
" , 

N9 223 

ESTUDOS SOBRE A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR 
Vol. 1 

Nelson H. Barbosa 
Fábio N.P. Freitas 
Carlos F.L.R. Lopes 
Marcos B. Monteiro 
Antonio Maria Silveira (Coordenador) 
Matias Vernengo 

Outubro de 1993 

I 

J 



• 

I . 

! f 

ESTUDOS SOBRE A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR, vol. I 

A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR COMO PROGRAMA DE PESQUISA ........... 2 
Antonio Maria da Silveira 

MISES E O VÍCIO RICARDIAN'O ........................................................................ 17 
Carlos FemaDdo L. R. Lopes 

KEYNES E O VÍCIO RICARDIAN"O .................................................................... 21 
Matiu Vemeaao 

INDETERMINISMO E A METODOLOGIA DA ECONOMIA POSITIVA: 
UMA ABORDAGEM COM BASE NA INDETERMINAÇÃO DE SENIOR ............ 26 

Nelson Barbosa, Fabio N. P. Freitas, Carlos F. L. R. Lopes e Matias Vemcogo 

ALFRED MARSHALL E A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR ............................. 32 
Marcos B. MODtciro 

JEL: BOO Metodologia e Hitória do Pensamento Econômico. 

Palavras Chaves: Aplicabilidade de Teorias, Realismo, Economia Positiva, Economia 
Normativa, Economia Pura ou Abstrata, Economia Social e Aplicada, Arte da Economia, 
Contenda do Método, Vício Ricardiano, Empirismo, Tecnocracia. 

l 
I 



• 

• 

, 

• 

- -----

A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR COMO 
PROGRAMA DE PESQUISA 

Antonio Maria da Silveira 

o tema central deste programa de pesquisa, que chamamos de 
Indeterminação de Senior, pode ser sucintamente colocado nas palavras de Marshall -
citado em Groenewegen (1990, p. xiv): 

A Economia Política raramente respoDde qualquer questão social. assim como qualquer questlo social 
raramente pode receber respostas indepeDdentemente da Economia Política. 

Passamos a uma rápida explicação, e à formulação a que chegamos ao 
vincular a matéria à literatura econômica. Existe uma divisão de trabalho nas ciências em 
geral, qualquer que seja o campo de conhecimento. Tanto em ciências da matéria inerte, 
quanto nas ciências da vida, ou da sociedade, a passagem do tempo tende a estabelecer 
uma especia1inção em três esferas do saber: 

I - Nível de abstração maior, ou lógica do fenômeno, só indiretamente aplicável, e que 
podemos imperfeitamente chamar de ciência pura ou abstrata. Como exemplos, Física e 
Economia Pura ou Abstrata (Teoria Neoclássica da Firma, Teoria do Crescimento). Para 
este nível, valem as palavras de Senior (1938, p.3): 

Mas as conclusões dele [do Político EcoDomista), do importando a generalidade ou verdade que 
encerrem, do o autorizam a adicionar uma simples silaba de conselho.... A tarefa do político 
economista é... estabelecer os princípios gerais cuja igoorâDcia seria fatal na condução dos afazeres 
práticos~ do é, contudo, aa>oselhávd, nem talvez praticável, entender tais principios como guias 
exclusivos ou, mesmo, como guias mais importantes [DOS afazeres práticos) ... 

2 - Nível de abstraçio menor, ou dialógica (dialética) do fenômeno, diretamente aplicável 
com as devidas qualificações, e que podemos imperfeitamente chamar de ciência aplicada. 
Como exemplos correspondentes, ciências da engenharia e economia social ou aplicada 
(Teoria Comportamenta1 da Firma, Teoria do Desenvolvimento Econômico). Para este, 
tomamos as palavras de Knight (1960, p.1Il): 

Para dizer agora um pouco mais sobre o irreaJismo da teoria ecouômica pura... Todas as cieacias do 
homem e da sociedade estio envolvidas quaDdo se pressioaa mais e mais a questIo [da açIo social, 
esoolha pública, decido politica] - partic:uIaJmalt história e, possfvd e até mais especialmente, ética. 

