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1.1 Duas Razões para uma Nova Crítica da Metodologia Econômica
Alguns anos atrás, o sociólogo Gouldner escreveu um livro
intitulado “The Coming Crisis in Western Sociology”. Gouldner tentou explicar que a sociologia está sendo confrontada
por um estágio de crise por conta dos seus pressupostos restritivos. Por um lado, um número significativo de sociólogos
afastou-se dos pressupostos convencionais subjacentes à sociologia, solapando, desta forma, o chão comum do esforço
científico. Por outro lado, os próprios pressupostos tradicionais levaram o mainstream da sociologia a um número de
impasses e inconsistências. Uma nova e unificadora abordagem é necessária, afirma Gouldner, para prevenir o declínio
da teoria da sociologia. Mas nenhuma abordagem deste tipo
parece iminente.
Na ciência econômica , a situação parece, num primeiro momento, ser um pouco melhor. Parece haver menos dúvida
sobre os métodos científicos utilizados, e os impasses teóricos parecem ser poucos. Mas uma observação mais cuidadosa revela, também aqui, uma situação séria, que não é nem
um pouco encorajadora.
Primeiro, problemas metodológicos difíceis emergiram nos
diferentes ramos da ciência econômica. Por exemplo, na teoria do custo, os economistas não conseguem chegar a um
acordo acerca de uma base para avaliar custos. Apoiadores
da ideia do custo “objetivo” não conseguem convencer os
aderentes dos custos “subjetivos”, que, por sua vez, acusam
seus oponentes de defenderem um sistema arbitrário de
valor. A distinção entre custos sociais e privados também é
uma fonte de controvérsia para os economistas. Como encontrar um denominador comum na determinação da extensão dos, assim chamados, custos “sociais”? Segundo, a
teoria monetária é outra área de dificuldade. A disputa entre
monetaristas e realistas não é simplesmente uma questão
de discordância analítica. Um problema mais fundamental
está ocorrendo. As duas teorias operam com diferentes pressupostos, e como resultado, a comunicação entre os dois
grupos é difícil. Terceiro, na teoria do crescimento, existe
uma disputa em curso concernente ao que realmente é o
crescimento, e existe uma confusão sobre a distinção entre
crescimento e desenvolvimento. Quarto, a (nova) economia
do bem-estar está envolta numa sensação de “destino não
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resolvido” desde os escritos de De Graaff e Little, especialmente “The Wreck of Welfare Economics” [A Derrocada da
Economia do Bem-estar], que deixou em desespero este
ramo da ciência econômica. Ambos levantaram o problema
da falha dos economistas em encontrar medidas ordinais e
cardinais suficientes de utilidade, as quais são necessárias
para lidar com a (des)economia externa no consumo e na
produção, limitando, desta forma, futuros progressos científicos neste domínio.
Cada um destes problemas poderia ser tratado em maiores
detalhes, mas hoje podemos ver que a teoria econômica
está obstruída pelos seus próprios pressupostos. A teoria
econômica atual luta com sua própria metodologia, mas
poucas, se é que alguma - metodologia alternativa adequada foi sugerida.
O segundo problema com a ciência econômica hoje está intimamente conectado com esses problemas metodológicos,
a saber, a falta de praticidade. A teoria econômica tem muita
dificuldade em explicar a emergência de muitos problemas
sérios na vida econômica de hoje. Esses problemas requerem uma análise rigorosa, assim como uma boa terapia, mas
os economistas modernos estão amarrados por sua inabilidade de entender as causas e de sugerir soluções efetivas
e duradouras. Os mais sérios destes problemas incluem os
fenômenos do desemprego e inflação estruturais e simultâneos, assim como a impossibilidade de crescimento indefinido em um mundo de recursos finitos. O problema de encontrar uma distribuição apropriada de riqueza e de poder
econômico pode igualmente ser mencionado aqui. Cada um
destes problemas abala os próprios fundamentos da teoria
econômica corrente.

A severidade destes problemas, em conjunto com a inabilidade da presente teoria econômica em lidar adequadamente
com eles, deu um ímpeto poderoso à discussão dos paradigmas na literatura econômica, uma discussão que ainda está
crescendo em intensidade. Muitos economistas estão buscando um novo paradigma econômico, reportando-se à noção
de Kuhn de um arcabouço necessário e consistente para qualquer teorização, que periodicamente muda através de uma
série de “choques” revolucionários. Essa busca por um novo paradigma penetra várias áreas da ciência econômica, mas é
principalmente direcionada aos grandes problemas não resolvidos de nosso tempo e cultura, quais sejam, os problemas
dos limites ao crescimento (Herman Daly, Steady-State Economics [Economia do Estado Estacionário]), da inflação (Hirsch,
Goldthorpe, The Political Economy o fInflation [A Economia Política da Inflação]), do próprio sistema capitalista (sobre o
qual numerosos neomarxistas escreveram), ou da distribuição de renda e dos retornos sobre o capital (a Controvérsia de
Cambridge). Frequentemente existe uma combinação destas várias direções, como, por exemplo, no artigo de Kurt Dopfer,
“Toward a New Paradigm” [Em Direção a um Novo Paradigma] (em Economics in the Future [Ciência Econômica no Futuro]),
ou nos pós-keynesianos.
Qual será o resultado deste intenso debate? Uma teoria econômica nova, integrada? Uma crescente desintegração da teoria
parece mais provável no momento, uma vez que qualquer base para um acordo amplo parece estar ausente.
1.2 A Relevância da Cosmovisão
Tanto os problemas metodológicos da teoria econômica atual quanto a dificuldade da teoria corrente em lidar com questões do mundo real já ensejaram uma reflexão renovada sobre a relação implícita ou explícita entre a cosmovisão do cientista econômico e os pressupostos da sua atividade científica. Muitos cientistas ainda alegam objetividade, enquanto, na
verdade, escondem as pressuposições fundamentais que eles levam para a sua atividade científica. Essas pressuposições
operam num nível básico, e estão relacionadas com a visão do cientista a respeito do fim último do homem, do significado
da vida e da natureza da sociedade humana.
Há uma década, uma tese que negasse a objetividade da economia encontraria pouco apoio, e mesmo hoje muitos rejeitam
a sua validade. Mas a situação está mudando. O velho dogma da neutralidade da ciência está desaparecendo. Hoje, muitos
cientistas sociais concordam totalmente com o fato de que é impossível explicar os fenômenos sociais e econômicos de uma
maneira neutra e objetiva. Juízos de valor necessariamente perduram nos processos de observação, seleção e interpretação
dos dados econômicos e, portanto, devem ser explicitados desde o início.
A importância de uma discussão aberta sobre a relação entre a ciência econômica atual, com seus vários pressupostos, e a
cosmovisão do cientista pode ser ilustrada a partir de uma referência à discussão contemporânea de paradigmas entre o positivismo e o pragmatismo, perspectivas predominantes na construção da ciência. O positivismo, que ainda permeia a teoria
econômica corrente, tenta explicar os fenômenos econômicos em termos de conceitos e leis similares àquelas utilizadas nas
ciências naturais. Mas a partir do momento que essa base positivista é rejeitada, o cientista se depara com uma escolha inevitável entre um ou outro ponto central de referência, um ponto arquimediano a partir do qual os imprescindíveis conceitos
científicos fluam de uma maneira mutuamente consistente.
O pragmatismo oferece ao não-positivista uma solução para essa escolha. Ele permite aos cientistas direcionarem seus esforços científicos à nova base do engajamento concreto e social, uma “pragma” como o objetivo último de toda teorização.
O pragmatismo fundamenta essa oferta no seu conceito de “verdade operacional”, pelo qual a “verdade” é vista como um
instrumento para aquilo que é considerado como útil de um ponto de vista prático. O resultado desejado da teoria, medido
em termos da eficácia com a qual ela resolve os problemas sociais, age como o novo ponto de referência. Os a priori resultantes são, assim, não mais que cristalizações dos a posteriori predeterminados – a finalidade “subjetiva” da teorização.
Exemplos desta nova abordagem pragmática não são difíceis de encontrar. Em Institutional Economics [Economia Institucional], John Commons afirma explicitamente que almeja contribuir com o tipo de economia institucional que irá levar à
preservação da ordem social do capitalismo. Fatalmente, seu conceito básico de “transação” é orientado principalmente
para a continuidade da instituição da propriedade privada. Karl William Kapp faz uma escolha igualmente pragmatista,
mas uma escolha pelo socialismo. Em seu livro Social Costsof Private Enterprise [Custos Sociais da Empresa Privada], Kapp
deliberadamente define os custos sociais de tal forma que eles emergem somente em um sistema capitalista. Eles são, por
definição, causados apenas por firmas privadas. Utilizando esta definição, Kapp pode facilmente mostrar que as economias
de mercado em um sistema capitalista sempre resultarão em uma perda de eficiência socioeconômica.
Parece provável que o pragmatismo vai, gradualmente, preencher o vácuo criado pela dissolução gradual das teorias positivistas presentes na ciência econômica. Mas a infusão do pensamento pragmatista resultará em divisões agudas no corpo
da teoria econômica, subdividindo-a em tantas escolas quanto houver pontos de vista diferentes a respeito dos propósitos
do engajamento político e social.
Parece haver apenas um meio de evitar esta desintegração iminente do corpus da teoria econômica. E este meio é uma
discussão aberta entre os economistas a respeito da relação entre sua ciência e sua cosmovisão. Tal discussão não resultaria em uma unidade plena da abordagem científica, mas ela pode, em relação à alternativa pragmatista, prover maiores
possibilidades para encontrar um chão comum na escolha dos pressupostos. Mas é importante que a oportunidade para
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uma discussão minuciosa acerca da natureza da busca pela “verdade econômica” não seja sacrificada no altar das ideologias
contemporâneas. Isso porque a verdade precisa continuar sendo para o cientista, a normatividade real para a qual todos
os seus esforços científicos devem ser direcionados, sujeitos aos pressupostos que ele – explicitamente – emprega na sua
busca por essa verdade.
1.3 Um Ponto de Vista Cristão
Sempre que uma cosmovisão cristã é sugerida como ponto de referência, a probabilidade de surgirem muitos equívocos é
alta. Portanto, eu gostaria de delinear claramente minha intenção em escolher este quadro de referência.
Deixe-me começar por dizer que não é minha intenção defender esforços para construir uma teoria econômica separada
chamada de “cristã”, e a qual é, em todos os seus aspectos, oposta à teoria econômica existente. Existem múltiplas razões
para rejeitar tal abordagem.
Primeiro, a abordagem acima representa uma falta de compreensão da tarefa dos cristãos no seu envolvimento científico.
Não existe garantia interna de que os esforços intelectuais dos cristãos possam ser dignos do rótulo (como conclusões científicas) de cristianismo “verdadeiro e atemporal”. Nós jamais podemos identificar os constructos racionais da mente com a
mensagem do Evangelho em si. Em certas ocasiões, luta-se por essa identidade no esforço aberto de construir uma teoria
econômica cristã “completa” e de usá-la como uma plataforma para desafiar todos os “outros” cientistas. A vulnerabilidade
de tal abordagem é que, com o passar do tempo, a plataforma teórica escolhida pode acabar colapsando da mesma forma que as outras, não por conta da falha da mensagem cristã, mas por causa da imperfeição dos esforços científicos dos
pensadores cristãos. Existe um elo entre a religião cristã e os esforços científicos dos cristãos, mas não em termos de uma
identificação entre cristianismo e um sistema teórico “perfeito”. A desobediência e a falta de discernimento não estão limitadas aos não-cristãos.
A segunda razão para rejeitar a abordagem acima é que ela subestima as capacidades de outros cientistas na sua busca pela
verdade. A história da ciência econômica não deveria ser tratada como uma conversa intelectual sem sentido em uma capa
racional e humanista. Verdade e erro estão entrelaçados na história da ciência econômica. Nela, insights bons e verdadeiros podem ser encontrados, apesar das possíveis distorções da verdade, ou das interpretações ruins do significado da vida
econômica.
Eu gostaria de elaborar um pouco este segundo ponto a partir de uma perspectiva cristã. De acordo com os evangelhos,
existe uma normatividade para todas as pessoas porque todos compartilham do mesmo mundo. Não existe uma normatividade para os cristãos e uma para os não-cristãos. Existe uma lei para toda a criação. Neste mundo, todos os cientistas se
deparam com a mesma normatividade. Na ausência desta normatividade unificadora, a ciência desintegraria, da mesma
forma como o estado que continuamente nega a justiça definharia, ou a família que falha em reconhecer a necessidade de
amor mútuo acabaria em dissolução. Devido a esta normatividade comum de toda a criação, ideias verdadeiras podem ser
encontradas até mesmo nos escritos do mais ateísta dos cientistas.
Este último ponto está ligado a uma terceira razão para evitar uma teoria econômica “cristã” restrita. Na ciência econômica, assim como em outras áreas da vida, nos deveríamos ser abertos à comunicação, e não esperar apenas discordâncias
com todas as afirmações de pensadores seculares. De fato, a confrontação real só pode ocorrer com base na comunicação.
Economistas cristãos não deveriam sair para um deserto intelectual para proteger seu pensamento superior em monastérios teóricos, eles devem permanecer no meio da realidade e teoria econômicas contemporâneas, testando todas as
coisas neste foro e tentando preservar o que é bom. Adicionalmente, contudo, os cristãos não deveriam tentar esconder os
pressupostos dos seus esforços teóricos, especialmente se eles diferem daqueles que predominam atualmente. Estes pressupostos devem estar claros, não para tornar os cientistas cristãos invulneráveis à crítica imanente, mas precisamente para
torná-los vulneráveis, de uma forma crucial, abrindo-os para a avaliação comunicação com a comunidade científica geral.
Qual, então, é o valor ou o propósito de tornar explícita a cosmovisão cristã? À luz da discussão anterior, esse processo de
tornar explícito um ponto de vista particular parece ser uma necessidade inevitável da nossa teorização. Se a legitimidade
dos pressupostos científicos está em discussão, as bases religiosas destas “crenças” devem, mais cedo ou mais tarde, vir à
tona. As visões de uma pessoa acerca do significado da vida, do destino humano, da relação entre Deus, o homem e a natureza, todas têm um papel na determinação do caráter da teorização. Isso também é verdadeiro no caso da ciência econômica “positivista”. Em todos os aspectos da vida humana, quer sejam explicitados ou não, existem dimensões religiosas; tal reconhecimento não pode ser evitado por um cientista que deseje examinar as raízes dos seus empreendimentos científicos.
Mas existe também um significado especial da crença cristã em si. Na história ocidental, a relevância desta crença tem sido
frequentemente restrita a certos domínios, como o da alma, o da igreja, ou o do transcendente. Mas restringir a relevância
do cristianismo a somente estas áreas é uma contradição da verdadeira natureza da crença cristã. Isso porque esta crença
confessa que o mundo, com todas as suas possibilidades para o desenvolvimento econômico e social é um mundo criado.
O Criador deste mundo não é um espírito cego e indiferente, mas um Deus pessoal que espera de todas as Suas criaturas
obediência aos Seus comandos em todos os domínios da vida, incluindo suas facetas econômicas. Cristãos devem, igual4

mente, reconhecer que o homem é desobediente em suas atividades, inclusive quando ele transforma os elementos criados
deste mundo – a razão humana, o poder, o dinheiro e os bens materiais – em guias idólatras para a felicidade humana, em
lugar do amor de Deus e dos semelhantes. Ademais, o cristianismo é uma fé que fala de redenção, não apenas das almas
humanas, mas também da nossa vida material concreta. Não é apenas orientado para a renovação de nossos sentimentos,
mas de toda nossa forma de pensar. E, finalmente, a crença cristã testifica que este mundo tem um Juiz último, que irá exigir
das pessoas e dos povos a conta daquilo que eles fizeram – ou falharam em fazer – com todas as possibilidades e talentos
entregues a eles, inclusive os seus talentos e possibilidades econômicas.
Tal confissão torna impossível olhar para os padrões da civilização e da sociedade de uma forma “neutra”, isenta de uma
relação de obediência e desobediência na vida econômica. Especialmente em nossos dias, esta afirmação é de grande relevância se olharmos para a idolatria da sociedade ocidental na sua busca por progresso ilimitado e abundância material,
independentemente das consequências para o ambiente, para as nações pobres do mundo, e até mesmo para a verdadeira
felicidade para os muitos habitantes do mundo ocidental.
Nós, como cultura, perdemos o significado original da palavra “oikonomia” – mordomia. É uma palavra que aponta para
a normatividade básica da vida econômica, não apenas na cultura popular, mas também na ciência econômica. Nossa sociedade, incluindo muitos de seus economistas, preferem não ser confrontados com qualquer lei ou normatividade, uma
vez que estes padrões externos desafiam a reivindicação do homem por autonomia total. Mas esta postura religiosa – a
autonomia humana – pode muito bem ser a raiz de muitos dos graves problemas de nossa era, tanto no nível social quanto
no científico.
A própria ciência está diretamente envolvida com isso. A ciência econômica pode servir à formação de um entendimento
daquilo que uma vida econômica sã pode ser. Mas ela também pode servir meramente à manutenção do status quo, legitimando a busca pela felicidade humana por intermédio da abundância material, e negligenciando o cuidado e a mordomia
como pressupostos necessários para todas as formas verdadeiras de felicidade e civilização humanas.
1.4 Esboço do Estudo
Como mencionado anteriormente, não é minha intenção tentar promover a construção de uma teoria econômica “cristã”
distinta. Mas o que os cristãos não podem e não devem evitar é a tentativa de revelar à comunidade de cientistas econômicos o poder e a influência de bons e maus pressupostos. Isso porque estes pressupostos se encontram no coração de cada
empreendimento científico, e determinam o curso e a direção da própria ciência. Os economistas contemporâneos não
estão suficientemente cientes da enorme influência destes pressupostos sobre seu trabalho. Consiste em sua tarefa comum
que eles sejam, em primeiro lugar, abertos quanto a estes pressupostos, mas também críticos sobre eles, e, se necessário,
mudá-los.
Talvez a melhor maneira de promover esta consciência é começar por identificar os pressupostos abertos e ocultos da teoria
econômica atualmente predominante, a economia neoclássica (seção 2). Subsequentemente nós devemos nos perguntar
se quaisquer destes pressupostos devem ser rejeitados como sendo irresponsáveis ou excessivamente parciais. O critério
para tal juízo será nossa própria cosmovisão cristã, mas eu espero e acredito que os economistas de outros contextos serão
capazes de concordar comigo acerca dos elementos essenciais desta avaliação crítica, de forma que possamos, juntos, buscar uma possível melhora ou renovação destes pressupostos (seção 3). Nesta investigação, talvez nós possamos encontrar
formas de evitar os impasses da teoria atual e tornar possível uma análise mais frutífera dos grandes problemas econômicos
de nossos tempos. A seção 4 será reservada para ilustrações preliminares (e bastante vulneráveis) desta abordagem alternativa.
Minha expectativa mais profunda é que alguma libertação possa ser encontrada no meio de nossas reflexões teóricas acerca
da disciplina econômica. Talvez neste trabalho o poder curativo do Evangelho possa até se tornar evidente. Mas este resultado não seria merecido em qualquer sentido de causa e efeito, mas só poderia ser visto como uma benção graciosa de Deus.
SEÇÃO 2 – OS PRESSUPOSTOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS DA TEORIA ECONÔMICA NEOCLÁSSICA ATUAL
Em seu livro An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (Londres, 1935) [edição em português: Um Ensaio
sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, São Paulo: Editora Saraiva, 2012], Lionel Robbins propôs sua agora
famosa definição da ciência econômica: “(É) a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins
(dados) e meios escassos que possuem usos alternativos”. Todos os manuais de ciência econômica do Ocidente têm, desde
então, de alguma forma, ecoado esta definição. Inclusos nela, explícita ou implicitamente, estão pelo menos seis pressupostos diferentes, os quais são compartilhados pela maioria dos economistas “convencionais”.
2.1 O Pressuposto da Escassez
A essência do problema econômico, de acordo com a definição de Robbins, é que os meios são escassos. Não fosse este o
caso, não haveria razão para se preocupar com a alocação destes meios. Assim, a existência de meios escassos implica a ne5

cessidade de haver uma ciência, nomeadamente, a ciência econômica, para examinar o aspecto do comportamento humano
que surge a partir do momento em que a humanidade se depara com a “realidade” destes meios escassos ou limitados. A
ciência econômica, então, é o estudo das escolhas humanas que se fazem necessárias por conta desta escassez.
