, capaz 
de atender aos objetivos institucionais da escola onde você 
está. Se a formação e os interesses de alguém não combinam 
com a escola, não aceite um emprego lá: as probabilidades 
estarão muito contra sua chance de ser feliz. 

4.  A imersão total em sua pesquisa desde o início é quase uma 
necessidade. A razão é, desde a concepção de uma ideia até a 
publicação, muitas vezes é um processo de vários anos. Se 
você não começar cedo, você nunca os alcança. Os comitês 
viram muito trabalho em andamento e, se gostarem de você, 
darão algum peso, mas se não gostarem, não vão dar nenhum 
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peso. As aceitações para publicações reais são muito mais 
fortes em vez de “trabalho em andamento”. 

5.  Não seja muito óbvio sobre a estruturação de uma pesquisa 
para se adequar aos pontos de vista do tomador de decisão 
sobre o que é uma boa pesquisa. Demonstre ter algum bom 
senso, mesmo se você não tiver nenhum. Entenda, mas não se 
aproveite abertamente dos preconceitos dos tomadores de 
decisão. Todo mundo conhece o jogo, mas muitas vezes não é 
realmente falado. A sutileza é admirada na academia. 

Como a classificação de periódicos é tão importante e específica 
da escola, é importante descobrir o que os tomadores de decisão de 
classificação de periódicos usam e concentrar em publicar nas 
revistas de alta classificação daquela escola. Você deve verificar com 
os tomadores de decisão – de preferência informalmente – sobre 
quais são os diários [publicações em jornais] certos e escolher uma 
escola onde os diários certos mais se assemelhem ao seu.  

É necessária uma discussão franca sobre essas questões, no 
início, para você estruturar sua agenda de pesquisa de acordo com a 
carreira desejada – e possibilitada em tal escola.  

David Colander encontra-se em uma Escola de Artes Liberais, 
porque a maioria dos seus periódicos certos tem uma filosofia 
diferente sobre o que a Economia deveria ser em lugar dos periódicos 
cuja maioria das universidades acha serem “os certos”.  

Seja qual for o caso, esteja preparado para estruturar sua 
pesquisa para se adequar às revistas acadêmicas “certas” de sua 
escola, pelo menos até após a posse em cargo permanente. Você não 
vai mudar o sistema se não conseguir a estabilidade no emprego. 

Realidade para Publicação Acadêmica 

Você se pergunta: como alguém iniciante publica nessas 
revistas “certas” em ranking? Você não faz isso lendo um artigo, 
obtendo uma ideia desse artigo e trabalhando dois anos em cima de 
seu artigo.  
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A razão é: o que é publicado, geralmente, era de interesse no 
ano passado. Provavelmente, não será do interesse do próximo ano, 
quando você estiver finalmente pronto para enviar seu artigo.  

A publicação de um artigo em revista acadêmica [muito vista e 
pouco lida] é, em muitos aspectos, uma lápide para um debate 
econômico, não uma abertura dele. 

Ao pensar em publicar em um periódico acadêmico, é 
importante reconhecer: os periódicos têm suas próprias estruturas 
institucionais e sociológicas. Os debates aparecem nas revistas, 
muitas vezes, depois de serem travados em encontros acadêmicos, 
ou em workshops, ou em bares, três ou quatro anos antes.  

A menos se você participar dessas reuniões iniciais, ou, de 
alguma forma, compreender o tipo de questões consideradas 
importantes pelos editores, é difícil, senão quase impossível, ser 
publicado naquele periódico, independentemente da qualidade do seu 
trabalho. As questões óbvias e interessantes decorrentes de 
pesquisas publicadas já terão sido exploradas por pessoas de dentro 
da patota. 

Ocasionalmente, pode-se encontrar uma veia inexplorada, mas 
tal achado será uma exceção, não a regra. 

Os argumentos apresentados, levantados por David Colander, 
em Surviving as a Non-Mainstream Economist, não significam 
publicar nessas revistas ser impossível. Significa apenas estar 
conectado para ter uma boa chance de sucesso.  

Isso significa conversar com as pessoas já publicando lá, 
habitual e seguidamente, e usar a mesma metodologia e a 
abordagem usadas por elas. Uma revista deve ser vista como uma 
conversa entre amigos do editor – e tem uma certa abordagem para 
o agradar e influenciar a escolha de “pareceristas cegos” com 
pareceres esperados a priori.  