Knight segue Mill (1877, p. 152): 

Cada arte prasupCSe, do uma ciêocia, mas c:ienc:ia em geral; ou, pelo meDOS, muiw cieocias distintas 

Mill segue Senior (1938, p.3): 

Decidir em cada caso até qwmdo as conclusões do Político EcoDomista devem gerar ações, perteDCe à 
arte de governo, arte para qual a Ec:onoJDja PoUtica é apenas uma das muitas Ci!Dcias subselvientes. 
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3 - Nível de trato com a realidade, ou nível profissional, e que podemos imperfeitamente 
chamar de arte da ciência. Como exemplos, engenheiro ou economista profissional 
(assessor de estratégia empresarial, assessor de ministro do planejamento). Para este, 
continuamos nas palavras de Mill (1877, p.155): 

Ninguém que busque estabelecer proposiÇÕC5 para orientação da humanidade pode dispensar, não 
importando suas realizações cientificas, o conhecimento prático sobre as maneiras em que afazeres do 
mundo são de fato conduzidos, e uma ampla experiência pessoal com idéias, sentimentos, e teDdêocias 
intelectuais e morais de fato existentes em seu pais e em sua própria época . 

Atualisando e generalizando os economistas citados, e que se constituem em marcos do 
desenvolvimento da ciência, formulamos a INDETERMINAÇÃO DE SENIOR nos 
termos seguintes (Silveira, 1991, p. 79): 

As proposiÇÕC5 da economia pura, não importaDdo a generalidade ou verdade que enc:errem, não 
autorizam conclusões normativas, mas nIo podem ser ignoradas. A economia social positiva 
pressupõe teorias puras da economia, assim como, em relevância variável, outras ciêocias sociais. 
Conclusões normativas - sob a forma do que nIo pode ser feito - são deriváveis de proposições da 
economia social, mas são ainda qualificáveis pelas especificidades do caso em questlo. 

A Indeterminação ecoa Aquino (cristianismo) que, no seguir Maimônides 
Gudaísmo) e Averrois (islamismo), construiu a super-estrutura ideológica que legitimou o 
desenvolvimento da ciência: proposições gerais não resolvem casos particulares. Em 
princípio, ou por definição, especificidades não são captáveis por teoria alguma. A 
Indeterminação é o que se encontra inobservado no hábito que Schumpeter (1986, pp. 540, 
1171) identificou, e chamou de VÍCIO RICARDIANO: 

Eles [Senior, Mill e outros] quiseram apenas dizer que as questlies de política econômica envolvem 
sempre tantos elementos nIo-econômicos, que seu tratamento nIo deve ser feito na base de 
considerações puramente econômicas ... podcr-se--ia apenas desejar que os economistas daquele (como 
de qualquer outro) período llUIIC8 se esquecessem deste toque de sabedoria - nunca fossem culpados do 
Vício Ricardiano.... O Vicio Ricardiano. a saber, o hábito de empilhar uma carga pesada de 
conclusões práticas sobre uma fbnctaçln tanue. que nIo se lhe iguala. mas que parece. em sua 
simplicidade, nIo apenas atrativa, mas também <:ODViDcente. 

As palavras de Schumpeter, dentro do contexto de desprestígio dos 
economistas no Brasil de hoje, e em menor extenslo no Mundo, apontam para a 
justificativa social do programa de pesquisa. Indevidamente fundamentadas que sejam, as 
acusações populares aos economistas, pelos males da atualidade, constituem-se em meia
verdade. É preciso investigá-las, fundamentá-las devidamente, e buscar soluções. A 
análise da Indeterminaçio de Senior impõe-se claramente como questio maior. 

Outra justificativa está no entendimento do atraso relativo da ecomomia 
como ciência. Atribuí-lo à categoria de "ciência nova", é ignorar a história, bastando 
lembrar que Willian Petty foi veterano de Newton na Royal Society (Hayek, 1975) . 
Atribuí-lo à complexidade e à mutabilidade do fenômeno, assim como à natureza semi
experimental do saber, é meia-verdade em que trabalhamos. Atribuí-lo à inexistência do 
nível de divisão do trabalho alcançado nas ciências da matéria inerte e da vida, é outra 
meia-verdade sob investigações: o Vício Ricardiano é indicador da recusa do especialista 
no reconhecer as limitações de sua especiaUzaçlo. 
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Faltaria ao economista abstrato, teórico ou experimental, o senso científico 
do fisico, teórico ou experimental? Faltaria ao economista profissional o preceito ético do 
clínico geral, "que nio trata de doenças mas de pacientes"? Faltaria ao economista social 
um departamento na universidade, e o seu reconhecimento público? A importância da 
divisão de trabalho para o progresso é, naturalmente, matéria sabida de todos os 
economistas, desde Adam Smith que a deixou bem clara. 