O conceito de escassez de Robbins é, portanto, relativo. A escassez surge na lacuna entre o que as pessoas querem possuir
(fins) e o que elas efetivamente possuem (meios). Meios são escassos apenas em relação aos fins porque se assume que
estes fins são ilimitados.
O economista considera que os “fins” humanos são fatores ou informações dadas. O economista não investiga como esses
fins são formados. Ele não tenta explicar por que as pessoas preferem um bem ou serviço a outro. Ele não tenta explicar, por
exemplo, por que algumas pessoas gostam de pendurar diamantes em volta de seu pescoço. Ele deixa esta tarefa para o psicólogo social (Meyers). Ao invés disso, o economista assume que essas preferências são dadas; elas são seu ponto de partida.
O economista estuda os esforços das pessoas em empregar meios relativamente escassos para estreitar a lacuna entre o que
elas possuem e o que elas desejam. Embora, intuitivamente, esta lacuna poderia ser estreitada através dos esforços das pessoas em escalonar para baixo seus desejos em relação ao que elas possuem, o economista não examina essas possibilidades.
Ele está preocupado exclusivamente com os esforços da humanidade em alargar e alocar o estoque de meios, na medida em
que eles são produzidos, distribuídos e consumidos.
O pressuposto de escassez levanta muitas questões. Três das mais importantes são:
1) Como um economista conhece as preferências das pessoas, seus “fins”? De que maneira, ou por qual mecanismo, esses
fins se tornam acessíveis à análise econômica teórica? (cf. seção 2.2).
2) De acordo com a definição, os meios têm usos alternativos. Essa alegação é necessariamente verdadeira? Uma escassez
relativa de meios não existe até mesmo sem a possibilidade de usá-los de maneiras variadas?
3) Como os meios e os fins estão inter-relacionados? Como se dá o seu arranjo de tal maneira que eles possam entrar em
contato um com o outro?
2.2 Os Pressupostos de “Individualidade” e “Utilidade”
Os economistas ignoram o estudo do motivo pelo qual os seres humanos querem as coisas que eles fazem. Essa tarefa seria, de fato, imensamente difícil, uma vez que ela requereria o ordenamento da aparentemente caótica massa de desejos,
considerações, preferências e valores humanos. Isso seria formidável, se não impossível. Consequentemente, a ciência
econômica não tenta explicar a totalidade dos desejos, motivações e valores humanos. Ao invés disso, ela considera esses
fatores apenas na medida em que eles já levaram à expressão de uma escolha, uma preferência claramente revelada pela
maneira através das quais os meios dados devem ser empregados. Assim, a qualidade dos desejos humanos deve ficar
completamente de fora da inquirição dos economistas. O seu domínio está restrito à “urgência” subjetiva das necessidades,
conforme elas são reveladas no uso dos meios. Apenas no ponto em que a urgência é expressa por escolhas concretas, o
economista pode começar a “predizer” o que um sujeito econômico irá fazer na próxima vez que ele se deparar com a escassez de meios para a satisfação das suas necessidades (ilimitadas), dadas suas preferências.
O economista deve, contudo, ter um padrão de medida com a qual ele pode avaliar a urgência relativa de necessidades.
Esse padrão de medida é dado pelo conceito de utilidade. A utilidade indica o grau de satisfação que o sujeito A recebe do
uso do bem escasso X na satisfação da necessidade Y. Sem este conceito, nenhuma expressão pode ser dada ao significado
da escassez de múltiplos bens, ou ao caráter de urgência das necessidades existentes. Por exemplo, a teoria da preferência
revelada, que tenta explicar o comportamento dos consumidores sem o conceito de utilidade, olhando para as escolhas
concretas dos consumidores no mercado, ou acaba em inconsistências ou na tautologia trivial de que o consumidor sempre
age da forma como ele age. Neste caso, obviamente, o economista não explicou coisa alguma.
Mas quem experimenta ou sente a utilidade? Apenas um indivíduo vivente pode experimentar isso. Apenas uma pessoa
integral pode comparar uma “utilidade” desejada com uma “utilidade” recebida. Esse pressuposto de individualidade não
significa que não existem necessidades coletivas. Nem implica que nenhum estado ou grupo pode ter seus próprios “ordenamentos” ou preferências. Pelo contrário, o pressuposto de individualidade significa que tais “necessidades” do estado
ou do grupo são, no fim, sempre fundamentadas nos sentimentos e motivações individuais. Necessidades coletivas não se
originam no nível da entidade corporativa. Elas devem ser derivadas, em suas raízes, das necessidades pessoais e individuais
existentes.
Esse arcabouço teórico coloca, incidentalmente, o difícil problema de como qualquer grupo pode alcançar uma expressão
correta das suas preferências coletivas. Arrow mostrou que, na análise de decisões corporativas, podem surgir conflitos
entre as preferências pessoais dos indivíduos e a decisão mais abrangente que foi, mesmo assim, tomada com base nessas
mesmas preferências individuais. Ninguém ainda foi capaz de oferecer uma solução satisfatória para este problema analítico
(cf. Olson em The Logic of Collective Action [edição em português: A Lógica da Ação Coletiva, São Paulo: Edusp, 1999], onde
ele postula a tese de que “indivíduos auto-interessados não agirão de modo a alcançar os interesses de seu grupo comum”
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[Harvard University Press, 1965, p. 2]). O critério do ótimo de Pareto, neste contexto, é uma tentativa de escapar do problema
da interface indivíduo/coletivo na tomada pública de decisões. De acordo com este critério, nenhuma ação pode ser considerada como sendo benéfica ao público se esta ação diminui a utilidade de até mesmo uma pessoa sem adequadamente
compensá-lo por sua perda.
Portanto, a questão de “como nós temos conhecimento das preferências ou dos fins do indivíduo?” deve ser respondida ou
por meio da referência ao que os consumidores ou outros sujeitos econômicos concretamente fazem no mercado, deixando
o economista com quase nada para explicar ou com referência aos esquemas de ordenamento individuais pressupostos,
nos quais a urgência do desejo por um bem pode ser medida de acordo com a sua capacidade de prover utilidade. Consequentemente, as preferências “reveladas” no mercado são vistas como o resultado do processo de ponderação, por parte
de muitos indivíduos, dessas utilidades pré-ordenadas.
2.3 O Pressuposto de Instrumentalidade
A definição de Robbins pressupõe que os “meios escassos” relevantes para a teoria econômica possuem “usos alternativos”.
O problema econômico da alocação de meios escassos deixa de existir caso haja um, e somente um, uso possível de um
meio escasso. Alguns economistas vêem este caso como um problema puramente técnico: o gerenciamento do meio neste
caso é direcionado para a obtenção da máxima quantidade de produto por unidade de insumo. Apenas a escolha entre usos
alternativos de meios é um problema econômico. Dentro desta estrutura de escolha, os bens são os “meios” alternativos que
são usados para satisfazer diversos “fins” possíveis. É aqui que entra o conceito de instrumentalidade. A instrumentalidade
confere o status de “instrumento” a toda coisa escassa na terra que tem a possibilidade de ser usada de maneiras alternativas. Ademais, essas coisas escassas têm valor apenas na medida em que elas podem ser instrumentalmente empregadas
na obtenção do “fim” da satisfação dos desejos humanos. A economia é uma ciência dos fins subjetivos e dos meios que
possuem usos alternativos. É uma ciência da instrumentalidade. Ela explica como alcançar certos objetivos no contexto de
uma necessidade de escolher.
Os meios se encaixam em uma de duas categorias: básicos ou intermediários. Meios básicos são os “fatores” de produção,
nomeadamente, terra, trabalho, e capital. Estes fatores são combinados para “produzir” um “bem” (um meio intermediário), i. e., uma coisa ou serviço que tem a capacidade de satisfazer. Um “bem” carrega uma conotação eticamente positiva
porque o fim – a utilidade – legitima o uso desses meios intermediários (e, por associação, básicos), santificando-os como
supremamente benéficos, “bons”.
A realidade econômica, portanto, sempre pode ser dividida em dois domínios distintos. O primeiro domínio, produção, é o
dos meios. Este domínio inclui os componentes do trabalho, as dotações naturais, as capacidades humanas para organização
e o capital. O outro domínio é o dos fins, que inclui a possibilidade de consumo e o uso do tempo ocioso. Este domínio é
o campo da satisfação. O consumo, sob quaisquer circunstâncias, legitima a produção, já que “o consumo é o fim único da
produção” (Adam Smith). Assim que o desejo por uma forma concreta de consumo se torna manifesto por meio do processo
de escolha, a produção é legitimada pelo simples fato de que a produção não possui sentido ou significado econômico sem
que um ato de consumo seja seu fim.
2.4 O Pressuposto da Possibilidade de Precificação
Algum contato ou interação entre fins e meios é condição necessária para a satisfação dos fins ou necessidades. Logo, o
economista defronta-se com a questão de como ou por qual mecanismo os fins estabelecem contato com os meios. Porque
a teoria econômica opera sob os pressupostos de individualidade e utilidade, ela geralmente começa com o cenário de uma
pessoa, com o fim desta pessoa sendo confrontado com a disponibilidade de alguns meios e a possibilidade de organizar,
combinar e usar estes meios para satisfazer os fins desejados: a Robinsonade. Nenhum intermediário é necessário neste
caso; o próprio indivíduo é a ponte entre os fins e os meios.
Mas tão logo mais de uma pessoa é envolvida, a necessidade inescapável de um intermediário entra em cena. Indivíduos
que buscam utilidade precisam de tal intermediário para se relacionar entre si, isto é, para relacionar suas preferências
mútuas entre si. Eles devem relacionar seus meios, incluindo o trabalho, entre si, e relacionar seus próprios meios às preferências de outras pessoas. Portanto, é necessário algum tipo de expressão interpessoal do valor dos meios, i. e., a capacidade relativa dos meios de satisfazer as necessidades. Uma forma possível de mediação é por meio de um planejamento
público para a produção, distribuição, e consumo. Aqui, o valor econômico dos meios é derivado do plano central, que é
comumente acordado ou executado por uma autoridade. Outras formas possíveis de intermediação incluem sistemas de
escambo, ou a instituição do mercado. Em cada um desses casos, os preços, explícitos ou implícitos, reais ou os assim chamados “preços contábeis”, servem como uma expressão interpessoal e, assim chamada, “objetiva” do valor atribuído aos
meios econômicos.
Todos os meios economicamente escassos, portanto, estão sujeitos a serem expressos em termos de preços. A relação de
preços indica a escassez relativa dos bens. O pressuposto de que os meios têm usos alternativos é, obviamente, bastante
significativo aqui, uma vez que, sem a possibilidade de usos alternativos dos bens, não pode haver inter-relação de valores
e, consequentemente, mecanismo de preços.
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A possibilidade de precificação da escassez é, dessa forma, uma precondição crucial da teoria econômica, visto que oferta
e demanda dependem do mecanismo de preços para a sua determinação. É apenas através da oferta e da demanda que
os meios e os fins, respectivamente, são revelados ao economista. Não há fins econômicos relevantes sem uma demanda
expressa, assim como não há meios econômicos relevantes sem uma oferta disponível. Deste modo, sem preços não pode
haver inter-relação entre demanda e oferta, fins e meios.
2.5 O Pressuposto de Causalidade Fechada
Da definição de Robbins emergem os contornos do edifício teórico neoclássico atual. Ele está fundado sobre um número de
pressupostos distintivos: escassez, individualidade, utilidade, instrumentalidade e possibilidade de precificação. O resultado
é uma teoria que tenta explicar a realidade econômica como uma confrontação entre indivíduos que possuem preferências
dadas e que vivem numa dada ordem social (e. g., um mercado ou uma economia planejada), e um conjunto de preços
fixados para ou por eles. Estes preços tornam possível a cada indivíduo maximizar sua satisfação através da produção e do
consumo, com base num dado conjunto de meios básicos e escassos.
Nessa descrição, a palavra “dado(a)” é usada três vezes. Esta repetição não é, de forma alguma, acidental. Para que seja possível desenvolver uma explicação satisfatória do processo econômico, uma que forneça os preços e quantidades de todos os
bens produzidos e consumidos no presente (e prediga o futuro) deve-se iniciar de um conjunto de fatores ou informações
dadas. Todo manual de ciência econômica geralmente traz uma lista deles. O conjunto de fatores ou informações dadas
de um economista inclui preferências subjetivas, as condições e composição do solo e de vários ecossistemas, a população
atual e a sua capacidade de trabalho, a ordem econômica e social existente, o estado da tecnologia para a produção etc. Alguns economistas também acrescentam a esse conjunto o estoque de capital no início do período em análise. No processo
econômico, todas as preferências e desejos pessoais interagem com os “fatores de produção” disponíveis num dado contexto político e institucional. O estudo do processo econômico, portanto, é completamente enclausurado por um conjunto
de dados – o assim chamado círculo de dados.
O círculo de dados torna o processo econômico comparável a uma arena fechada na qual muitos indivíduos estão engajados
numa luta completamente previsível uns com os outros. O resultado é certo porque as motivações e desejos dados de cada
indivíduo irão programá-lo para fazer o que ele deve fazer. Somente se uma das “informações”, os fatores dados, mudar, é
que haverá uma alteração no resultado predito.
O pressuposto final da teoria econômica atual, então, encontra-se por trás do círculo fechado de dados. O economista
pressupõe que ele pode traçar, de uma forma ou de outra, qualquer mudança nos preços ou nas quantidades de qualquer
bem produzido ou consumido até a mudança particular no círculo ou constelação de dados. Basicamente, ou uma mudança
nas motivações ou preferências humanas, ou uma mudança nos ecossistemas, ou no trabalho, ou no capital, ou na situação
política, ou nas instituições sociais, ou no estado da tecnologia causa todo tipo de mudança nos resultados do processo
econômico. Nenhuma outra causa última pode existir.
A razão para isso não é difícil de encontrar. É que a teoria econômica, com base nos seus pressupostos, é construída precisamente para garantir tais resultados “objetivos” e previsíveis! O círculo de dados consiste em fatores “dados” cuidadosamente escolhidos. Esses fatores são selecionados de tal forma a blindar completamente o processo econômico. Assim,
para cada evento neste processo, uma explicação completa, científica e causalmente determinada pode ser oferecida. E a
palavra “explicação” significa, aqui, a identificação da causa de cada evento específico com a mudança nos dados, que são
considerados a causa final do evento. Desta forma, surge uma analogia completa entre a metodologia da ciência econômica
e a metodologia das ciências naturais (positivismo).
SEÇÃO 3 – UMA CRÍTICA DOS PRESSUPOSTOS DA TEORIA ECONÔMICA NEOCLÁSSICA
Nas seções anteriores, nós notamos a existência dos seis pressupostos, explícitos ou implícitos, da teoria econômica neoclássica: escassez, individualidade, utilidade, instrumentalidade, possibilidade de precificação, e causalidade fechada. Antes
de examinarmos em que medida estes pressupostos são compatíveis com uma cosmovisão cristã, nós devemos fazer duas
considerações preliminares.
Em primeiro lugar, a teoria econômica é mais que apenas a teoria neoclássica. Além disso, a teoria neoclássica em si evolui
e muda constantemente ao longo do tempo. Assim, os pressupostos da ciência econômica, na forma como foram delineados acima, não descrevem completamente a situação no que diz respeito aos pressupostos da ciência econômica como um
todo. Há mais a ser dito. Por um lado, a lista de pressupostos formulados aqui certamente não é exaustiva. Por outro lado,
o caráter de alguns desses pressupostos originais mudou com o passar do tempo. Alguns economistas ofereceram interpretações mais amplas; outros rejeitaram completamente alguns deles.
Em segundo lugar, nós devemos notar que esses seis pressupostos são, não obstante, interdependentes e internamente
consistentes. Todo esforço para rejeitar certo pressuposto ou para ampliá-lo irá, de alguma forma, provavelmente levar a
um número de dificuldades específicas e contradições com os outros. Esses pressupostos, juntos, formam os fundamentos da teoria econômica desde 1870. Apesar das objeções que se possa ter a estes fundamentos, nós não podemos negar
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que estes pressupostos dão certa consistência e coerência ao arcabouço da teoria econômica. Tão logo um ou mais desses
pressupostos sejam atacados ou rejeitados, a consistência interna da teoria econômica, em sua totalidade, encontrar-se-á
em risco.
3.1 Uma Avaliação do Pressuposto da Escassez
Na seção 2 observamos que a escassez na teoria econômica é um fenômeno relacional. A escassez sempre deve ser entendida em relação às necessidades humanas existentes. A escassez econômica existe se, e somente se, os meios para satisfazer
as necessidades não podem satisfazer completamente estes desejos econômicos, como definidos pela atividade consciente
dos sujeitos econômicos. Uma vez que as necessidades econômicas são subjetivas, o conceito de escassez é, ele mesmo,
um conceito subjetivista.
Essa abordagem subjetivista leva a algumas dificuldades, assim como a certas conclusões “eticamente inaceitáveis”. Alguns
exemplos são:
(1) Apenas seres vivos podem expressar necessidades subjetivas. Mas as gerações futuras ainda não nascidas têm, sem
dúvida, necessidades reais básicas. Certas precauções devem ser tomadas para essas gerações no presente padrão de
produção e consumo de meios. Mas a metodologia da teoria econômica pode levar a sério as precauções necessárias para
as gerações futuras apenas na medida em que a geração presente esteja disposta a levar em consideração as possíveis
necessidades destas futuras gerações nas suas próprias preferências subjetivas existentes. A escassez é constituída apenas
por sujeitos econômicos vivendo no presente, e as regras estritas da metodologia econômica não permitem ao economista
reconhecer qualquer outro critério para as necessidades humanas.
(2) Essas necessidades subjetivas são supostamente ilimitadas. Essa formulação do problema econômico parece ser um
truque metodológico para construir uma situação de “escassez” duradoura: os desejos sempre são ilimitados, mas os meios
estão disponíveis apenas em quantidades restritas. Mas qual é a base real deste pressuposto do caráter ilimitado das presentes necessidades subjetivas? Uma visão específica do ser humano está, sem dúvida, envolvida aqui. A visão implícita do
economista a respeito do ser humano é, certamente, não a de um indivíduo que está disposto a aceitar restrições àquilo
que ele quer, por exemplo, devido à admoestação bíblica de reconhecer que ele possui o “suficiente” a partir de certo ponto
(“Portanto, se temos alimentos e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações
e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição”, 1 Timóteo 6.8, 9). O economista
também não vê o homem disposto a levar a sério, por exemplo, as reivindicações das gerações futuras. Ao invés disso, sua
visão do ser humano é predicada sobre o ideal iluminista do indivíduo autônomo. O homem está no seu próprio caminho
para o progresso eterno e ilimitado, progresso que somente ele mesmo torna possível, um progresso englobando suas capacidades assim como seus desejos. É uma visão prometeica, oculta no âmago da metodologia econômica.
(3) Essa abordagem subjetivista conduz, além disso, à postura segundo a qual o cuidado com a natureza e com a saúde, por
exemplo, é relevante para a teoria econômica apenas na medida em que ele pode ser refletido nas necessidades e preferências subjetivas existentes. A preocupação com a natureza e com a saúde humana se torna importante para o economista
apenas quando certos sujeitos econômicos estão obviamente dispostos a deixar que isso exerça algum papel no seu comportamento alocativo. Por vezes, essa abordagem leva a conclusões absurdas. Nós sabemos, por exemplo, que algumas consequências prejudiciais para a natureza e para a saúde humana, causadas por tecnologias industriais específicas (“custos sociais”
ou “deseconomias externas”), se revelam apenas depois de certa duração de tempo. As consequências não são, portanto,
apreendidas no momento de sua incidência (sobre “vítimas” ignorantes em relação a elas). Uma abordagem subjetivista leva
à conclusão de que tais custos sociais não existem até o momento de sua observação e avaliação subjetivas. É apenas nesse
momento, não no momento ou intervalo no qual o dano é causado, que os custos podem ser determinados. Nossa ciência é,
dessa forma, condenada a lidar com os efeitos, não com as causas.
(4) Necessidades subjetivas são, de acordo com a metodologia econômica atual, dadas. Elas são a expressão da escolha
autônoma de sujeitos econômicos. Mas, na realidade, a pressão da propaganda e das campanhas de venda molda e influi,
pelo menos parcialmente, nessas necessidades. Assim, as ações econômicas, no contexto do sistema econômico corrente,
não ocorrem apenas com base nas necessidades econômicas, mas elas igualmente moldam essas mesmas necessidades.