Qualquer submissão a ela deve ser feita com uma compreensão 
dessa abordagem. Se o seu artigo se desviar disso, o artigo deve 
explicar cuidadosamente o motivo do desvio. Se você não lê a 
revista, regularmente, é improvável ser publicado nela. 
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Como alguém se torna parte da conversa de um comitê 
editorial? Se houver uma escola de pós-graduação por perto, 
participe de seus workshops e seminários. Muitas vezes, os artigos 
apresentados nesses convescotes são destinados a publicações em 
seus periódicos. 

Participe de conferências, especialmente as especializadas, e 
participe de sessões. Melhor ainda, organize sessões daqueles 
economistas já trabalhando na mesma área especializada como você, 
em reuniões regionais, onde é relativamente fácil organizar uma 
sessão.  

Não aguarde apenas ANPEC organizar sessões nos encontros 
nacionais anuais, onde você iniciante tem uma boa chance de ser 
autorizado a fazê-lo. Fazer um trabalho conjunto com alguém ligado à 
“conversa entre amigos” é outra maneira de entrar na conversa. 

Conclusão da Sobrevivência como um Economista Não-
Mainstream 

As ideias de David Colander, neste breve guia [Surviving as a 
Non-Mainstream Economist], sobre como um jovem economista tem 
chances de subir em carreira acadêmica podem ser resumidas em 
quatro pontos: 

1.  Decida o que é a boa Economia: tome isso como seu objetivo 
final, mas faça com a busca por esse objetivo ser limitada pelo 
ambiente institucional. Inicialmente, trabalhe naquilo dito pelo 
ambiente institucional atual ser para você trabalhar, pelo menos 
o suficiente para ter sucesso nesse ambiente institucional. 
Trabalhe em ideias às quais o ambiente institucional atual não 
valoriza caso você disponha de tempo, mas trate esse trabalho 
como um luxo, não como sua pesquisa principal. 

2.  Decida quais são os determinantes do sucesso na atual 
estrutura institucional. Tenha sucesso, fazendo o que você deve 
fazer, enquanto segue em seu tempo livre o que você acredita 
ser importante. 
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3.  Depois de ter obtido sucesso no ambiente institucional atual, 
você terá currículo para gastar. Nesse ponto, lembre-se de suas 
crenças idealistas anteriores sobre o que é boa Economia e 
gaste parte de seus atributos para alcançá-la. Isso 
provavelmente vai custar-lhe dissabor em sua instituição, pelo 
menos em curto prazo, mas também vai oferecer a chance de 
se conectar com o idealismo juvenil, infinitamente mais 
gratificante. 

4.  Trabalhe no sentido de mudar os incentivos institucionais para 
possibilitar outros economistas mais jovens seguirem o 
considerado por você uma boa Economia. Use sua energia, 
recursos e esforços para ajudar essas pessoas a progredir. Um 
comentário positivo na hora certa pode fazer uma enorme 
diferença para um jovem economista.  

O efeito de qualquer indivíduo possível de ter em um sistema é 
pequeno. O efeito por meio dos comentários dos alunos irá diminuir o 
efeito possível de você ter por meio de sua escrita. 

Os avanços em um campo são feitos por indivíduos capazes de 
entenderem o sistema e serem bem-sucedidos dentro do sistema 
acadêmico, mas também de não serem sugados pelo sistema a ponto 
de desistir de questioná-lo mais amplamente. É fácil ser pego na 
instituição existente. 

Muitos de meus colegas de pós-graduação começaram de uma 
posição muito menos convencional se comparada à minha, mas 
acabaram se tornando muito mais convencionais. O sistema banaliza 
ou transforma os economistas não convencionais caso não entendam 
e aceitem o sistema ou, se não puder fazer isso, os elimina da 
profissão acadêmica. 

A maioria de nós esquece a passagem do tempo. As 
necessidades da vida serão diferentes. Estilos de vida bastante 
aceitáveis como alunos de pós-graduação e indivíduos independentes 
deixam de ser mais aceitáveis, uma vez que várias responsabilidades 
reais ou ilusórias são colocadas sobre nós à medida do nosso 
envelhecimento. As contingências do mundo real obrigam a aceitar a 
estrutura institucional atual. 
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David Colander é a favor de uma mudança na natureza da 
profissão, mas reconhece a mudança raramente ser provocada de 
fora. Ela é provocada de dentro por indivíduos capazes de 
entenderem a necessidade absoluta de uma estrutura institucional 
imperfeita, mas também capazes de acreditarem valer a pena 
trabalhar em prol da reforma institucional, mesmo se houver poucas 
recompensas explícitas em trabalhar para isso – e pode até ter custos 
significativos.  

Somente indivíduos dispostos a gastar seus currículos na 
mudança podem realizar essa mudança. Apenas os indivíduos bem-
sucedidos na estrutura institucional atual terão esses currículos para 
gastar na mudança. 
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