As perguntas evocam questões sobre a formação dos economistas, como 
sobre ideologia científica (Kuhn, 1971), ou sobre cientificismo (Hayek, 1975). A falta de 
instrução filosófica e de senso histórico nos curricu10s escolares é patente. Evocam 
questões maiores, como grau de tecnocracia mais acentuado nos economistas, causado 
talvez por irrecusável chamamento do dever público, nas palavras de Schumpeter (1949). 
Mas evocam também questões menores, como comportamento interesseiro, aguçado 
talvez pelo fato dele retratar a premissa em que muitas vezes se fundamenta todo o ensino 
da ciência econômica: o Homem Econômico ou a lei da economia. 

I. LINHAS DE PESQUISAS 

1 - Uma linha bem acadêmica, fértil e mais acessível para teses de mestrado 
e monografias, visa completar a vinculaçio do tema à literatura econômica. 

Quase todos os trabalhos sob nossa orientação (seção seguinte) encaixam-se 
aqui. Por exemplo, Schumpeter sugere que a Indeterminação foi esquecida em virtude de 
desvio da atenção para o problema de juízos de valor; Cairnes, Sidgwick e Weber o teriam 
provocado -- o primeiro e o último estio sendo investigados em (ll-15) e (ll-16), 
respectivamente. 

Pesquisas mais ambiciosas envolveriam, por exemplo, Adam Smith ou um 
metodológo maior, Neville Keynes (1904). Hutchison (1981) seria uma alternativa. Os 
dois ultimos trabalharam sobre a Contenda do Método, constituindo-se na seqüência 
natural do artigo (TI.8); seria pesquisa para um semestre, em cada um deles. 

Quanto a Smith, pensamos numa investigaçio paralela sobre a importância, 
em sua obra, das "aspirações crescentes" do ser humano. Trata-se de uma dimensão 
econômica do comportamento, nIo captada pelo Homem Econômico, mas recuperada no 
Homem Administrativo, da economia comportamental de Simon (1955). A ausência desta 
dimensão na teoria neoclássica (economia pura) limita o entendimento dos processos de 
crescimento, numa extensão que necessita ser estudada. Seria pesquisa para um ano. 

2 - Uma linha mais difícil foi iniciada com o artigo (ll-5), que estabelece 
paralelo entre uma teoria pura (micro-neoclássica) e outra 5Ócio-econômica (estratégia 
empresarial). Segue-se-lhe um projeto de Mauricio Fucks, "Economia Ambiental [Pura] e 
Economia Ecológica [Sócio-Economia]: Inquirições sobre Método e Escopo" 
(FGVIEPGE, janeiro de 1993). 

O neo-austríaco Lachmann (1973) criticou a macroeconomia em termos do 
desproposítado grau de abstração envolvido. Seria uma teoria pura, se o interpretamos no 
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contexto da Indeteminaçio de Senior; por estranho que pareça, sua argumentação não 
pode ser ignorada. Tomando o neo-austriaco Hayek (1975), entretanto, a macro é 
economia aplicada, além de cientificismo. 

Para Hicks (1980) por outro lado, a macro é da sócio-economia; pode-se 
substanciá-Io também com a existência de outro campo de pesquisa, a busca dos 
fundamentos microeconômicos da macro, não importando tanto seus sucessos ou 
fracassos. Vemengo procura esclarecer e resolver o problema (11-22). 

A teoria do crecimento como versão pura que evoluiu da teoria sócio
econômica do desenvolvimento, é um projeto maior. Demandaria um ano e meio talvez. A 
tese de mestrado em que Duarte trabalha, A Indeterminação de Senior e Kuznets, (11-8), 
localiza-se nesta linha. 

3 - Reconhecer a interação e, mesmo, a interdependência entre economia 
pura e social significa questionar a teoria de evolução da ciência de Kuhn (1971): evolução 
autônoma do conhecimento puro. Um projeto, estendendo Kuhn para absorver a 
Indeterminação, exigiria um ano. 