Elas fazem isso de uma maneira circular, não linear. As preferências são artificialmente expandidas até mesmo ao ponto
de parecerem carregar a característica de “ilimitadas” que a teoria pressupõe. Mas essas preferências subjetivas podem
realmente ser consideradas como “dadas”, ou “dados”, para o economista? Todas as necessidades econômicas subjetivas
são de igual relevância econômica, apesar do fato de algumas poderem ser parcialmente criadas de uma forma artificial?
Parece que o pressuposto de escassez subjetiva e relativa deve ser rejeitado, uma vez que ele deriva de uma visão autônoma do ser humano. Mas podemos substituí-lo por alguma alternativa? Nós não podemos desenvolver um critério objetivo
para a escassez. Em todas as abordagens para o problema da escassez, elementos de avaliação de valor inevitavelmente se
misturam.
Em minha opinião, a única solução é abandonarmos o conceito de escassez e substituí-lo pelo conceito de incumbência.
Deus nos incumbiu da criação na qual vivemos. Nossa tarefa é cuidar dela e preservá-la. O ecossistema deste mundo é in9

cumbido a nós, incluindo todas as suas possibilidades e potencialidades para a produção. Todas as pessoas são divinamente
responsáveis por administrar cuidadosamente todas as coisas que lhes foram confiadas. Objetos econômicos sempre são
objetos de incumbência. Eles são parte do nosso patrimônio.
Nós devemos notar imediatamente que este conceito de incumbência inclui não apenas bens materiais, mas também a
saúde humana, por exemplo. A incumbência inclui não apenas o uso do espaço, mas também o uso do tempo. Ela inclui não
apenas os frutos da produção em si, mas também todas as possibilidades, da terra e do homem, de geração de frutos. A
incumbência inclui não apenas as possibilidades para o sustento da vida para a presente geração, mas também as mesmas
possibilidades para as gerações futuras. Até mesmo as possibilidades para a vida comunal e familiar são entidades das quais
devemos cuidar, entidades que nós devemos preservar na nossa condição de mordomos. Consequentemente, elas também
entram no domínio da incumbência.
Nesse arcabouço, o conceito de incumbência é muito mais abrangente que o de escassez. Ele inclui aqueles objetos e entidades que não são, na opinião subjetiva da presente geração, escassos, mas que são, não obstante, incumbidos a nós. Ademais,
muitos destes “objetos sujeitos ao cuidado administrativo” não entram nem mesmo no processo de mercado, uma vez que
eles não têm um preço. Por exemplo, as necessidades humanas, conforme representadas no mercado, têm muitas reivindicações sobre objetos econômicos. Em primeiro lugar, elas têm uma reivindicação registrada (i. e., registrada no mercado).
Mas elas também têm reivindicações não registradas, reivindicações sobre objetos econômicos fora do mercado. Exemplos
de tais reivindicações incluem a saúde humana, o meio ambiente, a possibilidade de satisfazer as necessidades básicas das
gerações futuras, a possibilidade de satisfazer as necessidades básicas das pessoas nos países em desenvolvimento, e a preservação das possibilidades de manutenção cultural numa sociedade. Essa classe de reivindicações não tem um preço. Para
algumas das entidades desta classe é até mesmo impossível atribuir um preço. Mas, não obstante, essas reivindicações são
economicamente relevantes.
O economista não é, e nem pode ser, o árbitro final de todas as necessidades humanas, uma vez que essas necessidades
sempre comandam objetos econômicos que são incumbidos a toda a humanidade. Mas o economista é, sem dúvida, chamado para expor as consequências econômicas finais dos padrões correntes de produção e consumo, especialmente se
essas consequências violarem o que é “incumbido” a nós, e, neste caso, mostrarem-se um indício de um possível “superdesenvolvimento” econômico da produção e do consumo nas sociedades presentes (cf. adiante as considerações sobre a
instrumentalidade).
3.2 Uma Avaliação dos Pressupostos de Individualidade e Utilidade
Em The Ethics of Competition [A Ética da Competição], Frank Knight escreveu:
Pela natureza das suas concepções fundamentais, a economia teórica é uma ciência individualista [...]. O homem econômico não é um homem social, e os procedimentos mercadológicos ideais da teoria não são relações sociais. A ciência
toma o indivíduo econômico como um dado em seus três aspectos de necessidades, recursos e conhecimento técnico,
ignorando todas as questões de sua origem; ela abstrai todas as suas relações com outros seres humanos, exceto
aquelas do mercado perfeito, que são, na verdade, relações com mercadorias enquanto tais (Londres, 1936, p. 337).
A análise de Knight harmoniza bem com a crítica do economista francês François Perroux, que escreveu sobre os “aspectos
omitidos da teoria econômica – quais sejam: aqueles aspectos que relacionam ser humano com ser humano, ao invés daqueles que se revelam através do contato do homem com as coisas” (Les mesures dês progrês économiques [Medidas do
Progresso Econômico], Paris, 1956).
O ser humano na teoria econômica também é um ser hedonista. Ele é um sujeito cujo único desejo é satisfazer suas vontades a partir das restrições da lei positiva. O homem é compreendido num contexto individualista. Essa perspectiva do
homem não implica que o economista concebe todos os seus objetos de estudo como egoístas que se preocupam apenas
com eles mesmos. Isso porque o altruísmo pode ser uma fonte de satisfação individual. Mas essa visão individualista do
ser humano significa, sim, que o indivíduo econômico é o fator último, a pedra angular de todas as ações e necessidades
econômicas. Somente o indivíduo pode perceber, sentir e compreender utilidades e desutilidades. Portanto, a orientação
da teoria econômica em direção à utilidade leva, necessariamente, à conclusão de que o indivíduo é o objeto e o agente
econômico final.
Uma crítica detalhada do utilitarismo e das suas consequências para a teoria econômica não é necessária aqui (para mais
informações sobre o utilitarismo, ver Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory [edição em
português: Aspectos Políticos da Teoria Econômica, São Paulo: Nova Cultural, 1984]). De um ponto de vista cristão, o utilitarismo como um sistema de ética deve ser completamente rejeitado. O utilitarismo ortodoxo sustenta, por exemplo, que a
distinção entre motivações boas e más é totalmente irrelevante. Apenas os resultados “úteis” das ações, nunca os motivos
por trás delas, são decisivos para a questão do bem e do mal. Por causa do seu elo com a ética utilitária, a teoria econômica
ignora, mesmo hoje, todas as distinções entre motivos e desejos bons e maus (ou economicamente responsáveis e irresponsáveis). O motivo único do homem econômico é o desejo de satisfazer suas vontades, de alcançar resultados “proveitosos”,
“aproveitabilidade” sendo definida em termos de utilidade.
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O elo entre as necessidades humanas e os conceitos de utilidade e desutilidade individuais não é um elo necessário, mas
uma ruptura com esse pressuposto teria, indubitavelmente, consequências importantes para a estrutura da teoria econômica. Isso porque é a transformação da totalidade das motivações, normas e valores humanos no status dos sentimentos
individuais de utilidade e desutilidade – uma massa cinza sem qualquer distinção qualitativa – que exclusivamente possibilita ao princípio da racionalidade se tornar o princípio central, unificador da teoria econômica. A racionalidade deve ser
entendida aqui como o princípio ordenador do caos das percepções, emoções e sentimentos que levam a decisões econômicas previsíveis (maximizadoras de utilidade), sejam individuais ou coletivas (a teoria econômica ecoa Kant neste ponto;
cf. seção 3.5, sobre causalidade).
Mas nós devemos ressaltar imediatamente que este princípio da racionalidade, do “homem econômico racional”, é, na
realidade, o princípio ou norma econômica disfarçada. A racionalidade econômica é um resíduo de uma normatividade
econômica que, no meio de uma teoria econômica positiva, foi reduzida a uma dimensão.
A atividade econômica humana, no entanto, é muito complexa para ser entendida simplesmente pelo conceito de racionalidade no ordenamento das (des)utilidades. A escola institucionalista da teoria econômica corretamente enfatizou que os
desejos e padrões de ações econômicas humanas originam-se na cultura humana. Desde o início eles são fenômenos sociais. Além disso, e talvez até mais importante que isso, a formação das necessidades humanas e o desenvolvimento de padrões de comportamento econômico ocorrem como reação ou como uma resposta (apropriada ou inapropriada) às normas
criacionais para a totalidade da vida. Essas normas incluem justiça, amor e mordomia, entre outras. De uma forma ou de
outra, instituições humanas como as famílias, as corporações e os governos, uma vez que fazem parte da cultura humana,
são estruturadas em resposta a essas normas. O conhecimento da normatividade da justiça, por exemplo, é essencial para
a compreensão do comportamento governamental e da “essência” do estado. Da mesma forma, a normatividade do amor
mútuo e do compromisso marital é essencial para a compreensão do comportamento de uma família. Pela mesma razão,
não se pode falar de uma corporação como um instrumento de produção à parte da sua sujeição a uma normatividade
econômica básica; esta é a chave para o seu estilo de comportamento econômico.
Para que consigamos entender as ações econômicas, nós devemos, consequentemente, examinar a maneira pela qual as
normas são interpretadas e formuladas como valores em uma determinada cultura por diferentes instituições sociais. Isso
explicará a forma pela qual as pessoas em uma dada cultura formularão suas necessidades e desenvolverão seus padrões de
comportamento econômico (nós reconhecemos que esse desenrolar da atividade humana ocorre de formas diferentes em
diferentes culturas, o que pode ser chamado de estilo cultural). Não há dúvida de que podemos falar da existência de necessidades econômicas pessoais. Mas nós teremos um discernimento muito maior se reconhecermos que muitas das necessidades econômicas existentes têm as características das necessidades familiares, necessidades corporativas, necessidades
governamentais, e assim por diante. De que uma família precisa, em uma dada cultura, para continuar sua existência como
uma família, isto é, como um estabelecimento doméstico caracterizado pelo cuidado amoroso dos pais pelos seus filhos?
De que um governo precisa, no domínio econômico, para que seja possível a ele garantir a justiça pública em uma sociedade? Questões como essas demandam que necessidades sociais atreladas a valores, as necessidades das entidades sociais e
corporativas, se tornem uma categoria básica da teoria econômica. Nós não podemos negligenciar esta categoria básica se
queremos ter algum entendimento da trajetória da formação dos fins econômicos numa cultura. A teoria econômica atual,
com o seu arcabouço essencialmente a-histórico e acultural, ignora imprudentemente este aspecto da vida econômica.
3.3 Uma Avaliação do Pressuposto de Instrumentalidade
Em sua The Ethics of Competition [A Ética da Competição], o supramencionado Frank Knight também faz as seguintes considerações importantes:
[...] O significado ordinário do verbo “economizar” [...] é [...] utilizar os recursos sabiamente para alcançar determinados fins. Na medida em que os fins sejam entendidos como determinados, como dados, então toda a atividade é
econômica. A questão da efetividade da adaptação dos meios é a única questão que deve ser respondida no que diz
respeito à conduta: e a economia é a única e totalmente abrangente ciência da conduta. Deste ponto de vista, o problema da vida se torna simplesmente o problema econômico de como empregar os estoques existentes e disponíveis
de todos os tipos de recursos [...] na produção da quantidade máxima de satisfação das necessidades. O pressuposto
de que as necessidades e os fins são dados reduz a vida à economia [...] (p. 34).
Aqui, nós encontramos, de fato, uma das consequências do pressuposto da instrumentalidade. A boa vida, a vida feliz, é
igualada à possibilidade de se satisfazer os próprios fins ou vontades. Este objetivo direciona todas as decisões econômicas,
decisões que tratam recursos escassos e suas possibilidades puramente como meios, como instrumentos para satisfazer o
objetivo de maximizar a satisfação das vontades. A criação, então, tem um caráter fundamentalmente instrumental.
Essa visão instrumental, que deriva de uma síntese do pensamento escolástico, teleológico, com a visão renascentista dinâmica do homem, gera consequências contrárias à normatividade para a vida econômica. Embora façamos uma distinção
entre normas econômicas (tal como a norma para a mordomia) e normas não econômicas (como as normas para a justiça,
a amizade, a caridade, e o compromisso marital), devemos notar, desde o início, que todas essas normas são válidas tanto
no domínio da escolha dos fins como no domínio da escolha dos meios. Por exemplo, a escolha dos fins não é somente uma
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escolha ética, assim como a escolha dos meios não é somente uma escolha econômica. Todos os aspectos normativos da
vida atuam na escolha dos fins, bem como na escolha dos meios.
A teoria econômica, contudo, vai por uma via diferente. Ela considera os fins como dados. Nestes fins estão concentradas
as considerações éticas e psíquicas dos sujeitos econômicos. Como tais, os fins estão fora do domínio de investigação do
economista. Mas tão logo se escolha os fins, apenas uma norma prevalece: a da “eficiência”, a combinação ótima dos meios
para a realização de fins pré-selecionados – fazer mais com o mesmo, ou fazer o mesmo com menos. O economista não
aceita qualquer outro tipo de normatividade para lhe servir de guia e ferramenta, uma vez que se supõe que essas outras
normas estejam concentradas e condensadas na escolha dos fins (o economista reconhece, obviamente, a autoridade da
lei positiva como um possível limite à maneira pela qual os meios são alocados. Mas a lei é apenas uma restrição externa.
A combinação eficiente dos meios é dominada internamente, de maneira exclusiva, pelo critério da racionalidade ou eficiência).
Há mais de trinta anos, Macfie escreveu:
Talvez a razão principal para o isolamento da vida econômica em relação à crítica moral e social foi simplesmente a
aceitação do economizar como um mero serviço instrumental, uma técnica que estava, portanto, alheia a considerações morais. Quando decidimos que a eficiência é, essencialmente, de uma estatura moral madura, nós descobrimos
que ela deve sustentar o impacto completo da crítica moral (Economic Efficiency, and Social Welfare [Eficiência Econômica e Bem-estar Social], 1943; An Essay on Economic Value [Um Ensaio sobre o Valor Econômico], 1936, p. 129).
A afirmação que precede esse trecho é: “Na realidade, os fins nunca são dados, eles se misturam inextricavelmente com o
processo de usar os meios”.
A afirmação de Macfie significa que devemos rejeitar toda a conversa sobre “fins” e “meios” na teoria econômica? Eu
acredito que não. Para nós, falar sobre fins e meios econômicos pode ser um artifício útil, talvez até necessário. Mas duas
condições qualificadoras são claramente necessárias aqui:
(1) Nós devemos reconhecer que, juntamente com considerações econômicas, considerações não econômicas têm um papel tanto na escolha dos meios quanto na escolha dos fins.
(2) Nós devemos reconhecer que pode haver uma interação ou um trade-off constantes entre meios e fins, de tal maneira
que o que, em uma instância, pode ser compreendido como um fim, pode, em outro contexto, ser um meio. Não existem
duas categorias pré-ordenadas e mutuamente excludentes de “meios” e “fins”.
A condição (1) possui consequências teóricas enormes. Ela implica, entre outras coisas, que o economista deve abandonar
a intenção de dar, na teoria econômica, uma explicação fechada para o comportamento dos consumidores e dos produtores
(cf. seção 3.5, sobre causalidade).
A condição (2) tem uma grande importância prática. Por exemplo, os economistas sempre tratam o trabalho como um meio
para ser usado da forma mais eficiente possível na direção do fim de máxima produção (conforme avaliado pelo mercado). A
visão do economista acerca do trabalho e da relevância dos resultados produtivos (crescimento) está em total acordo com o
sistema econômico atual, um sistema que promove aumentos contínuos na “produtividade” de forma a alcançar o objetivo
social mais abrangente de uma abundância de bens econômicos. Essa abundância proporciona satisfação ao consumidor
privado no presente e no futuro (investimento) e supre as necessidades públicas (rodovias, plano de saúde etc.).
Mas em uma sociedade abastada, tal como aquela em que vivemos hoje, nós devemos observar que uma pletora de efeitos colaterais danosos, incluindo degradação ambiental, depleção de recursos naturais e depleção de fontes de energia
não-renováveis, acompanha o crescimento dos resultados produtivos, um crescimento que muito nos agrada. Além disso,
a “produtividade” ascendente do trabalho, que é tornada possível pela eficiência máxima do uso do trabalho como um
meio de produção através do uso crescente de maquinaria “poupadora de trabalho”, leva tanto a um desemprego estrutural intratável quanto a condições de trabalho monótonas e muitas vezes ruins. Da perspectiva da norma da mordomia,
seria desejável, por conseguinte, reformular o problema econômico das sociedades ricas precisamente na forma oposta.
Deveríamos preferir, então, tratar a estabilização da produção de bens de consumos como um meio para promover o fim
de aumentar as possibilidades de empregar trabalho de maneira significativa e relevante. Obviamente, tal abordagem não
vem sem consequências para a “produtividade” do trabalho (como uma inversão da porcentagem de insumos em relação
ao produto final) e para a remuneração (monetária) do trabalho, ambas as quais podem diminuir.
Mas o ponto crucial permanece, que a divisão da realidade, por parte da teoria econômica, em um conjunto pré-escolhido
de fins (e. g., bens de consumo) e meios (e. g., trabalho) precisa do “impacto total da crítica moral” nas sociedades ricas (e
talvez excessivamente ricas). Essa escolha inicial de fins e meios fez, e continuar a fazer, da teoria econômica uma serva de
um sistema econômico que apresenta uma produção crescente como o seu foco econômico real e último, e a previne de
servir a qualquer outro propósito.
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3.4 Uma Avaliação do Pressuposto da Possibilidade de Precificação
Os pressupostos de escassez e possibilidade de precificação estão intimamente ligados. Não pode haver escassez sem possibilidade de precificação. A teoria econômica reconhece a escassez somente se um preço for atribuído a ela enquanto tal. O
fato de empresas pagarem impostos pela poluição que elas causam indica que o ar limpo é, de fato, escasso e que um preço
pode ser atribuído a esse tipo de escassez.
O conceito de escassez já foi discutido, em certa medida, na seção 3.1. A proposta de substituirmos o conceito escassez
pelo conceito de incumbência nos levou à conclusão que a valorização econômica não depende, necessariamente, da possibilidade de atribuir preços a entidades econômicas. Tempo, saúde, e algumas qualidades do meio ambiente, por exemplo,
precisam de nosso cuidado econômico. Portanto, nós devemos valorizá-los como entidades econômicas, mesmo que não
possamos expressá-los adequadamente em termos de preços. Nós podemos expressar cuidado e valorização econômicas
não apenas por meio dos preços, mas também por meio do reconhecimento da existência de restrições – restrições, por
exemplo, que preservarão a vida das espécies animais ou uma qualidade mínima do ar e da água. Somente com uma visão
extremamente reduzida do ato econômico de tomar decisões é que se pode argumentar que é apenas através de preços
que a valorização econômica pode ser feita.
Sem dúvida, economistas sentem-se seguros quando passam a lidar com uma escassez que pode ser precificada. Isso porque, com isso, o raciocínio “objetivo” parece possível, raciocínio este que não precisa considerar o valor econômico “real”
das entidades econômicas. Problemas enormes surgem sob circunstâncias nas quais os preços estão ausentes e, ainda
assim, é impossível negar a existência de escassez para bens não precificados. Qual preço deveria ser atribuído àqueles
elementos escassos que ainda não têm um preço (talvez porque não há uma demanda de mercado ou oferta de mercado
organizadas)? Seria possível, sob tais condições, evitar “juízos de valor” subjetivos? Na economia do bem-estar, este problema se tornou inescapável.
Isso redundou, por exemplo, no esforço de Mishan (em Costs of Economic Growth [Custos do Crescimento Econômico]) de
construir um mercado imaginário para bens ambientais. O estado tornaria tal mercado possível por meio da provisão de
“direitos de amenidade”, que deveriam ser compensados em dinheiro quando fossem infringidos ou violados. Essa construção, possibilitada pelo uso do critério de otimização de Pareto, é uma tentativa brilhante de preencher a lacuna entre
escassez precificada e não precificada. No entanto, o problema permanece sem solução, uma vez que estes direitos de
amenidade não existem no sistema econômico atual.
Como consequência da sua inépcia em resolver o problema de transformar a escassez não precificada em escassez precificada, a teoria econômica geralmente se restringe à última categoria de escassez. Essa restrição, sem dúvida, contribuiu, nas
décadas passadas, para a opinião generalizada no Ocidente que algo que não tenha um preço pode ser concebido e tratado
como algo sem um valor econômico intrínseco. De qualquer forma, sua própria teoria tem impedido os economistas de
alertar à sociedade ocidental acerca das consequências do tratamento cruel e desperdiçador dispensado à biosfera.