4 - Em princípio, ou por definição, especialidades não são captáveis por 
teoria alguma. Dada a importância que elas tendem a assumir numa ocorrência qualquer do 
fenômeno social, teorias podem não explicar casos particulares. De Aquino ao realismo 
tem-se uma linha de pesquisa conectando a Indeterminação de Senior à literatura em 
filosofia da ciência. Whitehead (seis meses) e Popper (um ano) seriam bons começos neste 
processo de integração. 

5 - O vício ricardiano alimenta uma tendência nio-democrática talvez 
crescente: a tecnocracia como versão moderna da teocracia - perdoem-me os leitores se 
nos sentimos na necessidade de afirmar que tecnocrata não é sinônimo de técnico, que 
"economistas no governo" não significa tecnocracia - ocorre-nos (Frisch, 1985) como 
exemplo típico de cientista econômico que, além de ignorar a fronteira entre economia pura 
e social, foi um profissional ou técnico anti-tecnocrata por excelência. 

A Indeterminação de Senior e a tecnocracia é uma grande questão, 
controvertida e de significado maior. Coats (1981) precisa ser estudado, e mantemos muita 
expectativa na conexão deste estudo com a questão geral do poder dos peritos, e dos 
peritos no Poder - Haskell (1984), Price (1965) - creio que seis meses seria tempo 
suficiente para um bom trabalho aqui. 

fi - TRABALHOS REALIZADOS E EM ANDAMENTO 

a) Realindos, minha Autoria 

1 - The Public Choice Sediton: Variations on a Theme by Buchanan. 
Cambridge: Clare Ha1l, Univ. ofCambridge, mimeo., 1989. 
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Esta monografia foi escrita a caminho de um livro. Circulou entre alguns 
colegas, em Cambridge e Londres (recebi criticas de Geoffi'ey Harcourt e de Victoria 
Chich), e deu origem a dois artigos, "The Public Choice Sedition: The B-Twist"( criticado 
por Tony Lawson), e "The Public Choice Sedition: The Praise of Folly" (criticado por 
Herbert Simon). 

o objetivo era escrever um terceiro, ainda sobre Escolha Pública, e reuni-los 
em livro (recebi proposta de publicação neste estágio, da parte de Edward Elgar) -
acredito que só voltarei a este projeto depois de ter explorado suficientemente o programa 
de pesquisa que evoluiu de (4), abaixo. Os dois artigos foram revistos" resultando nos 
seguintes (2) e (3). Warren 1. Samuels propôs-me reuni-los num artigo, que seria 
publicado em co-autoria. Nicholas Mercuro estava também envolvido, mas desistiu. 

2 - "The Public Choice Sediton: Variations on the Theme of Scientific Warfare". 
Análise e Conjuntura, porvindouro. Cambridge: Clare Hall, Univ. of Cambridge, 

mimeo. 1990. Rio : Ensaio Econômico nO 165, da EPGFJFGV, 1990. Anais do 18° 
Encontro Nacional de Economia, Brasília, ANPEC-90, vol. 1, pp. 147-66. 

Sinópse 
Dado um significativo elemento de verdade na Teoria da Escolha Pública, 

um modesto elemento também deve ser encontrado quando se conduz, em abordagem 
semelhante, um estudo sobre o comportamento de cientistas. Hany Jonson (1971) 
constatou este fato em "A Revolução Keynesiana e a Contra-Revolução Monetarista". 

Seguindo-o, constatei bem mais na própria "Revolução" da Escolha Pública; 
suas visões, métodos e hipóteses básicas são analisadas dentro do contexto espacial e 
temporal em que ocorreu. Este artigo é um complemento à Sociologia do Conhecimento, 
uma embrionária Economia do Conhecimento; subtítulos igualmente sugestivos seriam 
"Variações sobre um Tema de Buchanan" ou "As Torções de Buchanan e Friedman". 

3 - "The Public Choice Perspective and Knight's 1nstitutionalist Bent" . 
Revista Brasileira de Economia, porvindouro. Cambridge: Clare Ha1l, Univ. of 

Cambridge, mimeo. 1990. Rio: Ensaio Econômico nO 166, da EPGFJFGV, 1990. 
Apresentado na 18th Conference of the History of Economics Society, University of 
Maryland, june 15-7/1991. Anais do 1 go Encontro Nacional de Economia, Curitiba, 
ANPEC-91, vol. 4, pp.69-94. 