3.5 Uma Avaliação do Pressuposto de Causalidade Fechada
O pressuposto de que a teoria econômica deve esforçar-se por uma explicação fechada e completa dos processos econômicos (de mercado), a partir dos quais os preços emergem e as quantidades dos estoques e fluxos de bens são determinadas,
não pode ser plenamente comparado com os pressupostos anteriores. Esse pressuposto pode ser mais bem compreendido
como subjazendo e sustentando todos os outros pressupostos da teoria neoclássica. Todos estes estão, em diferentes medidas, enraizados no pressuposto de causalidade fechada.
Para que possamos entender a natureza deste pressuposto, devemos examinar os fundamentos filosóficos da teorização
econômica moderna. Devemos olhar, portanto, para Immanuel Kant e seus sucessores, os neo-kantianos (Strigl, Weber et
al.), que são, em grande parte, responsáveis pelo lançamento destas bases.
Por toda sua vida, Kant lutou com a questão de como a verdade científica poderia ser alcançada. Ele afirmou que a capacidade humana para obter conhecimento acerca deste mundo é análoga a um espelho, que reflete apenas imperfeitamente
a realidade. Ele acreditava que é impossível a nós, em qualquer caso, obter uma imagem adequada da realidade. Isso é
verdade não apenas porque a realidade resiste a isso, mas também porque ela é inexplicável em sua essência (dingansich).
Mas esse caráter elusivo da realidade enquanto tal não implica que o conhecimento é totalmente impossível, uma vez que
a experiência não é, necessariamente, a fonte única de conhecimento.
Neste ponto, a “revolução copernicana” de Kant entra em cena. Embora a realidade se apresente a nós num caos de percepções, como seres humanos nós somos dotados com faculdades que podem trazer ordem a esse caos. Nós categorizamos
nossas percepções, por exemplo, fazendo distinções cronológicas ou distinções espaciais. Nossa capacidade de ordenar nossas percepções, que implica no uso de categorias, não é, e não pode ser, fruto da mera experiência. Ao invés disso, é fruto
da ratio, ou intelecto humano. A ratio humana é o grande poder que ordena o caos de nossas percepções. A causalidade
é uma das categorias ordenadoras na estrutura do intelecto humano, pois ela não pode ser encontrada na natureza em si.
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Os sucessores de Kant formularam as implicações desta filosofia para as várias disciplinas científicas, incluindo a ciência
econômica. Para os discípulos de Kant, a delineação das fronteiras da ciência econômica é primariamente alcançada através
do uso de “categorias” humanas, racionais. Strigl, por exemplo, chegou por essa via, ao conceito de um “agrupamento de
dados”, os fatores considerados dados para a teorização econômica. Strigl chamou o agrupamento de dados, esses princípios ordenadores, de “categorias econômicas” (Die ökonomische Kategorieen, o título do seu principal trabalho sobre
esse assunto). Ele afirmou que os economistas têm que escolher categorias econômicas para organizar e delinear os limites
de um conjunto de fatores dados (i. e., para determinar o que deve ser “dado”), criando, dessa forma, um domínio para o
estudo econômico dentro do qual os economistas poderiam chegar a conclusões científicas “objetivas”. “Objetivo”, aqui, refere-se a afirmações que possuam um grau de certeza e uma capacidade de predição igual àquelas encontradas nas ciências
naturais. Dessa maneira, Strigl acreditava estar construindo um sistema de ciência econômica isento de valores. Ele trabalhou com a mesma ideia de causalidade dos cientistas naturais, procurando traçar os eventos econômicos de volta às suas
causas de um modo completamente mecanicista. Para que obtivesse tais resultados, ele teve que eliminar todas as formas
de incerteza existentes nos processos econômicos, pois, enquanto existir incerteza, não é possível aderir legitimamente à
ideia de resultados econômicos plena e objetivamente previsíveis, resultados baseados em leis gerais irrefutáveis. Então ele
removeu todas as formas de incerteza da cena econômica, colocando-as na categoria de agrupamento de dados, transformando-as em fatores “dados” para o economista. Por exemplo, o comportamento do consumidor racional confrontado com
um aumento ou uma queda no preço de um bem é inicialmente incerto. Mas o economista pode prever o comportamento
do consumidor racional como outro “dado” assim que as preferências (fins) do consumidor são arbitrariamente fixadas.
Dessa forma, o comportamento do consumidor no mercado é inferido simplesmente como um resultado natural e previsível
destas preferências dadas.
Com base nesse fundamento neo-kantiano, juntamente a Walter Eucken na Alemanha, Lionel Robbins formulou a metodologia padrão para a teoria econômica, uma metodologia ainda adotada pelos livros-textos atuais. Quando os fins dos
agentes econômicos, todas as dotações naturais, e a estrutura política e social da sociedade estão dadas a ele, o economista
pode dedicar-se plenamente e sem obstáculos à tarefa de explicar o processo econômico, o processo da operação dos mercados. Seu domínio está restrito a esse processo. De cima de sua pilha de “dados”, o economista pode observar os preços
e seus movimentos. Qualquer economista pode observá-los de uma perspectiva neutra, sem qualquer juízo de valor. Nesse
sentido, uma teoria econômica neutra emerge, uma que está fora do domínio dos “valores”.
O economista, portanto, separa fatos de valores. Ele trabalha num vácuo intelectual; ele constrói um ambiente de laboratório artificial no qual um tipo mecânico de causalidade impera. O economista adota o conceito de equilíbrio como o ponto
de partida arbitrário para a análise de seu agrupamento de dados e, com o auxílio da cláusula ceterisparibus, estuda as
consequências de uma mudança na posição de uma das informações de um modo determinístico “objetivo”.
É interessante notar que este componente metodológico da teoria econômica – o círculo de dados, que funciona como um
grande asylumignorantiae circundando um domínio de fatos previsíveis e precificados – é bastante compatível com a moderna abordagem dos sistemas à realidade social. Neste arcabouço, o economista precisa especificar apenas um resultado
desejado do processo de mercado, e. g., pleno emprego, preços estáveis etc., e então determinar qual(is) mudança(s) nas
condições iniciais das preferências governamentais (com o consequente uso dos instrumentos de política governamental –
impostos, taxas de juros etc.) é (são) necessária(s) para obter os resultados desejados. O positivismo da teoria economia se
torna, então, operacionalismo. Toda a realidade socioeconômica é, assim, transformada em um sistema mecânico que engenheiros econômicos ou agentes políticos podem direcionar para um resultado econômico desejado.
É sobre esse conceito operacional mecânico da economia que Keynes construiu sua teoria da política de pleno emprego.
Ele afirmou: “De minha parte, eu acredito que o capitalismo, sabiamente gerenciado (!), pode, provavelmente, ser mais
eficiente para alcançar fins econômicos que qualquer sistema alternativo ainda no horizonte”. O capitalismo, assim, se torna
um sistema – um termo mecânico – que pode ser gerido e dirigido por uma expertise econômica em direção aos fins econômicos desejados. O moderno “método da inversão” de Tinbergen para o planejamento econômico também tem raízes
operacionalistas. Ao invés de fundar a teoria da política econômica sobre as premissas das preferências dadas e das medidas
governamentais e partir daí para a previsão dos resultados econômicos de várias políticas, Tinbergen propõe que o economista que aconselha agentes políticos deve partir dos resultados econômicos e sociais desejados e, então, determinar quais
mudanças e medidas são necessárias para obter esses fins. Este método, sem dúvida, parece são e é de alguma utilidade
na prática da política econômica concreta. Mas o preço pela adoção de tal método como uma base suficiente para a recomendação de política econômica é a redução da realidade socioeconômica a um sistema manuseável e condutível no qual
os agentes econômicos não mais são tratados em termos de suas responsabilidades econômicas. O sistema de Tinbergen,
como tal, poderia funcionar; contanto que todos os agentes pudessem continuar os mesmos, seu estilo de comportamento
não iria requerer mudanças. A mão visível do estado poderia substituir a mão invisível do auto-interesse de Adam Smith.
Seria, neste caso, uma mão que dirige a vida econômica em direção ao resultado ótimo, apesar do – ou em cooperação com
o – auto-interesse de todos os indivíduos.
Mas talvez a origem real de problemas econômicos insolúveis como o desemprego e a inflação estruturais esteja exatamente
nesta visão da realidade econômica como meramente um sistema manuseável. A consequência é que ela remove a obrigação das empresas, sindicatos e consumidores de agir de maneiras economicamente responsáveis. Por sua própria natureza,
problemas econômicos são sempre problemas humanos e sociais. Mas a abordagem do círculo de dados do economista, no
contexto de um sistema de mercado gerenciável, elimina precisamente estes elementos de humanidade e sociabilidade. O
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economista lida apenas com os fatos, e não com o que é “dado” – logo, ele ignora a existência do pecado e de qualquer elemento de irresponsabilidade econômica.
John Hicks escreveu recentemente um importante livro, Causality in Economics [Causalidade na Economia]. Neste livro, ele
faz uma importante distinção entre dois tipos de causalidade, as quais ele chama de velha e nova. O novo tipo de causalidade é aquela que a teoria econômica adotou a partir das suas origens clássicas. A nova causalidade explica eventos econômicos a partir de suas causas da mesma maneira que a ciência natural o faz. A adoção da “nova” causalidade representou,
na visão de Hicks, uma ruptura com o velho tipo de causalidade, que se originou na Idade Média e cujo núcleo era a responsabilidade humana. Na velha causalidade, a questão crucial não era o que causava um efeito, mas quem o causava e quem
poderia ser responsabilizado por ele. Hicks argumenta que o velho tipo de causalidade é um arranjo que foi corretamente
rejeitado. Mas no meio dos presentes problemas econômicos, teóricos e práticos, nós devemos nos perguntar seriamente
se este “velho” conceito de causalidade não contém um núcleo de verdade, que, no nível mais básico, o torna preferível em
relação ao conceito mecânico de causalidade atualmente adotado.
Essa questão se torna ainda mais urgente quando nos damos conta de que todos os pressupostos da teoria econômica
dependem, de uma forma ou de outra, precisamente deste pressuposto básico de causalidade mecânica, que flui de uma
escolha predeterminada de dados. O conceito de causalidade mecânica força o economista a partir de fins “dados” porque
os fins são, eles mesmos, sujeitos à mudança. Para tornar previsível o comportamento econômico, o economista deve pressupor um comportamento racional por parte dos sujeitos econômicos baseado em preferências subjetivas e individuais, as
quais são ordenadas em um esquema de preferências baseadas na utilidade. De outra forma, o economista não conseguiria
derivar “escolhas racionais” com base no que as pessoas desejam, necessitam, e sentem. É possível, portanto, enxergar
todo o conjunto de pressupostos da teoria econômica como uma unidade bem amarrada e fechada, formada em torno
do pressuposto básico da factibilidade de uma ciência objetiva e isenta de valores, que lida apenas com fatos e resultados
mecanicamente previsíveis.
SEÇÃO 4 – UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA
4.1 Um Resumo dos Resultados Obtidos
Na avaliação crítica da metodologia econômica atual, as seguintes conclusões foram formuladas:
(1) Um conceito mais aceitável que o de escassez pode ser o conceito de incumbência. A incumbência refere-se à administração mordoma de todos os objetos econômicos. Estes objetos econômicos, ou objetos incumbidos, incluem a natureza,
o tempo, a saúde, as possibilidades de produção futura, e as possibilidades para a vida cultural e comunal. Estes objetos
incumbidos não devem ser vistos como passíveis de livre disposição.
(2) A subjetividade econômica humana não se restringe aos indivíduos. A subjetividade refere-se a estar sujeito ao ou estar
sob o domínio da normatividade econômica. Isso significa que não apenas indivíduos, mas famílias, sindicatos, corporações,
governo e todos os outros agentes na esfera social estão sujeitos a essas normas econômicas.
(3) A formação dos fins ou necessidades econômicas, baseadas nos sujeitos econômicos, mas também emergindo, em geral,
de uma cultura existente, é uma decisão que acarreta responsabilidade econômica. Uma escolha de fins pode ser feita de
um modo economicamente responsável ou irresponsável. Essas necessidades podem ser “materiais” ou “não materiais”,
que significa, por exemplo, a necessidade de emprego e a necessidade de estar empregado de uma maneira significativa (i.
e., com possibilidades para a criatividade e para a cooperação social).
(4) Nem todos os objetos econômicos – i. e., aquelas entidades das quais se pode dispor economicamente – têm preços ou
podem ser valorados pela “vara de medir da moeda” (Pigou). A relevância econômica de tais objetos se torna clara também
pelo uso de “restrições”.
(5) A causalidade deve estar primariamente relacionada à responsabilidade econômica. Assim, é legítimo ao economista perguntar quem, ou qual instituição, é responsável por efeitos econômicos específicos. O economista precisa de alguma forma
de medir a responsabilidade econômica para que ele possa lidar teoricamente com a responsabilidade humana.
(6) O comportamento humano na seleção de meios e fins responde tanto a normas não econômicas quanto a normas econômicas, e as primeiras demandam efetuação simultânea. Isto é, nenhuma norma (econômica ou não econômica) deve ter
precedência sobre qualquer outra, de forma que algumas são efetuadas e outras não. O economista deve, portanto, aceitar a possibilidade de, nos seus estudos acerca do comportamento econômico, uma norma não econômica (amor, justiça,
harmonia estética etc.) poder, em algum ponto, ser de maior importância para a instituição que ele estuda que uma norma
econômica, mesmo que a atividade em questão seja de natureza econômica.
Se esses elementos conclusivos forem combinados, eles apontam para a possibilidade de desenvolver uma forma alternativa
de teorização econômica. Mas tal alternativa só é imaginável se um maior entendimento a respeito dos aspectos normativos
e econômicos da própria realidade for obtido. Na ausência de uma compreensão a respeito da natureza do “econômico”,
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continuamos carentes de uma unidade teórica. Neste caso, o conceito de causalidade econômica permanecerá muito vago,
enquanto conceitos como “custos”, “necessidades” e “ganhos” carecerão da definição necessária. O que significa, então,
falarmos do “econômico” do ponto de vista normativo?
4.2 O Que é o “Econômico”?
Ao responder esta questão, precisamos ter em mente que todo sistema econômico e social, como o “capitalismo” ou o
“comunismo”, tende a ter sua própria interpretação sobre o que pertence ao domínio da vida econômica. Tais interpretações podem ser chamadas de “interpretações de sistema”. Em nossa sociedade capitalista, a interpretação de sistema do
termo “econômico” refere-se a todas as ações que lidam com a moeda, enquanto a palavra “econômico”, no sentido de
frugalidade, refere-se a todas as ações que levam a um excedente de, ou ganho em moeda. Sem dúvida, existe um grau
de similaridade entre essa interpretação de sistema do “econômico” e do “econômico”, no sentido de frugalidade, e a
interpretação básica dada a esses termos pela teoria econômica.
Mas a teoria econômica deve ser mais que “a dificultação do senso comum”, e não pode restringir-se às interpretações
de sistema correntes. Isso porque os sistemas econômicos estão sujeitos à normatividade econômica, à qual eles podem
obedecer, mas também violar. Por esse motivo, a existência e continuidade de qualquer sistema econômico não é uma
norma econômica em si mesma. Quando a teoria econômica dos nossos dias julga qualquer crítica que os economistas
fazem ao modo de operar de nosso sistema econômico como um reflexo de posturas políticas hostis em relação a esse
sistema, é possível perceber que as normas econômicas não são mais reconhecidas como possuindo uma validade independente tanto das pessoas quanto dos sistemas. Isso significa que a escolha mais profunda que a teoria econômica (e
os economistas) faz não é mais discernida como uma escolha entre verdade e não verdade, mas como uma escolha entre
lealdade e deslealdade ao sistema econômico existente, um sistema ao qual é atribuída uma santidade quase religiosa,
reivindicando os corações, pensamentos e palavras de seus asseclas acadêmicos.
Para evitar essas interpretações de sistema, é importante retornarmos ao sentido original da palavra oikonomia. Essa palavra
não significava o uso do dinheiro ou a geração de lucros (a qual era, em vez disso, expressa pela palavra chrematistike), mas
apontava para uma atividade mordoma, um cuidado com o patrimônio. Os elementos envolvidos no nosso próprio uso da
palavra oikonomia, ou “mordomia”, são:
(1)Preservação. Com isso nos referimos à administração cuidadosa de tudo o que foi confiado ao mordomo. Já mencionei
que a incumbência refere-se não apenas aos recursos naturais desta terra, mas a todos os aspectos da criação. O ecossistema
do mundo é confiado a nós, o que significa que somos obrigados a cuidar de uma forma mordoma do meio ambiente. Os
seres humanos também precisam de cuidados econômicos. Eles devem ter a possibilidade de viver e trabalhar sem ameaças
desmedidas à sua saúde. A saúde mental dos seres humanos também é um objeto de cuidado e preocupação econômica.
Consequentemente, técnicas de produção que restrinjam os trabalhadores a trabalhos monótonos devem ser desencorajadas. Este tipo de trabalho significa dispor de maneira danosa das capacidades (humanas), um prejuízo que não é menos real
mesmo naqueles que se sentem à vontade no ambiente da linha de montagem. A preservação das possibilidades para uma
vida familiar e social responsável, em determinado contexto cultural, é ainda outra questão de preocupação econômica em
nosso mandato como mordomos. Isso envolve um uso adequado dos bens disponíveis, do ambiente natural, das amenidades
educacionais, do tempo de comunicação etc.
Todos esses aspectos da nossa tarefa de preservar só podem ser cumpridos se um “estoque de disponibilidades” existe e é
preservado. Este estoque inclui entidades como a totalidade do tempo, do espaço e das capacidades laborais disponíveis, e
os tipos de bens econômicos: todas as entidades das quais se deve dispor para a preservação da vida humana e animal e do
ecossistema, e para a oferta das provisões básicas para o desenvolvimento da cultura nas suas responsabilidades multifacetadas.
(2)Disposição frutífera. Para preservar a vida e a saúde humanas, e de forma a prover para as necessidades sociais e culturais
de uma sociedade, o “estoque de disponibilidades” deve ser preservado e só pode ser mantido através de atividades econômicas de “produção” e “consumo”. Os elementos ou entidades “objetivas” à disposição – espaço, tempo, recursos naturais
etc. – são ordenados de uma maneira específica pelos sujeitos econômicos por meio do uso de sua energia, intelecto, intuição e conhecimento tecnológico humanos. Em um contexto produtivo, essa combinação econômica de elementos à disposição e faculdades humanas e subjetivas pode resultar na criação de novos bens e serviços. Em situações de consumo, bens
e serviços produzidos são, novamente, reordenados (seja diretamente ou via distribuição de renda) e combinados pelo uso
do intelecto, energia, emoções etc. Esse último tipo de atividade faz com que as “necessidades de preservação” das várias
instituições sociais sejam, pelo menos parcialmente, satisfeitas, e deve possibilitar a manutenção do estoque de disponibilidades, mencionado anteriormente.
Quando produção e consumo são vistos dessa perspectiva, surge um problema – o problema básico da “economia” em si.
Se nós, como mordomos, somos ordenados a preservar o que é confiado a nós, e, ao mesmo tempo, a dispor da “natureza” para usar nossas energias, espaços e tempo humanos, então uma ambiguidade óbvia aparece. Como nós mantemos o
que deve ser preservado – o estoque de disponibilidades – enquanto diminuímos este mesmo estoque em nossos esforços
para satisfazer os outros requisitos de nossa preservação? Em outras palavras, todo o esforço para preservar ou manter um
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estoque de disponibilidades é fútil, isto é, economicamente sem sentido, se o que é acrescentado ao estoque de disponibilidades não é suficiente para compensar pelas perdas.
Por exemplo, se uma pessoa deve cuidar de sua família e de sua saúde, ela precisa de alguns bens e serviços, ou de um
estoque de disponibilidades, com o qual possa fazê-lo. Para receber os bens e serviços necessários, ou ela e sua família
devem produzi-los, ou eles devem receber uma renda com a qual eles podem comprar esses bens. Se, por algum motivo,
a recompensa por esses esforços produtivos é tão baixa que eles não conseguem comprar nem o alimento necessário para
restaurar o potencial para os esforços futuros de trabalho, então o objetivo de preservação nunca poderá ser alcançado. A
renda acrescida ao estoque de disponibilidades não é suficiente para compensar pelas perdas.