Sinópse 
É uma revelaçlo a análise detalhada de pequena amostragem dos trabalhos 

da "Revolução" da Escolha Pública, escritos por seu protagonista principal, Buchanan 
(1988, 1987, ... 1965). O papel legitimador de Knight é iluslo ou farsa; afinidades de Knight 
com a economia comportamenta1 510, por outro lado, estabelecidas. Suposições e 
motivações básicas compartilhadas com marxistas, assim como infindáveis pontos de 
contradição, são observados em Buchanan. 

As inevitáveis contradições que surgem da complexidade e da parcialidade 
de teorias 510 distinguidas daquelas que são mais atribuiveis ao Vício Ricardiano. As 
linguagens de economistas abstratos, aplicados e profissionais 510 identificadas e 
criticamente examinadas. 
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4 - "A Indeterminação de Senior" 
Revista de Economia Política 11 (outldez 1991), pp. 70-88. 
Cambridge: Clare Ha11, Univ. ofCambridge, mimeo. 1990. Rio: Ensaio Econômico 

n° 167, da EPGFlFGV, 1990. Anais do 18° Encontro Nacional de Economia, Brasília, 
ANPEC-90, voI. 1, pp. 221-38 

Sinópse 
Comprometimentos e requisitos de trabalho da economia abstrata, aplicada, 

e da arte da economia são considerados a partir de uma analogia com os campos da matéria 
inerte e da vida. A economia abstrata é a pura lógica do fenômeno. A economia aplicada 
positiva pressupõe a abstrata, além de várias outras ciências relevantes. A arte pressupõe a 
economia aplicada e o conhecimento direto das especificidades que caracterizam a 
individualidade temporal e espacial do fenômeno. 

Trata-se de uma indeterminação que foi claramente formulada por Senior e 
Mill; sua conexão com o institucionalismo é considerada. O Vício Ricardiano é o hábito de 
ignorar a Indeterminação; suas causas são analisadas, e sua predominância na economia 
neoclássica é exemplificada. 

5 - "Aplicabilidade de Teorias: Micro-Neoclássica e Estratégia Empresarial". 
Revista de Economia Política, porvindouro. Rio: Ensaio Econômico nO 192, da 

EPGFlFGV, maio de 1992. 

Sinópse 
A matemática é um bem de capital, lógico e geral, para a construção da 

ciência empírica. A ciência empírica abstrata, aqui representada pela micro-neoclássica, é 
um bem de capital, lógico mas específico, para a construção da ciência aplicada. A ciência 
aplicada, aqui representada pela teoria positiva da estratégia empresarial, é um bem de 
capital, dialético e especifico, para o aperfeiçoamento da arte da ciência, isto é, do domínio 
da realidade. 

A complementaridade entre estas esferas do saber é óbvia, mas encontra-se 
ofuscada pelo Vício Ricardiano de muitos economistas. Sob esta visão, faz-se um estudo 
de caso dos trabalhos de H. Igor Ansoft: precursor da teoria de estratégia empresarial. 

Partindo da iluminação neoclássica, Ansotr constatou penosamente a 
insuficiência dela. A prática empresarial exige também iluminações que só a política, a 
sociologia e a psicologia podem proporcionar. Através do entrelaçamento dialético ou 
dialógico das ciências sociais, a teoria estratégica entio reformulada constitui-se na 
indispensável passagem para a prática. 

Demanda-se racionalidade econômico-social do processo decisório. A 
teoria aplicada da passagem para a prática da política econômica nio é ensinada hoje. A 
lacuna é sugerida pelo estudo, transparecendo a maior causa para o desprestigio atual do 
economista, no Brasil e no Mundo. 
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6 - "Teorias Econômicas: A Meia-Verdade Temporária". 
Revista Brasileira de Economia, porvindouro. Rio: Ensaio Econômico nO 204, 

EPGElFGV, dezembro de 1992. Apresentado no congresso Caos, Acaso e Determinismo 
nas Ciências, Artes e Filosofia, Câmara de Estudos Avançados do Forum de Ciência e 
Cultura da UFRJ, Rio de Janeiro, 12-3/11192. Incorpora os ensaios reunidos em "A 
Indeterminação de Senior: Ensaios Normativos". Rio: Ensaio Econômico nO 188, da 
EPGElFGV, março de 1992. 