Dessa situação, surge uma necessidade urgente de economizar. “Economizar” refere-se à organização ou combinação dos
atos de disposição, produção e consumo de tal forma que disso resulte pelo menos um aumento líquido no estoque de disponibilidades. A normatividade econômica, consequentemente, sempre demanda uma disposição frutífera. Para combinar
os atos de disposição de tal modo a obter uma disposição frutífera, um processo de ponderação deve ser introduzido. A
ordem de disposição deve ser escolhida somente após a consideração de todas as possibilidades de poupança inerentes ao
estoque de disponibilidades. Os elementos à disposição, assim, podem ser combinados de várias formas com as faculdades
humanas nos atos de produção e consumo de tal forma que pelo menos o mesmo nível de produção e consumo seja realizado com uma utilização menor dos elementos disponíveis. Na produção, o processo de economizar pode ocorrer em diversas
áreas. Por meio de uma mudança na ordem temporal ou na ordem espacial do processo, é possível economizar em certas
instâncias. Por exemplo, a descentralização da produção de energia pode, em algumas instâncias, reduzir o uso do estoque de
disponibilidades através da diminuição da necessidade de linhas de transmissão, da minimização dos efeitos dos “blecautes”
etc. Usar, no processo de produção, ferramentas que requeiram menos energia para serem produzidas que a quantidade
poupada no seu uso cria a possibilidade de economizar. Materiais de isolamento são um bom exemplo de tais “ferramentas”.
Portanto, apenas por meio da comparação das diferentes formas de organizar os elementos objetivos disponíveis e as faculdades humanas subjetivas, e ponderando-as umas em relação às outras, é possível alcançar um resultado economizador.
Uma disposição frutífera é realizada quando o potencial acrescido ao estoque de disponibilidades compensa ou excede as
perdas em potencial. Uma produção frutífera (como oposta ao consumo) envolve, então, um balanceamento dos custos (a
perda do potencial de preservação), e dos benefícios (acréscimos às possibilidades de preservação). A produção é considerada economicamente recompensadora se os benefícios excedem todos os custos envolvidos, independentemente de como
ou por quem eles sejam efetuados. Este resultado também pode ser chamado de fertilidade econômica líquida.
4.3 Custos e Benefícios
4.3.1 Custos
Devemos lembrar aqui que as coisas confiadas aos nossos cuidados incluem mais que as que estão abertas à livre disposição econômica. Nós podemos dispor da energia, do tempo, e dos recursos humanos, mas fazer o mesmo com a saúde
humana, com a saúde mental, e com o ecossistema seria uma violação do nosso mandato cultural. Nosso mandato de
preservar, por conseguinte, é mais amplo que a necessidade de manter um estoque de disponibilidades. É possível que,
no ato da produção ou do consumo, nós criemos efeitos colaterais que deteriorem diretamente nossa saúde e o meio
ambiente. Nós precisamos considerar, portanto, dois tipos de custos. O primeiro refere-se à livre disposição dos recursos,
trabalho, energia etc., que leva à diminuição do estoque de disponibilidades em si. Estes custos demandam compensação.
Os custos econômicos do trabalho, por exemplo, são os bens ou rendas do trabalho, necessários para que o trabalhador e
sua família possam viver em um determinado contexto cultural e para que o trabalhador possa continuar a trabalhar em
boas condições de saúde. Marx chama estes de “custos de reprodução” do trabalho.
O segundo tipo de custos inclui a prevenção ou eliminação de quaisquer efeitos danosos aos objetos e sujeitos econômicos e à
cultura como um todo. Por exemplo, uma companhia que está poluindo a atmosfera e, dessa forma, ameaçando o ecossistema
e a saúde de seus vizinhos está danificando aquilo que deve ser preservado. Essas externalidades não podem ser verdadeiramente neutralizadas por uma ou outra “compensação”, uma vez que, por exemplo, um ecossistema não é capaz de tomar
uma medida legal em seu próprio nome e não pode “receber um pagamento” em qualquer sentido humano. Os custos de
prevenção ou eliminação por meio da aplicação de dispositivos antipoluição ou da instalação de uma tecnologia de produção
alternativa são, em um sentido muito concreto, “custos”, quer a empresa realmente os pague ou não.
Nossa ideia de custos, portanto, é normativa, refletindo a norma da preservação. O mandato de preservação demanda uma
compensação adequada pelo uso do estoque de disponibilidades, assim como uma prevenção ou eliminação adequadas dos
efeitos colaterais prejudiciais da produção sobre todos os objetos de incumbência.
4.3.2 Benefícios
Um processo de produção é acompanhado por custos que se originam na necessidade de preservação. Mas o mesmo
processo pode gerar benefícios que excedem esses custos. Os benefícios emergem devido aos esforços economizadores
que geram uma fertilidade líquida. Esses benefícios também podem ser avaliados economicamente apenas contra o pano
de fundo da preservação. Obviamente, custos e benefícios são iguais em valores econômicos se o estoque de preservação
não é alargado pelo processo de produção, permanecendo o mesmo. Isso não significa, contudo, que cada um dos seus
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componentes deve necessariamente permanecer o mesmo. Novos bens podem entrar no estoque, enquanto coisas como
a energia de trabalho são utilizadas no processo de produção e, consequentemente, saem do estoque. Em outras palavras,
é possível, pelo consumo (um ato econômico de dispor), transferir uma quantidade destes novos bens – alimentos, por
exemplo – para o estoque de disponibilidades, de forma que, nesta situação, ocorre uma mudança, mas o estoque permanece num nível constante, pois a energia laboral dos trabalhadores foi renovada.
O que acabou de ser expresso em termos de energia laboral pode ser igualmente expresso, em maior medida, em termos
da utilização dos recursos naturais. Aqui, a distinção entre recursos renováveis e não renováveis é de grande importância.
Recursos renováveis, como sementes e madeira, devem ser tratados como custos de produção, medidos pelos custos da
sua regeneração (reflorestamento, por exemplo). Os verdadeiros custos são os custos de renovação. Mas para recursos não
renováveis nós temos uma situação diferente. O seu uso leva, de uma forma ou de outra, a uma diminuição permanente de
parte de nosso estoque comum de disponibilidades. Um exemplo óbvio é o da utilização do petróleo. Outro exemplo é do
o uso da terra como depósito de lixo radioativo, que eliminaria “permanentemente” a possibilidade de usar a mesma terra
para o cultivo.
Está claro, então, que, à luz de certas consequências inevitáveis da produção, a afirmação de que “custos e benefícios têm
um valor econômico igual se o estoque de disponibilidades permanece o mesmo” não se refere a uma equivalência técnica.
Isso implica que os próprios sujeitos econômicos devem comparar o valor do que é produzido com as entidades investidas
de disponibilidade, de acordo com o seu mandato de preservar a vida, a natureza e a cultura. Para que haja preservação, as
entidades econômicas recém-adquiridas e acrescidas ao estoque de disponibilidades devem ser equivalentes às entidades
econômicas das quais se dispôs, em termos de seu valor econômico (“de preservação”).
Fica claro, portanto, que neste contexto, a teoria econômica deve respeitar um limite às suas capacidades. Apenas uma cultura viva pode realizar essa avaliação! No entanto, isso não significa que o economista não possa e não deva expressar sua
própria avaliação. Por exemplo, mesmo se, em uma dada cultura, a avaliação econômica das entidades do estoque de disponibilidades tende a superestimar (em sua opinião) a relevância de produzir novos bens, ao mesmo tempo em que subestima
as perdas permanentes de recursos não renováveis, o economista deve incluir essa avaliação econômica cultural como um
fato em sua teoria. Mas ele também tem a responsabilidade de advertir se ele concluir que essa avaliação econômica desbalanceada do estoque de disponibilidades da sociedade levará, cedo ou tarde, ao esgotamento de todas as possibilidades
de preservação no futuro. O economista deve tornar essas coisas visíveis à sociedade. Ele deve criticar técnicas de produção
que resultem no esgotamento dos recursos humanos ou naturais, do espaço, da disponibilidade de tempo, e assim por diante. Os economistas podem conduzir os sujeitos econômicos, em seu contexto cultural, a um “estilo” alternativo de avaliação
econômica lançando luzes sobre as possíveis consequências econômicas de sua atividade. Como Keynes certa vez escreveu,
“os economistas não são os guardiões da civilização; mas eles são os guardiões da possibilidade de civilização”.
A tarefa do economista, portanto, pode ser mais bem comparada com a tarefa de um tesoureiro do conselho de uma associação cultural. Sua responsabilidade é cuidar do estoque de disponibilidades, ou dos meios disponíveis à organização. Ele
não deve determinar os fins da organização, embora em seu papel de mordomo da organização ele seja corresponsável pelas
formas pelas quais os meios são utilizados. Ele é, dessa maneira, obrigado a informar seus colegas do conselho acerca do
melhor uso possível dos meios, assim como das consequências do seu abuso. Em outras palavras, ele deve instituir um uso
mordomo dos meios.
4.4 Fertilidade Líquida
Já foi mencionado que economizar leva a um excedente de benefícios sobre os custos. Essa diferença se torna visível em um
ganho líquido de entidades econômicas: poupança de tempo, poupança de energia, poupança de recursos etc. Nós podemos,
agora, estabelecer três usos possíveis para a fertilidade líquida.
1) A fertilidade líquida pode ser simplesmente acrescida diretamente ao estoque de disponibilidades. Por exemplo, se uma
tribo aborígene descobre um método de realizar sete horas de trabalho em seis horas, e usa a hora economizada em tempo
ocioso e comunicação intra-tribal, ao invés de trabalhar uma hora a mais, pode-se dizer que se acresceu diretamente ao
estoque de disponibilidades.
2) Poder-se-ia aumentar indiretamente o estoque de disponibilidades. Isso implicaria, no exemplo acima, trabalhar ou produzir bens durante a hora extra-economizada.
3) Também é possível usar os ganhos econômicos para contribuir para a produção futura. Isso poderia ser conseguido por
meio da criação de ferramentas ou do aperfeiçoamento tecnológico de forma que seja possível criar uma fertilidade líquida
no futuro. Neste método, não é o estoque de disponibilidades atual que aumentará, mas o futuro. Tão logo os novos instrumentos ou máquinas estejam prontos, eles podem ser vistos como parte do estoque de disponibilidades por conta do seu
potencial produtivo.
4) A fertilidade líquida pode ser utilizada, igualmente, para melhorar a qualidade da satisfação das necessidades de preservação.
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Finalmente, nós devemos adicionar uma nova categoria de custos de produção – os custos de capital. Estes são os custos de
depreciação dos estoques correntes de maquinaria, instrumentos etc. Um cálculo acurado dos custos totais deve levar em
conta a depreciação acumulada.
Com base nesta análise breve e parcial, nós já podemos oferecer uma nova definição de “crescimento” econômico. Crescimento econômico é o aumento líquido do estoque de disponibilidades, qualificado pela exigência de que as necessidades de
preservação da saúde física e mental, do ecossistema e de todas as possibilidades para uma vida cultural e social saudável
estejam sendo apreciadas de acordo com a norma da mordomia. O crescimento econômico pode ser inadequadamente
avaliado pelos agentes econômicos de uma dada cultura. Por essa razão, o economista deve investigar as consequências de
longo prazo dos padrões atuais de crescimento econômico com atenção particular sobre o possível esgotamento do atual
estoque comum de disponibilidades.
Resta ainda um problema a ser tratado antes que cheguemos às nossas conclusões preliminares. Quando falamos da produção de maquinário e de alimento, o último sendo produzido com o auxílio do primeiro, estamos incluindo dois bens de
produção em nosso modelo, ambos os quais têm seu próprio custo de produção e de reposição. Nesta situação, um processo
de troca é inevitável. Em seu primoroso livro, Commodities in Terms of Commodities [edição em português: Produção de
Mercadorias por meio de Mercadorias, São Paulo: Abril, 1985], Sraffa demonstrou que a relação de troca entre a produção
de dois bens, tais como alimento e maquinário, ambos os quais requerem alimento e maquinário como insumo, será constante contanto que de sua produção não resulte um excedente líquido. Se um excedente líquido, ou, em nossos termos, uma
fertilidade líquida, resultar dessa produção, o resultado, contudo, será indeterminado. Por consequência, na troca destes
dois bens, sob tais circunstâncias, a avaliação econômica subjetiva deve ter um papel. Devemos observar, portanto, um segundo elemento necessário na avaliação econômica em uma sociedade. O primeiro elemento de avaliação estava presente
na comparação das perdas para o estoque de disponibilidades por conta da utilização de recursos não renováveis com os
ganhos para este estoque que resultem de um processo de produção. Esse segundo elemento de avaliação entra na análise
econômica ao compararmos os ganhos constitutivos trazidos a todo o estoque de disponibilidades pelos diferentes bens de
consumo. Ambas as formas de avaliação são inescapáveis em qualquer cultura.
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4.5 Implicações para uma Economia “Complexa”
As economias modernas são, obviamente, muito mais complexas que as ilustrações acima aparentam. Na ilustração gráfica,
somente dois bens e uma atividade de troca são mencionados, enquanto, na realidade, existe uma grande quantidade de
bens e muitas possibilidades de troca. Essa é apenas uma de muitas diferenças substanciais. Em uma cultura em desenvolvimento, as responsabilidades são diferenciadas entre as várias instituições. O governo tem a responsabilidade de estabelecer
suas necessidades de preservação de acordo com a norma da justiça pública. Cada família produtiva (a parte mais à direita
da figura) tem como seu mandato uma possibilidade interna de economizar (o estado pode figurar em ambos os lados da
ilustração, economizando internamente, assim como produzindo serviços públicos para a nação como um todo).
Essa diferenciação, no entanto, não muda nossa abordagem básica, que é orientada para o mandato de preservação, ao
mesmo tempo em que dispomos dos bens, serviços e recursos de uma maneira frutífera. Mas agora nós conseguimos entender mais claramente o que este mandato de preservação significa. A preservação de uma cultura refere-se à preservação
da capacidade do governo de agir pela justiça pública, à preservação da capacidade das famílias de agir de acordo com seu
chamado ético, e à preservação do potencial das associações de produção social de cumprir seu mandato de mordomas. E
além dessas instituições e associações, nós devemos reconhecer o direito à existência econômica de igrejas e instituições
religiosas correspondentes, que são qualificadas pelo aspecto da fé, assim como de muitos outros grupos culturais e inter
-relações sociais e humanas, que carregam qualificações normativas diversas.
A preservação, portanto, sempre está ligada a uma diversidade de normatividades. As necessidades de preservação têm
sua origem no grande leque de vocações humanas normativas, vocações para promover a justiça e o amor, para prestar
culto, para fazer caridade sincera. É somente ao atender estes princípios normativos que uma cultura pode ser preservada
e manter a possibilidade de um desenvolvimento harmonioso.
A implicação para a teoria econômica é que as necessidades de preservação só podem ser plenamente entendidas em
termos do seu contexto normativo. Essas normas não econômicas se apresentam na sociedade de tal forma que os sujeitos
econômicos agem de acordo com sua responsabilidade normativa para a vida familiar, por exemplo, na sua tomada de decisão econômica. Outra implicação é que um alargamento ou aumento do estoque de disponibilidades é inútil a menos que
seja orientado, de alguma maneira, a um cumprimento mais completo da variedade de tarefas normativas da humanidade.
Um aumento do estoque jamais pode ser um objetivo em si mesmo, como um objetivo econômico a parte de outros objetivos. Qualquer aumento deve ter uma ligação com as necessidades de preservação, futuras ou presentes, uma vez que essas
necessidades são normativamente (e não irresponsavelmente) expressas.
Como deve estar claro a partir deste ponto de vista, nós devemos levantar sérios questionamentos quando consideramos
o compromisso absoluto comum a orientação produtivista, tanto do sistema econômico capitalista quanto do comunista,
na sociedade moderna. Essa orientação produtivista, ou para o crescimento, não apenas está presente nos nossos sistemas
econômicos, mas é um aspecto essencial destes sistemas. Eles são organizados, em princípio, com o objetivo de atingir um
crescimento permanente e ilimitado da produção e do consumo. Sem essa “segurança” proporcionada pelo processo de
crescimento, muitos economistas acreditam que nossa sociedade se tornará instável e deflagrará um aumento do desemprego, de grandes déficits nas contas nacionais, e da inflação. Mas existe realmente uma sólida base econômica para este
esforço de manter um crescimento contínuo, um esforço que tem sido sustentado pela ficção teórica do caráter ilimitado
das necessidades humanas? Essa deve ser a primeira questão para a qual nos dirigiremos na próxima seção, que procura
lançar mão dos insights teóricos que conquistamos até aqui.
SEÇÃO 5 – ALGUMAS ILUSTRAÇÕES
5.1 A Falha do Ideal de Crescimento Contínuo
A teoria dos sistemas econômicos geralmente distingue três tipos básicos de organizações socioeconômicas: a economia
tradicional, a economia de mercado e a economia de comando. O primeiro tipo é geralmente descrito como “primitivo”
e não é considerado tão interessante, pois ele não é baseado no crescimento das necessidades ou da produção. Tão logo
ocorra a expansão econômica, a escolha entre uma economia de mercado ou de comando, ou toda uma gama de economias “mistas” entre esses dois extremos, é tida como inevitável. Ambos os sistemas são compreendidos como aparatos
organizacionais para ordenar (“operar”) o processo de crescimento.
Um sistema econômico, contudo, é muito mais que um aparato organizacional; é uma expressão de um estilo de cultura. Em
uma cultura humana pode haver um ímpeto religioso de dar prioridade quase absoluta ao “processo” contínuo da ciência,
do desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico, medido por um fluxo sempre crescente de bens materiais.
Essa prioridade não tem base em uma resposta normativa à vida econômica, mas é fundada sobre uma crença de que o
“progresso” irá, automaticamente, garantir o aumento da felicidade humana.
Qual é o resultado econômico da incorporação dessa escolha cultural e religiosa em um sistema econômico? Mencionaremos cinco consequências inevitáveis, todas as quais podem ser vistas como uma violação da real oikonomia ou mordomia.
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A primeira consequência é que poucas (ou nenhuma) restrições de preservação são reconhecidas. Não somente a natureza,
mas a própria vida humana é “usada” da forma mais “produtiva” ou eficiente. “Custos sociais” emergem na forma de efeitos
adversos da poluição do ambiente, condições ruins de trabalho, as quais afetam a saúde humana, cultivação excessiva do
solo e subjugação do trabalhador pelo ambiente de trabalho tecnológico, que não dá a ele prazer nos frutos de seu trabalho
e começa a destruir sua saúde mental. O estoque de disponibilidades cresce rapidamente em termos de quantidade de bens
de consumo produzidos, mas o potencial deste estoque de servir ao seu propósito central, a preservação da própria cultura,
é gravemente ameaçado.
A segunda consequência é que os custos de compensação necessários são apenas parcialmente pagos. Alguns componentes do estoque de disponibilidades não são renovados, uma vez que nada substitui o estoque que foi removido no processo
de produção. O resultado é duplo: primeiro, um excedente de dinheiro emerge, o qual é substancialmente maior que a
fertilidade líquida que está sendo produzida. Este excedente geralmente leva a um maior investimento de capital, que não é
senão uma das três possibilidades de uso do excedente produtivo (cf. seção 4.4), e, deste modo, a maiores resultados produtivos. Segundo, por conta da oferta limitada de recursos, os limites físicos sobre a possibilidade de crescimento continuado
destes resultados se tornam evidentes.
A terceira consequência é que, conforme o crescimento continua, dois dos elementos do estoque de preservação, espaço e
tempo, se tornarão crescentemente escassos. Uma escassez de espaço aparece quando altas densidades populacionais são
necessárias para sustentar centros de alta produção. Devido a essa falta de espaço nas áreas urbanas, as pessoas são forçadas a “empilhar” seus domicílios, ensejando o fenômeno dos arranha-céus. Uma escassez de tempo é criada na medida
em que não apenas a produção, mas também o consumo requer quantidades crescentes de tempo: tempo para comprar,
tempo para manter e tempo para dispor dos bens de consumo. Conforme a riqueza material aumenta, mais e mais tempo
é consumido na relação com “coisas”, e menos tempo é disponibilizado para relações interpessoais. Nos termos de Martin
Buber, a dominância da relação eu-isso em uma sociedade coloca em risco a relação eu-tu.
Existem pelo menos duas outras consequências da limitação do tempo na economia aquisitiva. Primeiro, a organização do
tempo de um indivíduo é caracterizada por uma “pressa” crescente, combinada com uma solidão e alienação crescentes
em uma sociedade afluente, porque as pessoas não têm mais tempo uma para a outra. Segundo, surgem bens que são
elaborados para poupar tempo para o indivíduo consumidor. Artigos descartáveis, alimentos de conveniência, fast foods,
utensílios domésticos poupadores de tempo e um estilo funcional e estéril de tratamento para as pessoas solitárias, idosas e
super estressadas servem para criar mais tempo para o consumo. Aparentemente, esses desenvolvimentos incrementariam
o estoque de preservação, mas na maioria dos casos nós descobrimos que eles são apenas substitutos inadequados para
as perdas anteriores do estoque de preservação em termos de tempo culturalmente necessário (tempo familiar, tempo de
comunicação etc.). A unidade móvel de rádio CB só pode ser tão esmagadoramente bem sucedida numa cultura que anseia
fortemente por tempo de comunicação.