Sinópse 
O tema é a relação da política econômica com a sua ciência, e a conclusão é 

pelo desenvolvimento de departamentos de economia soeia! que formariam profissionais 
habilitados para a sua prática (a serviço dos políticos, naturalmente). 

Discute-se a indeterminação derivada da incompletude do conhecimento 
cientifico, tanto em sua esfera mais abstrata, onde prevalece a lógica dos modelos 
hipotético-dedutivos, quànto em sua esfera aplicada, com a dialógica das formulações 
interdisciplinares. 

O tratamento é geral, com a discussão de economia e administração em 
paralelo com fisica e engenharia, e incorporação de medicina e direito em exemplificações. 
Na linha socrática da filosofia da ciência, o trabalho chega a fazer sentido do provérbio 
popular, "a teoria na prática é outra". 

7 - "The Ricardian Vice and The Indetermination of Senior" . 
Rio: Ensaio Econômico nO 205, da EPGElFGV, dezembro de 1992. Apresentado 

na Fifth Annual International Conference of The Society for Advancement of Socio
Economics (SASE), New School for Social Research, New York, 26-8/3/1993. 

Trata-se de uma revisão e extenslo de (4), tendo em conta as criticas e o 
que foi desenvolvido em (5) e (6). 

8 - "Senior, Wagner and SchomoUer: Indetermination and Social Policy 
Conclusions" . 

Aceito para publicaçlo em Essays on Social Security and Taxation, coordenado 
por JüBen G. Backhaus, Avebury, UK. A primeira versio, "The Indetermination of Senior 
(or The Indetermination ofWagner) and SchmoUer as a Social Economist", foi apresentado 
na Conference on Schmoller anel Waper, Heilbronn, Germany, October 15-18, 1992, 
circulando ainda como Ensaio Econômico n° 212, da EPGFJFGV, março de 1993. 

A versio estendida e em português, "Wagner e SchmoUer sob a Luz da 
Indetenninaçio de Senior", esü aceita para apresentação na ANPEC-93, Belo Horizonte. 

Sinópse 
As proposições da economia pura, nio importando a generalidade ou 

verdade que encerrem, nio autorizam conclusões normativas, mas nio podem ser 
ignoradas. A economia social positiva pressupõe teorias da economia pura e, com 
relevância variável, teorias de todas as ciências. Conclusões normativas - sob a forma do 
que nio deve ser feito - slo deriváveis das proposições da economia social, mas sio ainda 
qualificáveis pelas especificidades do caso em questão. 
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Trata-se do que denominei Indeterminação de Senior, o hábito de ignorá-Ia é 
o chamado Vício Ricardiano. Faço aqui uma primeira incursio na história do pensamento 
econômico alemão. Wagner estava bem consciente da Indeterminação. O Vício dos 
economistas puros pode ter sido a motivação da luta de Schmoller. A Contenda do 
Método foi o primeiro grande conflito paradigmático entre economistas puros e sociais. 

b) Realizados, Outros Autores 

9 - Barbosa, Nelson et al. "Indeterminismo e a Metodologia da Economia Positiva". 
Revista Brasileira de Economia, porvindouro. Apresentado no congresso Caos, 

Acaso e Determinismo nas Ciências, Artes e Filosofia, Câmara de Estudos Avançados 
do Forum de Ciência e Cultura da UFRJ, Rio de Janeiro, 12-13/11/1992. 

10 - Fernandez, Brena Paula Magno. Maquiavel e o Vício Ricardiano. Rio: 
EPGElFGV, Pesquisa em Bolsa de Aperfeiçoamento do CNPq, agosto de 1993. 

11 - Fucks, Mauricio. "O Paradigma Entrópico na Economia: Incerteza relativa aos 
Recursos Naturais". 

Revista Brasileira de Economia, porvindouro. Apresentado no congresso Caos, 
Acaso e Determinismo nas Ciências, Artes e Filosofia, Câmara de Estudos Avançados 
do Forum de Ciência e Cultura da UFRJ, Rio de Janeiro, 12-13/11/1992. Derivado de 
Considerações Preliminares sobre a Introduçio do Conceito de Entropia na Ciência 
Econômica. Rio: EPGElFGV, Tese de Mestrado, fevereiro de 1992. 

12 - Lopes, Carlos F. R "Mises e o Vício Ricardiano". 
Revista Brasileira de Economia, porvindouro. Derivado de Mises e 

Indeterminação de Senior. Rio: FEAIUFRJ, Monografia de Graduação, janeiro de 1992. 

13 - Monteiro, Marcos Bustamante. "Marshall e a Indeterminaçio de Senior" 
Apresentado no congresso Caos, Acaso e Determinismo nas Ciências, Artes e 

Filosofia, Câmara de Estudos Avançados do Forum de Ciência e Cultura da UFRJ, Rio de 
Janeiro, 12-13/11/1992. 

14 - Vernengo, Matias. "Keynes e o Vício Ricardiano". 
Revista de Economia Política, porvindouro. 

c) Em Andamento, Outros Autores 

15 - Amaral, Sérgio. Cairnes e a Indetenninaçio de Senior. (Monografia) 

16 - Barbosa, Marcelo Ce1ani, e Oliveira, Edélcio de. "A Indeterminação de 
Hayek". 

17 - Bastos, Guilhenne S. Humberto Butos e a Arte da Economia. (Monografia) 

9 



~ 
I 

• 

• 

18 - Duarte, Maria Tereza Garcia. Kuznets e a Indeterminaçio de Senior. (Tese 
de Mestrado) 

19 - Grumbach, Sergio. Weber e a Indeterminaçio de Senior. (Monografia) 

20 - Lopes, Carlos F. R Considerações sobre a Indeterminação de Senior e o 
Método em Myrdal e Shaclde. (Tese de Mestrado) 

21 - Muls, Leonardo Marco. "O Vício Ricardiano no Debate sobre o Processo de 
Trabalho". 

22 - Vemengo, Matias. "A Macro como Disciplina Autônoma" . 

d) Em andamento, minha Co-autoria ou Autoria 

23 - "A Arte da Economia segundo Economistas Puros: uma Pequena Amostra". 

24 - Aplicabilidade de Teorias Econômicas. Projeto de pesquisa para realização 
de um livro, aprovado na seleção do PNPE-I990, IPEA - reunirá, em cinco capítulos, os 
artigos (4), (5), (6), (8) e (23) acima. 

25 - "O Economista Maquiavel". Em co-autoria com Brena Paula Magno 
Fernandez. A partir de Maquiavel e o Vicio Ricardiano, nO 10, acima. 

m. QUATRO ENSAIOS 

Reunimos quatro notas neste texto para discussão. Na primeira, Lopes 
evidencia o Vício Ricardiano em Mises. Em sua leitura do clássico, Açio Human, Lopes 
percebe dois construtos do ser humano, o nominal e o operacional. O primeiro é 
abrangente, mas analiticamente nIo utilizado, além de tautológico. 

O segundo consttuto é a versio do Homem Econômico que se mostra 
operacional na análise. cuja abstração é assim caracterizada em nível máximo. Apesar 
disso, Mises sente-se à vontade para falar da reali~ e derivar inúmeras proposições 
normativas. Os exemplos citados indicam a dimensio estarrecedora em que se apresenta o 
Vício Ricardiano em Mises. 

Na segunda no~ Vemengo trabalha em lado oposto da questão, 
evidenciando a inexistência do Vício Ricardiano em Keynes; procura refutar assim nada 
menos do que uma acusação do próprio Schumpeter. Em sua leitura do clássico, Teoria 
Geral, Vermengo percebe dois níveis de abstração teórica, ocorrendo explícita passagem 
para o nível aplicado quando conclusões políticas estio em pauta. 

Vemengo mostra evidências de avançada consciência da Indeterminação de 
Senior em Keynes, como: a) a cuidadosa qualificaçio das recomendações de política 
econômica, tendo em conta as especificidades temporais e espaciais em que são 
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formuladas; b) a admiraçio maior pelo trabalho abstrato, enquanto restrito a seu domínio; 
c) o entendimento da economia como ciência moral; d) a preocupação com juízos de valor 
dos cientistas, os quais enevoam a distinção entre o normativo e o positivo. 

Na terceira nota, Barbosa, Freitas, Lopes e Vemengo confrontam a 
"Metodologia da Economia Positiva" de Friedman com a Indeterminação de Senior. O 
clássico da literatura metodológica, que há quatro décadas permanece em debate, e que 
ainda informa a postura filosófica dominante no neoclassicismo, é visto como 
esquizofrênico quando sob iluminação da Indeterminação de Senior . 