Uma escolha cultural deliberada pelo crescimento do consumo leva a uma quarta consequência, a qual o conceito de limites sociais ao crescimento (Fred Hirsch, The Social Limits to Growth [edição em português: Limites Sociais do Crescimento,
Rio de Janeiro: Zahar, 1979]) torna aparente. Esse conceito sugere que uma produção crescente leva a uma redução da
escassez, mas muitas “amenidades” da vida se tornam crescentemente difíceis de obter. Por exemplo, o “crescimento”
fenomenal das áreas urbanas e suburbanas fechou muitas oportunidades de contato direto com a natureza. O problema foi
temporariamente solucionado pela produção e uso de automóveis privados, permitindo que as pessoas “dessem uma escapada”, mas agora o congestionamento das cidades migra para os parques nacionais todo verão, e a verdadeira “natureza
selvagem” se torna crescentemente difícil de encontrar.
A quinta consequência é bastante especial – a emergência simultânea de escassez sistêmica e abundância sistêmica. A escassez ou a abundância só podem ser consideradas sistêmicas porque o sistema “torna” escasso o que, na verdade, não é
escasso, e “cria” abundância onde um verdadeiro excedente econômico não existe.
A escassez sistêmica é mais óbvia na área das necessidades humanas. As necessidades humanas, obviamente, não são escassas. Mas num sistema orientado para o crescimento, uma escassez sistêmica de necessidades de fato surge. Isso porque
a continuação do crescimento produtivo permanece crucial para todo o sistema; é o núcleo, a raiz da frágil estabilidade da
economia. Mas isso implica que mesmo se o consumidor vir que sua vida está saturada de bens, ou talvez quiser gastar mais
tempo com sua família e menos com suas possessões (sua TV, seu aparelho de som, seus tacos de golfe etc.), ele deve, ainda
assim, continuar a consumir de forma a manter a estabilidade econômica. Nas palavras do então presidente Eisenhower,
“é o dever de todo americano consumir”. Por essa razão, o sistema provê a si mesmo uma indústria drenadora de excedentes – a publicidade – para forçar maiores níveis de consumo. Esse estímulo ao consumidor é necessário para um sistema
econômico centrado na produção, uma vez que, para que a produção continue, a escassez relativa de necessidades deve ser
eliminada através da “criação” de necessidades.
Mas o uso de instrumentos de pressão comercial sobre os desejos humanos está em flagrante contradição com o mandato
da mordomia. É uma pressão que cria um desenvolvimento não normativo de necessidades humanas culturais, empurrando-as para além das necessidades do chamado humano. Isso significa, ademais, que recursos escassos são indiscriminadamente desperdiçados, recursos que são extremamente necessários para alimentar pessoas em outras partes do mundo, e
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os quais auxiliariam nações em desenvolvimento nos seus esforços para criar um crescimento econômico responsável para
a preservação da vida e da cultura.
Mas na economia do crescimento surge também uma abundância sistêmica. O trabalho humano é gradualmente transformado em uma mercadoria excedente por meio de métodos de produção intensivos em capital. Essa abundância se desenvolve apesar do fato de que, do ponto de vista da mordomia, a falha em empregar uma oferta de trabalho deve ser avaliada
como um desperdício. Essa abundância artificial é resultado da prioridade colocada sobre o crescimento econômico antes
de todos os outros fins, pois na medida em que o capital pode ser mais eficiente que o trabalho no processo de produção,
tal maquinário será introduzido independentemente da eliminação de oportunidades de trabalho.
Mas esse viés em direção a meios de produção intensivos em capital não pode ser visto como uma orientação economicamente responsável. “Eficiência”, na forma como o economista usa o termo, não é sinônimo de “mordomia”. A eficiência
se reduz a um princípio instrumental num sistema obcecado pela produção, ao passo que a mordomia é uma norma não
instrumental que vale para qualquer ordem econômica, apontando para a necessidade de preservar as potencialidades da
cultura humana.
5.2 Desemprego Estrutural
Em nosso presente contexto, desemprego estrutural é definido no sentido estrito do desemprego causado por uma mudança
no processo produtivo de métodos intensivos em trabalho para métodos intensivos em capital. Como avaliamos economicamente tal mudança e quais são as condições necessárias para sanar o problema do desemprego estrutural?
No nível macroeconômico, do ponto de vista da preservação por intermédio da disposição frutífera, devemos, antes de
tudo, notar que os salários pagos não podem ser vistos inteiramente como custos econômicos. Custos são apenas as despesas que são realmente necessárias para manter o estoque de disponibilidades da família do trabalhador em um nível tal
que o esforço de trabalho possa ser reproduzido no futuro (sem danos para a existência da família como um todo). Parte
dos salários correntes, portanto, não têm o caráter de custos econômicos, mas de receitas: eles representam a parcela dos
trabalhadores nos ganhos monetários da família produtiva (firma). Tomar o nível de salário como o nível de custos reais
do trabalho como insumo significa, consequentemente, uma superestimação destes custos em nosso sistema econômico.
Em segundo lugar, é importante saber que poucas pessoas consideram o desemprego como um aumento bem-vindo do
seu tempo ocioso. A maioria dos desempregados sofre uma “desutilidade” enquanto não estão trabalhando. Mas essa necessidade de preservação não satisfeita não é registrada no mercado, nem é levada em conta pela teoria econômica atual.
Essa teoria sustenta a opinião de que o trabalho é essencialmente uma desutilidade e de que tempo ocioso adicional é uma
utilidade, uma postura que já foi contestada muitos anos atrás por Hobson (Work and Wealth [Trabalho e Riqueza], 1914).
O custo de capital, visto da mesma perspectiva, é igualmente subestimado em nosso sistema econômico. Geralmente, o uso
do capital como insumo requer um uso maior de energia, espaço e componentes ambientais que o trabalho. Esses custos
adicionais, frequentemente, não são refletidos no preço do capital (no caso do meio ambiente, os custos são parcialmente
inclusos por meio da legislação, embora os preços atuais da energia, por exemplo, certamente não refletem adequadamente a possível depleção futura da oferta).
Consequentemente, da perspectiva macroeconômica, o trabalho é subutilizado em relação ao capital. Economizar, no pano
de fundo da preservação da cultura e da manutenção do estoque de preservação, demanda, portanto, uma substituição
adicional: a de capital por trabalho.
Mas quais são as implicações disso no nível microeconômico? Alguns economistas sugerem que a única forma de alterar a
presente situação seria diminuir a taxa de salários macro e aumentar o preço do capital. Numa estrutura de mercado, isso
parece bastante lógico. Mas do ponto de vista da mordomia, não há motivo pelo qual o sistema econômico (de mercado)
não deva ser, ele mesmo, questionado. Em poucas palavras, nós devemos ser críticos das relações entre renda e contribuição econômica que são estabelecidas no mercado. A máxima, há muito tempo honrada, de que, no mercado, tudo e todos
ganham aquilo que valem talvez não seja tão realista.
Em nosso sistema econômico, receitas de capital são consideradas ativos, enquanto pagamentos salariais são considerados
passivos. Mas de um ponto de vista econômico mais amplo, essa afirmação está completamente incorreta. Apenas uma
porção dos salários pertence aos custos de produção, a saber, aquela parte das rendas salariais que é necessária para a manutenção do estoque de disponibilidades da família e da correspondente possibilidade de reproduzir o esforço de trabalho.
De maneira similar, uma parte das receitas de capital se encaixa mais propriamente no domínio dos custos econômicos,
especificamente a parte que é necessária para conservar o estoque de capital dos possuidores do capital em questão.
O tratamento dos salários é especialmente importante, uma vez que, enquanto parte da folha salarial pertence, de fato, ao
lado dos custos, a porção dos salários que excede os custos de reprodução deve ser considerada parte dos benefícios que
cabem à família produtiva como uma unidade social (que é posteriormente transferida aos ganhadores de salário propriamente ditos). A estrutura legal da corporação é enganosa nessa situação, já que ela não corresponde aos verdadeiros custos
e benefícios econômicos.
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A implicação é que, em uma estrutura empresarial alternativa, na qual haja, por exemplo,uma divisão conjunta dos frutos
do empreendimento entre os proprietários do capital e os trabalhadores, e na qual os trabalhadores possuam a companhia
e paguem uma compensação anual pelo capital arrendado, uma alocação mais mordoma do capital em relação ao trabalho
seria possível. Os salários seriam, então, divididos em dois componentes: uma porção fixa e garantida, suficiente para compensar os custos reais do trabalho; e uma parte flexível, que expresse a contribuição do trabalho na lucratividade líquida da
firma. Isso tornaria possível manter a utilização do trabalho como insumo na firma numa extensão bem maior que a que
agora é possível. Isso porque, contanto que a porção fixa do salário possa ser paga, e os custos básicos do capital possam
ser reembolsados, a continuidade econômica da firma é garantida. Os trabalhadores podem estar preparados para aceitar
a perda de “eficiência produtiva” (e a consequente queda nas taxas salariais) se eles puderem ver a firma como sua responsabilidade comum. A atual estrutura da firma, portanto, tem importantes consequências econômicas, porque ela quase
inevitavelmente aumenta o desemprego estrutural.
Esse argumento pode ser generalizado se estivermos dispostos a questionar seriamente o objetivo do nosso atual sistema
econômico: o aumento da produção e o crescimento econômico. Esse objetivo corresponde a um forte “resultado” – a
orientação para atividades de trabalho e de capital. Existe apenas um critério para a alocação de trabalho e capital no
processo produtivo: a maximização da renda. Essa definição de “eficiência” leva todas as empresas a obter o maior nível
possível de resultado monetário. Mas mordomia é diferente de eficiência financeira. Mordomia refere-se à preservação
por meio da disposição frutífera. Essa norma demanda, de igual modo, a preservação das possibilidades de emprego e o
estabelecimento de condições de trabalho humanas e criativas (na norma da mordomia, as outras normas econômicas da
vida – normas de justiça, ética, comportamento social etc. – são, portanto, pressupostas). Mordomia, em nossos tempos,
significa mais que um fluxo unidirecional dos insumos produtivos para os resultados (máximos) de consumo e de renda, e
milita explicitamente contra uma compreensão do trabalho como um meio para o fim exclusivo do êxtase consumista. Ao
invés disso, a mordomia requer que o fluxo corra em pelo menos duas direções. O fluxo não apenas deve correr na direção
que orienta o trabalho produtivo para o consumo, e para a renda, que é uma condição necessária para o consumo, mas também na direção oposta, o que significa que os níveis de consumo e de renda podem ser estabilizados, ou mesmo diminuídos,
como um meio de criar espaço para o trabalho significativo.
É somente por essa via que nossa escravidão em relação ao ideal de crescimento pode acabar, e a preservação da humanidade no ambiente de trabalho pode ser restaurada. Isso não é possível, contudo, sem sacrificar parte das receitas, que atualmente cabem tanto ao trabalho quanto aos proprietários do capital. Porque assim que certas “restrições” sobre a natureza
da atividade de trabalho forem introduzidas, de forma que, por exemplo, a maquinaria torne-se menos predominante no
processo produtivo, é provável que descubramos que a produtividade, em termos físicos e monetários, decresça. É apenas
por meio do sacrifício de parte das receitas correntes que fluem para o trabalho e para o capital (acima de seus custos) que
é possível a uma firma preservar a si mesma em um ambiente competitivo.
Na medida em que os custos necessários de produção forem correspondidos, os benefícios adicionais não deveriam ser imediatamente canalizados para a renda do capital e do trabalho, mas deveriam, ao invés disso, serem usados para aumentar o
propósito econômico da própria firma. Isso pode acontecer conforme ela interage externamente com o seu ambiente social
e geográfico imediatos (por exemplo, diminuindo os efeitos da poluição causada por ela, ou por meio da criação de bens e
serviços úteis à comunidade), mas também conforme ela funciona internamente, na melhoria das condições de trabalho.
Firmas têm um chamado para serem instituições de mordomia. Sob um princípio estrito de “eficiência”, esse chamado não
pode ser promovido, sendo, talvez, dificultado, e podendo até mesmo ser impossibilitado. Esse princípio é apenas uma
realização (positivação) parcial distorcida da normatividade econômica.
5.3 O Conceito de Causalidade
Na discussão do conceito de causalidade, na Seção 3.5, foi feita uma referência ao livro de John Hicks, Causality in Economics [Causalidade na Economia], no qual Hicks faz uma distinção entre a velha causalidade e a nova causalidade. Hicks descreve o declínio do velho conceito de causalidade, “um sistema de pensamento no qual as causas são sempre entendidas
como ações feitas por alguém, seja um agente humano ou um agente sobrenatural” (p. 7). Esse conceito de causalidade
sempre esteve interligado ao deísmo, a crença em um Deus que age através de leis naturais. Assim, quando a confiança na
“bondade” inerente da ordem natural foi despedaçada na vida e na teoria econômica (levando ao surgimento da “ciência
melancólica” de Malthus e Ricardo), o velho conceito de causalidade começou a entrar em colapso, e um novo conceito
apareceu em seu lugar. “A solução foi encontrada pelos filósofos do Iluminismo. Era a velha associação entre causalidade e
responsabilidade que deveria ser rejeitada. A causalidade é uma questão de explicação; mas quando explicamos, nós não
necessariamente condenamos”. Hicks conclui: “O novo conceito de causalidade era uma aquisição permanente”. Desde os
tempos do Iluminismo, é esse conceito de causalidade que a ciência econômica tem empregado.
Essa mudança no conceito de causalidade teve, como vimos, implicações profundas, precisamente porque o elemento da
responsabilidade humana foi, desta maneira, eliminado do escopo da teoria econômica. É possível “provar” cientificamente
que o fato econômico B é resultado do fato econômico A, somente se pressupor que os sujeitos econômicos agiram de tal
forma a tornar essa relação possível (por exemplo, para “explicar” um aumento no preço das maçãs como uma consequência de uma safra ruim, o economista deve assumir que os sujeitos econômicos estão competindo entre eles para comprar
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toda a oferta de maçãs, agora reduzida). Para obter um resultado previsível, portanto, o economista deve tomar os motivos
e formas de comportamento econômicas como dados. Mas isso obviamente significa que o economista, de fato, não está
realmente explicando o comportamento econômico! Ele só explica os “fatos” com o auxílio dos vários dados do comportamento econômico humano. O sujeito econômico não é responsável pelos seus atos, já que ele não pode fazer nada a não
ser agir da forma como ele age. Não apenas os consumidores, mas igualmente os empresários e os sindicatos estão “programados” para responder de certas maneiras àquilo que ocorre à sua volta. A consequência é que o sistema econômico se
torna um mecanismo, e ninguém é responsável pelos resultados deste sistema. Somente o sistema falha – nunca os sujeitos
econômicos.
Mas se cremos que as pessoas são chamadas para serem mordomas em sua vida econômica, uma vida na qual elas podem
responder obediente ou desobedientemente a esse chamado, podemos ver que esse conceito mecânico de causalidade
é inaceitável. Então, de fato, o elo entre causalidade e responsabilidade deve ser restaurado. Este elo, no entanto, não
precisar retornar ao deísmo, como Hicks insinua. As pessoas são responsáveis por suas ações econômicas, e não há ação
econômica que não possa ser atribuída a causas humanas.
Isso é verdade até mesmo no caso de um desastre natural (um exemplo que Hicks usa para tentar mostrar a falha do velho
conceito de causalidade). Se um desastre natural em certa área “causa” o fracasso de uma colheita, nós podemos dizer que
a fome resultante ou é devida a uma falha dos sujeitos econômicos de permitir a possibilidade de um desastre, ou que eles
assumiram o risco econômico de tal desastre não ocorrer. É somente no contexto dos cálculos e responsabilidades econômicas humanas que um desastre natural pode ter consequências econômicas.
Mas qual é o efeito de um conceito alternativo de causalidade na teoria econômica? Uma ilustração pode nos ajudar a enxergar a diferença entre essas duas formas distintas de entender a causalidade.

A “nova” causalidade mecânica explica o fato B, um preço maior, por exemplo, como um resultado do fato A, digamos, uma
renda menor nos negócios, dadas as preferências subjetivas da firma, que estão, por sua vez, sujeitas ao critério de maximização do lucro. O preço maior, B, leva a C, uma demanda por salários maiores, dada a preferência dos sindicatos por salários
reais constantes, se não crescentes. A causa B, B causa C, e o resultado é completamente previsível, dadas as preferências
das firmas e dos sindicatos. A inflação pode, assim, ser explicada de uma forma mecânica; ela é traçada até o fato objetivo A.
A segunda ilustração nos dá outra visão do processo econômico. Aqui, a atenção é colocada sobre as decisões subjetivas que
são tomadas: a decisão X da firma, de exigir um preço maior, e a decisão Y do sindicato, de demandar salários maiores. A
questão crucial, nesse sentido, é entender como estas decisões estão relacionadas. A firma é economicamente responsável
pela sua decisão de exigir preços maiores, mas também pelo consequente efeito que esta mudança pode ter sobre as decisões do sindicato, dada a sua responsabilidade. Obviamente, a reação dos sindicatos em face da mudança dos preços pode
ser exagerada, e por tais reações a firma não pode ser responsabilizada. Ainda assim, a firma é economicamente responsável por aqueles padrões de ação que elas induzem no comportamento econômico atribuído a outros agentes econômicos.
Deste modo, nós podemos estudar a inflação como um fenômeno econômico (por exemplo, o fato B é um impulso provocado no sindicato como uma consequência das decisões de preço da firma), nós podemos estudar as reações (por exemplo,
o fato C é a reação do sindicato ao impulso provocado pelos preços, assim como o fato B é uma reação da firma aos seus
ganhos reduzidos), e nós podemos estudar as responsabilidades econômicas (cada sujeito econômico é chamado para evi25

tar reações econômicas exageradas). Com esse conceito de causalidade, é possível traçar as causas, por exemplo, de uma
inflação de custos até a reação exagerada dos bancos, das firmas, dos sindicatos e do governo. Vemos que a inflação não é
um fenômeno natural, um destino inevitável. Ela é causada, de uma forma ou de outra, por uma falha de responsabilidade
humana, seja porque as responsabilidades foram abusadas, seja por conta da maneira distorcida pela qual elas são distribuídas no sistema econômico (cf. seção 5.5).
A questão sobre o que constitui uma reação adequada ou exagerada a impulsos econômicos é tipicamente uma questão
econômica. Para responder tentativamente a essa questão, devemos estudar os processos econômicos internos a uma unidade social (uma firma, uma família, um governo ou um sindicato, por exemplo) conforme ela se desenvolve de acordo com
sua própria norma qualificadora. O estado, por exemplo, pesa todos os interesses públicos da sociedade de acordo com a
norma da justiça, e nós não podemos dizer nada de relevante sobre o papel do estado na vida econômica sem reconhecer
este fato. Ademais, a reação do estado a um preço e um nível de salários maiores (um impulso econômico) não pode ser
adequadamente compreendida até que reconheçamos que o estado deve lidar com muitos “interesses” públicos, como, por
exemplo, a necessidade de um nível estável de preços assim como a necessidade de pleno emprego. Esses vários interesses
públicos devem ser comparados uns com os outros de acordo com a interpretação única de “justiça” do próprio estado,
antes que ele possa tomar qualquer atitude. Esse não é nada mais que o papel do governo na preservação de uma cultura –
ele deve determinar suas próprias necessidades econômicas em relação a esse papel. Se o economista não aprender a lidar
com essa natureza qualificada da atividade econômica do estado, ele será incapaz de determinar se a reação do estado a
certos impulsos é apropriada ou excessiva.
Nessa avaliação, contudo, o economista deve levar em consideração o grau em que é possível a um sujeito econômico responsável antever as consequências econômicas precisas de uma dada decisão econômica. Existe um paralelo aqui com o
conceito de causalidade jurídica. Antes que qualquer veredito possa ser dado, o juiz deve não apenas determinar se a ação
do acusado, de fato, causou o dano que foi feito, mas deve igualmente determinar se a pessoa tinha condições de antever
os efeitos danosos de suas ações. Se esses efeitos não eram previsíveis, não há base sobre a qual o juiz poderia falar de uma
responsabilidade jurídica ou legal. De maneira similar, o consumidor que compra aquele carro que acidentalmente empurra
o nível de poluição acima do limite ambientalmente tolerável, de forma que medidas ambientais tornam-se necessárias,
não pode ser considerado como tendo causado exclusivamente a decisão de proteção ambiental. Todos os consumidores,
em conjunto, carregam a responsabilidade econômica pelos níveis de poluição em uma dada sociedade. Em conjunto, eles
podem, com efeito, “prever” que certo nível de consumo será visto pelo estado como um impulso para recrudescer as restrições de poluição.
5.4 Causalidade e o Caso da Poluição
O caso das firmas poluidoras ilustra muito bem o benefício teórico de um conceito econômico (como oposto a um mecânico) de causalidade. É um caso bastante problemático para a teoria econômica atual, uma vez que, no caso da poluição do
ar, por exemplo, há uma mudança no ambiente natural que deve corresponder a uma mudança em um dos dados da teoria
econômica. Desta forma, um fato econômico muda a constelação de dados, revertendo, assim, o fluxo normal da teoria
atual das informações (dadas) para os fatos (preditos). Além disso, a teoria econômica sofre outra dificuldade ao enfrentar
tal problema, advinda do fato de a poluição do ar não poder ser registrada no mercado; não é uma “deseconomia pecuniária
externa” (Scitovsky). Porque ela é uma escassez não precificada, a poluição do ar fica de fora do escopo normal da teoria
econômica.
A economia do bem-estar tem uma grande dificuldade de lidar com o problema da poluição, e muitas novas abordagens
têm sido direcionadas ao problema de trazer uma escassez não precificada à expressão em termos de mercado. Isso instigou
Mishan, por exemplo, a formular um contrato ficcional de duas partes o qual poderia ser redigido com base no tão-chamado
“direito de amenidade”. Esses direitos permitem que as pessoas afetadas reclamem das firmas poluidoras uma compensação financeira, e o montante desta compensação é, então, considerado o “preço” da poluição.
O economista que não estuda o bem-estar é, geralmente, mais modesto neste particular. Por exemplo, Alfred Marshall lidou
apenas com deseconomias externas de uma natureza tecnológica. Na medida em que a deseconomia tem uma solução técnica, seu “preço” é plenamente previsível. Este tipo de economista, contudo, omite as instâncias mais indeterminadas dos
efeitos colaterais externos da produção, e, deste modo, resolve arbitrariamente seu problema.
Este tipo de ginástica mental pode ser evitado se passamos de um tipo mecânico de causalidade (que tenta descobrir sequências de fatos) para um tipo econômico (que lida com responsabilidade econômica). Do ponto de vista do último, a questão
de interesse se torna: qual custo a firma poluidora está colocando sobre outros sujeitos econômicos, como, por exemplo,
as famílias que vivem nas proximidades da firma? Quais são os impulsos provocados nessas famílias (em relação à sua necessidade mesma de continuar existindo) que forçam elas a reagirem? E, de fato, nós encontramos uma série de reações
possíveis. Se a saúde da família é ameaçada, ela pode solicitar assistência médica, mas ela também pode simplesmente
decidir mudar-se e vender sua casa ao valor de mercado, agora reduzido. Aqui, nós devemos notar que outro dado da teoria
econômica está mudando: as preferências subjetivas da família. Mas é uma mudança pela qual a firma é responsável! Isso
porque esta é uma instância de causalidade econômica. Todo o contexto econômico da família mudou, e ela deve reavaliar
todos os possíveis serviços das entidades e objetos econômicos. A família deve continuar preservando sua plena existência,
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com base no cuidado, eticamente qualificado, que é devido a cada membro da família. Logo, a família deve gastar tempo,
renda e energia para compensar pelo dano imputado a ela e para minimizar este dano no futuro.
Somente o resultado deste complexo processo (economizador) de ponderação por parte das famílias envolvidas pode revelar o verdadeiro custo econômico da poluição do ar, e somente entendendo a família como uma entidade orgânica e viva
é que podemos ter bons insights sobre a causalidade que opera aqui. Mas, mesmo assim, uma reação excessiva é possível.
Por exemplo, se a família, confrontada com a poluição, fosse capaz de se proteger completamente por meio da tomada de
certas medidas preventivas, mas, ao invés disso, decidiu se mudar, a firma é economicamente responsável pelo custo induzido das medidas preventivas, mas não pelo custo da mudança. Ademais, presume-se que a família aloca seu tempo, renda e
energia de forma economizadora em seu esforço de evitar, prevenir ou eliminar os efeitos danosos da poluição. Isso porque
se ela age de maneira desperdiçadora, a compensação que eles poderiam demandar da firma excederia o verdadeiro custo
econômico da poluição da firma.
Portanto, nós devemos reconhecer que entre o impulso da poluição crescente provocado na família e os esforços da família
para lidar com essa poluição, existe um elo humano, e não mecânico. O verdadeiro elo é a responsabilidade econômica da
família. Apenas por meio dessa responsabilidade é que o impulso provocado pela poluição pode ser “organicamente” traduzido em uma reação necessária de acordo com o próprio estilo de preservação e disposição frutífera da família, um estilo de
comportamento econômico que é guiado por considerações éticas (neste caso, os meios pelos quais a família pode continua
provendo cuidado mútuo a todos os seus membros).
Com isso, a seguinte classificação de custos da poluição pode ser feita:
a) Custos diretos: perdas causadas por um efeito direto (técnico, químico) sobre os materiais e construções, tais como corrosão, reações químicas, fuligem etc.
b) Custos indiretos: os custos impostos ao ambiente, flora e fauna, mas também à saúde humana. Esses custos inevitavelmente resultam na diminuição dos valores econômicos, e, no que concerne à saúde humana, levam a custos médicos e
talvez a uma perda na capacidade de trabalhar e de ganhar renda.
c) Custos complementares: custos que resultam da necessidade da família de estabelecer uma nova coerência econômica
para ela mesma, tendo sido ela rompida pelos efeitos danosos diretos e indiretos dos custos a) e b), respectivamente. Por
exemplo, o custo direto criado por uma reação química com o asfalto que reveste as telhas do telhado de uma casa pode
resultar no custo complementar do dano causado pela água no sótão da casa, ou uma família pode ser impossibilitada de
cultivar sua terra por conta do custo indireto para o seu chefe quando ele é forçado a permanecer no hospital por um verão
inteiro devido à reação a um poluente industrial.
d) Custos induzidos: custos resultantes da reação econômica da família a uma mudança em determinada situação. Estes
custos incluem o custo de prevenir prejuízos adicionais. Os custos induzidos implicam que os dados das preferências subjetivas da família mudaram, e a família reage tomando decisões econômicas tais como a mudança de residência, ou outras
medidas, para proteger ela mesma dos prejuízos.
e) Custos indiretamente induzidos: custos incorridos pelo estado e por outras famílias quando (particularmente) o estado
toma contramedidas separadas para restringir a poluição de uma firma. Por exemplo, se o planejamento regional e as políticas de conservação são alterados para refletirem a realidade da poluição, custos podem ser gerados tanto para o governo
quanto para outras famílias e firmas (o banimento do DDT, por exemplo).
Normalmente, o economista considerará apenas uma pequena parte destes custos reais como economicamente relevante,
pois insiste em uma visão de causalidade mecânica (e não econômica). Ele está propenso a considerar apenas as consequências que são tecnologicamente determináveis ou completamente previsíveis como relevantes para sua investigação.
Portanto, os verdadeiros custos da poluição tendem a ser subestimados pelos economistas de hoje, devido à falha na metodologia econômica atual (para uma abordagem mais detalhada, veja Ongeprijsde Schaarste [Escassez Não Precificada], The
Hague: 1970, por Bob Goudzwaard).
5.5 Perturbações Cíclicas: Desemprego, Inflação de Demanda
A existência de perturbações cíclicas na economia sempre tem intrigado o economista. Essas perturbações, presentes nos
padrões de produção, investimentos, preços e emprego, eram frequentemente vistas como uma lei inevitável, ocorrendo
com uma regularidade implacável. Em certas teorias, enfatizava-se que essas perturbações poderiam ser evitadas por meio
de melhorias nas operações do “mecanismo” econômico. Nos primórdios da teoria clássica, a possibilidade de perturbações
cíclicas era, muitas vezes, excluída, porque elas não se encaixavam no conceito, então prevalecente, de uma ordem natural
harmoniosa. De acordo com este conceito, os equilíbrios de mercado existiam por intermédio da providência natural, e um
resultado harmonioso para o processo econômico como um todo era, por meio disso, garantido (i. e., não poderiam existir
perturbações cíclicas).
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Raramente há, nessas teorias, qualquer indício de que as perturbações cíclicas têm uma dimensão mais profunda que a
da causalidade mecânica. Essas perturbações são vistas ou como um destino mecânico, ou como um defeito no próprio
mecanismo econômico, ou como resultantes da intervenção governamental no processo de mercado. Ao invés disso, nós
devemos reconhecer que a vida econômica é parte da vida humana e social, e que essas perturbações são causadas pela
falha dos humanos em sustentar suas responsabilidades econômicas. Perturbações cíclicas devem ser interpretadas como
violações humanas pecaminosas da normatividade econômica. Se pessoas que querem trabalhar não podem fazê-lo, devido
a um mercado de trabalho exíguo, ou são privadas de sua renda real por conta de um aumento agudo do nível de preços,
nós devemos admitir que uma dimensão de comportamento econômico não normativo está presente.
Existem duas dimensões da falha dos seres humanos em corresponder às suas responsabilidades econômicas. Primeiro, é
possível que um sistema econômico possa estar organizado de tal forma que ele previna decisões econômicas responsáveis,
como, por exemplo, pela maneira como ele distribui autoridade e poder econômicos. Esta é uma falha inerente ao próprio
sistema. Mas, em segundo lugar, os seres humanos podem falhar em suas responsabilidades econômicas de uma forma
bem direta – por causa de um uso desperdiçador do estoque de disponibilidades. Neste caso, o sistema econômico deve ser
aceito pelo seu valor de face, pois são os sujeitos dentro do sistema que estão agindo de forma não econômica.
Comecemos nossa análise das perturbações cíclicas com a abordagem clássica, que exclui a possibilidade de perturbações
cíclicas porque todo bem produzido, em princípio, cria sua própria demanda, e, portanto, seu próprio mercado (loi des débouchés ). Todo período de produção, ao criar uma oferta de bens comercializáveis, pressupõe que uma renda suficiente é
gerada (na forma de salários, aluguéis e lucros) para comprar todos os bens produzidos, assumindo que a porção da renda
que não é gasta (poupança) é transferida, pelo mercado de capitais, para os produtores, como fundos de investimento com
os quais eles podem comprar os bens de capital requeridos para o próximo período de produção. Assim, em nenhum caso
o poder de compra pode diminuir, o que implicaria menos que o pleno emprego.
Tem-se provado que esta teoria está incorreta. Em primeiro lugar, ela pressupõe que um montante suficiente de dinheiro
estará disponível para permitir uma produção continuamente crescente sem um declínio correspondente do nível geral de
preços. Uma segunda e mais importante razão advém do fato de que a poupança e o investimento não são, necessariamente, colocados em equilíbrio pelo “preço” do capital – a taxa de juros. Esse é o coração da análise keynesiana da origem das
perturbações cíclicas.
É interessante observar aqui que a primeira pressuposição – a disponibilidade ilimitada da oferta de dinheiro – tem, em
alguma medida, levado os economistas a se conscientizarem da responsabilidade econômica do estado ou do banco federal com respeito à garantia de uma oferta adequada de moeda na sociedade (uma responsabilidade da qual Friedman
não se cansa de lembrar ao governo dos EUA). Embora essa consciência de uma responsabilidade econômica exista, há, ao
mesmo tempo, um elevado grau de relutância por parte de todos os economistas de avaliar as decisões de poupança e de
investimento em termos de uma responsabilidade econômica comparável, i. e., a necessidade de investir apenas o que foi
poupado.
Uma divergência entre os níveis de poupança e investimento não poderia aparecer se as decisões de poupar e de investir
fossem feitas pela mesma entidade, seja ela uma pessoa, uma família ou uma instituição. Assim, esse problema tem suas
raízes na evolução da produção em tomadores de decisão separados e de larga escala, firmas que requerem enormes
quantidades de capital, disponibilizadas a elas por uma multidão de acionistas anônimos – uma espécie de propriedade absentista. As entidades produtoras subsidiam suas necessidades financeiras através de empréstimos bancários, um processo
que tem sua origem na habilidade dos bancos de criar moeda. A criação de moeda, deste modo, preenche a lacuna entre
o nível desejado de investimento e o nível disponível de poupança. O governo, semelhantemente, financia suas despesas
com investimento não apenas por meio de impostos e empréstimos bancários oficiais, mas também pelo uso frequente da
sua capacidade de criar moeda.
A possibilidade mesma de uma divergência entre poupança e investimento, portanto, aponta para o fato de que, de alguma
forma, a escolha do nível de investimento na sociedade foi transformada numa variável independente em nosso sistema
econômico! O sistema pode criar seus próprios recursos financeiros e, consequentemente, seu próprio investimento. De
alguma forma, o nível de investimento foi separado de sua verdadeira raiz econômica: o excedente líquido criado por uma
economia responsável nas esferas da produção e do consumo. A questão pode, então, ser levantada: por que o investimento não foi restringido ao nível máximo da poupança real da sociedade, mas tornou-se, ao invés disso, uma entidade
economicamente independente e financeiramente autônoma?
Aqui, novamente, a resposta se encontra na orientação básica de todo o nosso sistema econômico – a maximização da
expansão econômica como garantia da felicidade humana crescente (veja seção 4.5). Se o significado último da vida econômica para uma sociedade está orientado para os objetivos de uma produção crescente e um nível de renda firmemente
crescente, considerando a preservação da natureza e da cultura de forma apenas secundária, então essa expansão econômica substancial demanda um desenvolvimento irrestrito e autônomo de todas as decisões de investimento. Nossa felicidade e progresso crescentes, em seus aspectos econômicos e tecnológicos, são, por conseguinte, inalcançáveis sem um
investimento ilimitado.
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Nosso sistema econômico é, assim, nada mais que uma extensão do desenvolvimento autônomo do nível de investimento.
Se há uma tendência para o investimento crescente, nós o buscamos e o tornamos mais possível com a criação de moeda.
Se esse crescimento desenfreado do investimento leva à saturação econômica ou estende a capacidade produtiva existente
para além dos seus limites, nós saltamos daí para um desemprego vicioso. Nós, de alguma forma, aceitamos isso como a
consequência natural do processo econômico. Nós esquecemos que o desemprego é, na verdade, resultado da aceleração
não natural, mas “desejável”, de um período de forte crescimento econômico. Esse é o resultado inevitável de um sistema
econômico que segue os caprichos dos padrões de investimento, acreditando que eles sempre e eternamente irão nos conduzir a uma terra justa e distante – “isso é progresso, meu filho”.
Em termos de responsabilidade, portanto, pode-se dizer que as perturbações cíclicas continuarão a ocorrer enquanto os
investimentos não forem orientados pelas restrições econômicas, restrições estas que procedem de uma vontade responsável de poupar, e nem sempre gastar.
Esta é uma conclusão estranha para qualquer um que está acostumado a pensar em termos keynesianos sobre perturbações cíclicas. Foi Keynes quem enfatizou que foi um alto nível de poupança que levou ao desemprego, não um alto nível de
investimento. Ele argumentou que se a poupança corrente é maior que os níveis desejados de investimento, a renda nacional vai diminuir, assim como o emprego. Logo, para alcançar e manter o pleno emprego é essencial que os investimentos
sejam realizados. Esse processo será muito mais rápido e bem-sucedido se a poupança for reduzida, i. e., se todos gastarem
a maior parte de sua renda. Desta forma, se se deseja manter o pleno emprego, não se deve atrelar o nível de investimento
ao nível de poupança, mas torná-lo independente do nível de poupança – uma conclusão exatamente contrária àquela à
qual chegamos.
Nós devemos notar, em primeiro lugar, que responsabilidade econômica relaciona-se não apenas a um nível responsável de
investimento, mas também a um nível responsável de poupança. Na época de Keynes, a mentalidade social geral, especialmente a da elite, era que o progresso continuaria pela eternidade. Os prospectos para o futuro incluíam um fluxo infindável
de dividendos, ganhos maiores e uma vida cada vez melhor. O presente era, consequentemente, desprezado; era apenas o
futuro que importava. Combinados a uma distribuição de renda bastante desigual, níveis irresponsavelmente altos de poupança podiam emergir, pois não se viam limites sobre os retornos financeiras do futuro. O nível de poupança, deste modo,
excedia facilmente o nível de investimento necessário para manter o pleno emprego. A um enorme boom de investimentos,
ocasionado pelo enorme excedente de poupança, bastava apenas encontrar a leve brisa de uma pequena restrição financeira para ele mergulhar abaixo do nível de poupança absurdamente alto, e, daí, deflagrar um declínio dramático na renda
nacional e no emprego.
Um nível responsável de poupança pode, portanto, ser descrito como o nível de poupança suficiente para utilizar uma quantidade justa de trabalho e para manter o capital existente em uma sociedade. Sem isso, o mandato de preservar as possibilidades de trabalho não pode ser cumprido. Os padrões de investimento podem, com efeito, ser bastante caprichosos, mas
os padrões de poupança também podem ser muito altos ou baixos para alimentar o fluxo de investimentos.
Um segundo comentário é que a orientação de uma sociedade para o crescimento faz surgir outro fenômeno – uma produtividade do trabalho infinitamente crescente. Esse aumento na produtividade torna-se uma lei de ferro, executada também
pela concorrência. Por um lado, isso nutre a crença de que, com uma oferta fixa de trabalho, uma produção continuamente
crescente sempre é possível, o que denota o próprio “progresso”. Mas, por outro lado, isso implica que uma produção constante de bens materiais deve ser acompanhada por uma diminuição da população trabalhadora, porque, tão logo a expansão econômica arrefece levemente, o resultado é o desemprego estrutural e tecnológico. Há uma ligação não apenas entre
a produtividade crescente do trabalho e o desemprego estrutural, mas igualmente entre a primeira e o desemprego cíclico.
Isso porque o investimento agregado sempre deve estar aumentando se a produtividade do trabalho estiver crescendo, o
que, por sua vez, torna um nível continuamente maior de poupança inevitável, se é necessário que os ciclos de emprego
sejam estabilizados. Mas nenhuma sociedade deve esperar ser sempre capaz de arcar com tais demandas.
A única saída para essa situação parece ser que a lei de ferro de uma produtividade ascendente deve estar sujeita à norma
econômica da mordomia (veja seção 5.2). Somente uma economia que aprende a ter o “suficiente” a partir do respeito pelas necessidades de preservação pode aceitar um grau menor de produtividade crescente, e, assim, certa estabilização nos
investimentos e na poupança pode ser custeada. Em uma economia do crescimento, a instabilidade e a divergência entre
os níveis de poupança e de investimentos persistirão, tornando os picos e depressões cíclicas inevitáveis. Numa “economia
do suficiente”, os níveis de poupança e investimento permanecem mais modestos. Ademais, o crescimento moderado da
produtividade pode criar possibilidades para o retorno de mais tipos de produção de pequena escala. Essas técnicas de produção de pequena escala podem reintroduzir uma coordenação muito mais direta e natural entre a decisão de poupar e a
decisão de investir (seção 5.2). Os níveis de investimento e de poupança não divergem tão facilmente em uma economia da
produção de pequena escala quanto eles o fazem em uma economia do crescimento complexa e de grande escala.
5.6 Problemas Distributivos
No simples modelo construído na seção 4.5, fizemos uma distinção entre apenas um estoque de disponibilidades e um
“bloco” de necessidades de preservação. Foi apontado, contudo, que existe uma ampla diferenciação de necessidades de
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preservação: as necessidades das famílias, dos negócios e das firmas, das igrejas, do governo e de várias instituições sociais,
tais como escolas e associações. Para cumprirem suas tarefas culturais, todas essas organizações requerem estoques de
disponibilidades específicos. Isso não significa que a soma de todos esses estoques específicos seja igual ao grande e único
estoque social de disponibilidades, porque um estoque “público” ou “coletivo” sempre deve ser reconhecido. Esse estoque
consiste de coisas como os espaços públicos de recreação (praias, parques etc.); os mares e lagos, com seus estoques de
peixes; recursos de propriedade comum; e o espaço no qual vivemos em geral. Esse estoque coletivo engloba o “estoque
governamental”, o qual inclui utilidades públicas, rodovias, armamentos para defesa etc.

Como devem ser distribuídas as parcelas da fertilidade social líquida entre esses vários estoques de disponibilidades? Geralmente, existem cinco níveis que determinam ou, de alguma forma, condicionam essa distribuição.
O primeiro nível é a taxa de troca entre os diferentes bens e serviços produzidos, expressos em termos uns dos outros ou
diretamente, em um preço monetário (veja a análise de Sraffa – seção 3.3).
O segundo nível é a determinação direta das parcelas produtivas (por exemplo, trabalho e capital). Já discutimos isso, em
alguma medida, no contexto do problema do desemprego estrutural (veja a seção 5.2). Esse nível difere do primeiro no fato
de que as parcelas do capital e do trabalho, fruto da fertilidade da família produtiva, não são simplesmente determinadas
pela troca via mercado, mas são fixadas e designadas por todos aqueles que compartilham da responsabilidade econômica
por elas.
O terceiro nível é o dos impostos e redistribuição governamentais. O estado tem o poder de preservar seu próprio estoque
por meio dos impostos, e pode redistribuir a renda recebida através de canais tais como o sistema de seguridade social.
O quarto nível é o da causalidade econômica no processo econômico em si. Os sujeitos econômicos podem transferir os
ônus econômicos uns para os outros se eles possuírem o poder econômico (controle instrumental) para tanto. Isso cria
impulsos econômicos negativos para outros sujeitos, através de taxas, salários ou aumentos nos preços, por exemplo. As
famílias afetadas irão pelo menos tentar manter seu estoque de disponibilidades, de acordo com a sua qualificação normativa. Uma reação exagerada por parte delas poderia significar que um ônus ainda maior seria transferido para uma terceira
família, ou grupo de famílias. Uma (muitas vezes inevitável) sub-reação a um impulso econômico negativo por qualquer
família poderia reduzir sua parcela distributiva, ou até mesmo diminuir seu estoque de disponibilidades.
O quinto nível é o dos ônus ou benefícios externos não compensados. A degradação ambiental constitui um bom exemplo
disso. A poluição cria novas necessidades de preservação para uma família que deseja manter-se no seu nível anterior de
preservação. No entanto, sem uma compensação adequada para os custos correspondentes, o ônus da poluição está sendo
transferido para essa família. Da mesma forma, os efeitos da poluição podem sobretaxar os estoques públicos, o que induziria o governo a tomar medidas públicas para compensar essas perdas.
Essa abordagem de cinco níveis deixa claro que a distribuição do poder econômico numa sociedade tem grande influência
sobre a distribuição final dos benefícios econômicos para as várias famílias e estoques públicos. O poder econômico pode
influir na distribuição em todos os níveis. Por exemplo,
a) se a taxa de troca entre os bens é dependente das ações ou instituições responsáveis pela configuração de preços (nível
um);
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b) se as parcelas do trabalho e do capital são determinadas por relações desiguais de poder – empregados contra empregadores (nível dois);
c) se o governo sobretaxa ou busca compensar a insuficiência dos fundos de seguridade social (nível três);
d) se certos instrumentos forem utilizados para transferir os ônus econômicos, combinando uma reação exagerada do agente afetado com uma sub-reação do agente infligidor (nível quatro);
e) se os custos externos resultantes da supressão dos níveis correntes de preservação de outros sujeitos, ou do nível de
preservação da sociedade como um todo, não forem adequadamente compensados (nível cinco).
Isso significa que uma análise da distribuição econômica numa sociedade em termos das noções de distribuição de renda
“primária” e “secundária” (a última sendo uma correção governamental das parcelas primárias) é muito tosca e incompleta
para gerar insights proveitosos. No Ocidente, por exemplo, negros e outras minorias sofrem porque “bens básicos” são
muito caros, especialmente moradias de aluguel. Esses grupos não são adequadamente representados pelos sindicatos trabalhistas (a, b). Eles devem arcar com os ônus de muitos custos sociais (e. g., eles frequentemente vivem em áreas poluídas
da cidade), e eles têm acesso muito limitado ao estoque público da sociedade, reservado primariamente para a maioria rica
e branca (d, e).
A relação do Ocidente com as nações subdesenvolvidas também é marcada por abusos de poder econômico. Existem muitos aspectos do nosso abuso de poder econômico nesse sentido:
a) Os termos de troca entre os produtos das nações pobres e os das nações ricas são, muitas vezes, manipulados em favor
das últimas, que defendem seus mercados através da aplicação de tarifas e da taxação de importações e suprimem o desenvolvimento independente da indústria no terceiro mundo.
b) Nas nações pobres, o trabalho é subvalorizado em relação aos retornos que os capitais ocidentais investidos auferem.
c) Uma das poucas instituições que buscam corrigir esse desequilíbrio econômico é o auxílio para o desenvolvimento,
fornecido pelas nações ricas. Contudo, esse auxílio é, com frequência, limitado, ou é acompanhado por juros exorbitantes e obrigações enormes de pagamento do principal. Consequentemente, as dívidas dos países pobres crescem a uma
taxa anual de mais de 20 por cento. Além disso, esse auxílio para o desenvolvimento tem baixa prioridade no Ocidente,
e é rapidamente cortado se as nações ricas se deparam com um declínio no crescimento econômico ou um aumento no
desemprego.
d) A transferência de ônus dos ricos para os pobres é particularmente levada a cabo através do sistema monetário internacional. Por exemplo, se os países do terceiro mundo reivindicam preços maiores por suas exportações, como o petróleo,
o balanço de pagamentos dos países ricos deteriorar-se-á. O Ocidente geralmente responde com uma desvalorização, ou
força a aceitação de uma depreciação contínua de suas moedas. Isso, por sua vez, resulta numa diminuição do valor das
exportações do terceiro mundo ao seu nível anterior. Outro exemplo consiste na garantia de créditos em dólar ou direitos
especiais de saque no sistema monetário internacional, que é, muitas vezes, enviesada em favor das nações desenvolvidas,
alimentando o fogo do desenvolvimento econômico exagerado.
e) O estoque público do terceiro mundo é frequentemente arruinado (e. g., desmatamento) ou exaurido (e. g., mineração
de superfície) pelas corporações multinacionais das nações ricas através de suas técnicas produtivas de mineração e exploração rápida de recursos, gerando lucros que fluem para o Ocidente e não são usados para compensar esses custos de
preservação.
Devemos igualmente avaliar a “modernização” das nações em desenvolvimento em termos da economia da preservação.
Em diversas ocasiões, a modernização é proferida como a salvação das nações pobres. A tecnologia ocidental é apresentada
quase como um evangelho secular, trazendo alegria para os aflitos. Mas uma avaliação “normativa” da modernização revela
um resultado mais dúbio, e, por vezes, até mesmo mais catastrófico, como indicado a seguir:
a) A modernização não respeita as restrições de preservação cultural. Ela invade uma cultura não ocidental com uma pressão inexorável e coloca os setores “tradicionais” e “modernos” uns contra os outros. A economia “tradicional”, que geralmente enfatiza a sustentabilidade, é sempre mais fraca que a economia “moderna”, tecnologicamente avançada e frequentemente controlada pelo Ocidente. Uma escolha responsável de necessidades econômicas é, dessa forma, suprimida; bens
de consumo de luxo entram na moda entre a elite e disseminam insatisfação entre as massas, que nunca poderão comprar
a “tão desejada” respeitabilidade social.
b) As restrições naturais de um sistema econômico também não são honradas pela modernização. Nenhum dos custos de
eliminação e preservação é pago e o meio ambiente do território nacional é, por diversas vezes, ameaçado. Recursos não renováveis são rapidamente exauridos sem compensação, resultando em uma perda no estoque público de disponibilidades.
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c) No processo de modernização, a escolha entre trabalho e capital, como insumos do processo produtivo, é geralmente
bastante irresponsável. Métodos de produção intensivos em capital são empregados num contexto de superabundância de
trabalho e de uma exiguidade óbvia de fundos de capital.
d) Os salários nas indústrias características da modernização são, geralmente, maiores que os do setor rural, mas apenas
uma minoria privilegiada é aceita como parte da força de trabalho industrial. Os jovens deixam o campo para procurar trabalho nas cidades, mas descobrem que nenhum trabalho lhes é oferecido. O resultado é que as áreas rurais são privadas de
sua juventude, enquanto uma massa urbana de pessoas desempregadas contribui para os enormes problemas da pobreza e
da falta de moradia nas cidades. Novamente, há uma falha grosseira em termos de atividade economicamente responsável.
As nações que se esforçam para instituir projetos de desenvolvimento rural de larga escala continuam a ser oneradas pelos
erros econômicos do passado, labutando sob grandes dívidas econômicas e uma ruptura do tecido social tradicional.
Um padrão de desenvolvimento responsável nos países pobres deve começar com métodos adequados de economizar,
cada um no contexto de sua cultura particular. Isso pode implicar que uma produção nas escalas pequena ou média de
tecnologia seria mais apropriada para as necessidades destes países, pois tais escalas requerem quantidades menores de
capital, não são tão suscetíveis à absorção de lucros pelo Ocidente e são de uma natureza cooperativa, na qual o compartilhamento é um aspecto dominante. A contribuição líquida para o crescimento econômico material pode ser menor no curto
prazo, se comparada com uma trajetória de crescimento de larga escala, intensiva em capital e plenamente modernizada.
Mas uma tecnologia apropriada será indubitavelmente mais preservadora, e contribuirá para uma fertilidade líquida maior
e mais estável no longo prazo.

***********************************************************************************************************
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NOTAS
1 Alvin W. Gouldner, The Coming Crisis in Western Sociology [A
Crise Vindoura na Sociologia Ocidental], London, 1970.
2 A tradução da expressão seria “corrente em voga, tendência
atual”, que se refere exatamente às ideias (e, consequentemente,
seus propagadores) que, em dado período, são aceitas consensualmente em determinado campo do conhecimento. Pelo fato de, na
literatura econômica em português, a palavra ser utilizada na forma
original, proveniente do inglês, optou-se por mantê-la assim [N. T.].
3 A palavra “economia” pode se referir tanto ao conjunto das atividades econômicas de determinado tempo e/ou lugar quanto à
disciplina acadêmica. Não existe esse problema no inglês, uma vez
que a palavra “economy” é utilizada para se referir ao primeiro sentido, enquanto a palavra “economics” é utilizada para se referir ao
segundo. Para evitar ambiguidades, optou-se por traduzir, nos casos pertinentes, a palavra “economics” como “ciência econômica”
[N. T.].
4 O título do último capítulo do último livro de de Graaff, Theoretical Welfare Economics [Economia Teórica do Bem-estar], Cambridge, 1957. Ver também Ian M. Little, A Critique of Welfare Economics
[Uma Crítica da Economia do Bem-estar], Oxford, 1957.
5 A expressão exata utilizada pelo autor é “world-and-life view”,
que, traduzida literalmente, significa “visão do mundo e da vida”.
Já o termo escolhido para traduzir esta expressão, “cosmovisão”, é
geralmente utilizado para se referir ao termo “world view”, isto é,
“visão de mundo”. Uma vez o autor utiliza a expressão “world-and
-life view” para se referir à cosmovisão dos cientistas, optou-se por
esta tradução [N. T.].
6 Veja: Herman Daly, Steady State Economics [Economia do Estado Estacionário], 1977, Hollis e Neel, Rational Economic Man, 1975
[edição em português: O Homem Econômico Racional, Rio de Janeiro, RJ: Zahar Editores, 1977].
7 A palavra “pragma”, do grego, é traduzida literalmente por “coisa”. Pela relação intencional com a alcunha do movimento filosófico
do pragmatismo, optou-se por mantê-la no original [N. T.].
8 Aqui há um jogo de palavras por parte do autor. A palavra utilizada é “good”, que pode ser traduzida, como tem sido feito até esse
ponto, como “bem”, isto é, um produto, ou como “bom”, oposto a
algo ruim, mau. Pelo contexto, a ideia é que os meios intermediários são legitimados pela sua capacidade de prover utilidade. Assim,
os “bens” se tornam fundamentalmente “bons” [N. T.].
9 No original, “priceability”. Como não existe uma palavra em português que corresponda exatamente ao significado da palavra em
inglês, optou-se pela expressão “possibilidade de precificação” [N.
T.].
10 A expressão “Robinsonade”, aparentemente sem tradução amplamente utilizada no português, se refere a um gênero literário derivado do romance de 1719 intitulado “Robinson Crusoe”, de Daniel
Defoe, que narra, na forma de uma autobiografia, a história do personagem fictício Robinson Crusoe, um náufrago que busca sobreviver por 28 anos numa ilha deserta, até ser finalmente resgatado. O
sucesso do livro foi tão grande que ensejou uma série de imitações
e recontagens, até se tornar um gênero literário caracterizado pela
questão da sobrevivência, geralmente numa ilha deserta, em condições extremamente precárias. Na economia, o “Robinsonade” é
particularmente importante por expressar, por meio de uma analogia poderosa com uma situação hipotética do mundo real, as condições iniciais e principais implicações dos modelos neoclássicos de
produção, demanda e troca [N. T.].
11 No original, “data circle” [N. T.].

12 Cf. o estudo meticuloso de Walter Eucken, Die Grundlagen der
Nationalökonomie [Noções Básicas de Economia], 1947.
13 Os textos bíblicos são extraídos da Nova Versão Transformadora,
NVT [N. T.].
14 No original, “entrustedness” [N. T.].
15 Nos lugares de “proveitosos” e “aproveitabilidade”, o autor utiliza os termos “useful” e “usefulness”, respectivamente. As traduções mais simples e diretas destas palavras seriam “úteis” e “utilidade”, respectivamente. Contudo, para que não houvesse confusão
quanto ao conceito técnico de “utilidade” (utility), usado frequentemente no texto e no final do trecho em questão, optou-se por
uma tradução diferente, mas que mantém o sentido básico [N. T.].
16 A expressão “trade-off” refere-se a uma interação, geralmente
entre duas variáveis, caracterizada pela exclusão mútua, de modo
que a variação de uma delas deve, necessariamente, gerar uma
variação da outra no sentido contrário. Um exemplo clássico é o
da versão inicial da Curva de Phillips, que afirma que se o nível de
desemprego diminuir, a inflação aumentará, e vice-versa. Pelo fato
de não haver um equivalente simples no português, e a expressão
original, no inglês, ser recorrentemente utilizada na literatura econômica em português, optou-se por manter a expressão original
“trade-off” [N. T.].
17 Isso também significa que os economistas devem enxergar a
alocação do trabalho e a escolha das condições de trabalho como
decisões econômicas que necessitam de testes adicionais, que vão
além do critério de eficiência. Até mesmo Max Weber falou, neste
contexto, do “Eigenwert der Mittel”, o valor intrínseco dos próprios
meios, que é, agora, um elemento praticamente abandonado na
teoria econômica.
18 No original, “amenity rights”. Refere-se ao direito ao conforto
proporcionado pela propriedade de alguma coisa, conforto este
que não está diretamente relacionado às características da coisa
em si. No caso em questão, o direito seria às facilidades ou conveniências (amenidades) proporcionadas pelo acesso a bens ambientes
de qualidade, como água e ar limpos [N. T.].
19 No original, “cluster of data”, um conceito bastante utilizado nas
ciências computacionais para se referir a agrupamentos de dados
que são analisados apenas em conjunto, de modo a diminuir a complexidade de tratar cada unidade de informação individualmente
[N. T.].
20 Expressão em latim que significa “tudo o mais constante”, amplamente utilizada na literatura econômica [N. T.].
21 Cf. J. Tinbergen, Economic Policy, Principles and Design [Política
Econômica: Princípios e Design], Amsterdam, 1956.
22 A nova causalidade pode ser pensada como “a busca por leis, ou
generalizações, com base nas quais podemos asseverar algo sobre
as causas dos eventos”.
23 O velho tipo de causalidade é um arcabouço dentro do qual
“as causas são sempre compreendidas como ações por parte de
alguém [...]”. Kant deixou claro “que a velha associação entre causalidade e responsabilidade devia ser rejeitada”.
24 Não se deve deixar enganar, aqui, com a preferência, por parte
do economista moderno, de falar em interdependência em detrimento de causalidade, e de enfatizar a incerteza das predições econômicas, apoiando-se fortemente na probabilidade moderna e na
teoria dos jogos. Isso porque, em primeiro lugar, na raiz deste conceito de “interdependência” se assenta não mais que o reconhecimento de que a causalidade entre eventos econômicos pode (e
frequentemente o faz) ocorrer em mais de uma direção. Mas per33

manece sendo uma perspectiva causal da realidade. Em segundo
lugar, quando o economista enfatiza o elemento da incerteza, ele
não está se referindo a uma incerteza que é inerente à sua teoria,
mas apenas a uma incerteza sobre o comportamento dos sujeitos
em seu modelo econômico, i. e., uma flutuação dos próprios “dados”. Mas o elemento da incerteza está presente na metodologia
da teoria econômica desde o início. Os economistas nunca argumentaram que os dados sempre permanecem constantes. Assim,
a incerteza do economista é condicional. Ele não tem certeza de
que as condições a partir das quais sua teoria é desenvolvida serão
observadas na prática. A teoria em si, contudo, continua completamente “verdadeira” e “incontestável”. Sob as condições dadas, ela
é plenamente “verdadeira”, em um sentido hipotético.
25 Por exemplo, o economista de hoje poderia ser tentado a taxar de “irracional” a decisão de um esposo de ficar em casa com
sua esposa durante o primeiro mês após o nascimento de sua nova
criança, ao invés de continuar trabalhando em seu emprego de $15
por hora. Mas essa decisão deve ser mais propriamente vista como
uma efetuação simultânea das normas do amor e da mordomia,
assumindo que a família seja financeiramente capaz de viver sem a
renda de um mês.
26 O autor utiliza, no primeiro caso, o termo “economic”, que se
refere ao que é relativo à ciência ou atividade econômica, e, no segundo caso, o termo “economical”, que se refere à economia decorrente da parcimônia e da frugalidade na gestão do próprio dinheiro.
A dificuldade é que, no português, ambos os termos são traduzidos
pela palavra “econômico”. A especificação do significado, na segunda instância da palavra, é devida a essa dificuldade [N. T.].
27 Veja, por exemplo, Karl Polanyi, “Aristotle Discovers the Economy” [Aristóteles Descobre a Economia], em Karl Polanyi, Conrad
M. Arensberg, e Henry W. Pearson (orgs.), Trade and Market in the
Early Empires [Comércio e Mercado nos Impérios Antigos], Chicago,
Henry Regnery Company, 1971, pp. 64-96.
28 No original, “disposition stock”, um estoque do qual se pode
dispor, de cujos recursos se pode aproveitar. A opção pela tradução
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“estoque de disponibilidades” segue a mesma lógica do conceito
contábil de “disponibilidades de caixa”, que se refere ao montante
que consta no caixa de uma organização e do qual esta pode dispor
para cumprir seus objetivos [N. T.].
29 O Rádio do Cidadão, também conhecido como rádio CB (do inglês “citizens’ band”), ou PX, é, de acordo com a Anatel, “o serviço
de radiocomunicações de uso compartilhado para comunicados
entre estações fixas e/ou móveis, realizados por pessoas físicas,
utilizando o espectro de frequências compreendido entre 26,96
MHz e 27,86 MHz. Esse serviço tem como objetivo proporcionar
comunicações em radiotelefonia, em linguagem clara, de interesse
geral ou particular; atender a situações de emergência, como catástrofes, incêndios, inundações; epidemias, perturbações da ordem,
acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a
propriedade; e transmitir sinais de telecomando para dispositivos
elétricos” [N. T.].
30 Refere-se à expressão “dismalscience”, cunhada por Thomas
Carlyle, no séc. XIX, como um contraste à então famosa “gay science”, a prática artística de composição musical e poética. A expressão
foi entendida como uma referência às previsões sombrias e pessimistas de economistas políticos como David Ricardo e Thomas Malthus, o qual previa, por exemplo, a generalização da fome pelo fato
de a taxa de crescimento populacional, no final do séc. XVIII, ser
maior que a taxa de crescimento da produção de alimentos. Com o
passar do tempo, a expressão “dismalscience” passou a ser utilizada para se referir a ciência econômica como um todo [N. T.].
31 Dicloro-difenil-tricloroetano, pesticida banido em diversos países a partir da década de 1970 [N. T.].
32 Outro nome dado à Lei de Say, cujo enunciado mais famoso é “a
oferta cria sua própria demanda” [N. T.].
33 Os direitos especiais de saque (special drawing rights, ou SDR, no
inglês) são, de acordo com o FMI, “um ativo de reservas internacionais, criado pelo FMI em 1969 para suplementar as reservas oficiais
dos países membros” [N. T].
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