Os autores mostram que Friedman reduz a ciência à economia pura. O 
irrealismo dos postulados é vangloriado - Samuelson cunhou a expressão Torção-F para a 
vanglória. O objetivo da ciência é reduzido a previsões sobre o mundo real. As conclusões 
normativas dependem adicionalmente apenas de gostos e de juízos de valor. 

Tem-se uma ciência abstrata (economia pura), como a fisica, com 
atribuições de ciência aplicada (economia social), como as ciências da engenharia: 
Esquizofrenia-F seria o cunho, caso os autores acompanhassem Samuelson. 

Finalmente, Monteiro toma o clássico marshalliano, Principies of 
Economics, buscando evidenciar quão perto esteve Marsha1l da formulação da 
Indeterminação de Senior; existe ainda o propósito de indicar a motivação social do grande 
economista -- reproduzimos a primeira versão do trabalho; a última, apresentada em 
congresso, ficou incompleta em sua forma escrita, devido a viagem do autor para 
aperfeiçoamento na Bélgica. 

Lê-se na seleção de citações que Marsha1l reconhece até certo ponto a 
legitimidade da economia pura, com a busca do conhecimento pelo conhecimento. As 
qualificações podem ser relacionadas a seu tempo, à Contenda do Método em particular. 

Sua preocupação com o Vício Ricardiano é evidente, faltando-the 
lamentavelmente um nome para a pritica - ao citar Ricardo como caso limite na extensão 
das cadeias de raciocínio, deixa entrever que poderia não questionar a denominação dada 
por Schumpeter. 

As limitações do construto Homem Econômico frente à sua contrapartida 
real são afirmadas e reafirmadas enfaticamente. O caráter tendencial das leis econômicas 
recebe tratamento similar. A consciência do efeito das especificidades temporais e 
espaciais em ocorrências do fenômeno econômico manifesta-se com clareza. 

Vê-se a proximidade do entendimento da economia social, mas a não 
individualização dela, e nem mesmo da economia aplicada; ambas estio mescladas com a 
arte da economia. Vendo o pesquisador em sua época e lugar, não há como pedir mais. 
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MISES E O VÍCIO RICARDIANÜ* 

Carlos Fenumdo Lopes--

I. INTRODUÇÃO 

Por se tratar de um assunto tão relevante para a vida em sociedade, a teoria 
econonuca sempre esteve envolvida no debate político. O questionamento sobre as 
intermediações necessárias entre o trabalho científico e as formulações de políticas 
econômicas é recorrente na economia desde os tempos clássicos de Ricardo, Senior e Mill. 
Schumpeter referiu-se ao "hábito de se empilhar uma carga pesada de conclusões práticas 
sobre uma fundação tênue l como Vício Ricardiano. Silveira (1991) trata deste assunto na 
forma de uma indeterminação, que denominou Indeterminação de Senior2. Baseados neste 
instrumental, vamos aqui analisar o trabalho de Ludwig von Mises, concentrando-nos em 
sua maior obra, Ação Humana, onde procuramos identificar a existência ou não do Vício 
Ricardian03 . 

ll. MISES E A AÇÃO HUMANA 

Mises inicia seu livro expondo o axioma do comportamento humano que 
fundamenta sua teoria. O indivíduo é descrito como um agente racional, que a partir de 
uma análise de custo-beneticio decide agir, sempre visando aumentar sua satisfação ou 
reduzir seu desconforto. A natureza dos desejos e necessidades, no entanto, é vista como 
algo complexo, pertencendo apenas ao âmbito do indivíduo e não passível de apreensão 
pela teoria. Sendo assim, o objeto da praxeologia (ciência da ação humana) consiste em 
entender o processo pelo qual estes agentes racionais interagem e conciliam seus interesses 
distintos. 

Do axioma básico depreende-se a impossibilidade do cálculo coletivo, já que 
desejos e necessidades nIo podem ser definidos a um nível mais agregado do que o 
indivíduo. Extrai-se também que os agentes são eficientes em seus cálculos. No âmbito da 
economia, decorre daí que a distribuição ótima da produção social é aquela que 
corresponde às intenções de compra formuladas pelos agentes. Este resultado, segundo 
Mises, só é alcançado em uma economia de livre mercado, onde a concorrência entre os 
empresários os obriga a atender da melhor forma possível aos desejos dos consumidores. 
Qualquer intervenção nos mecanismos de mercado resulta em distorções nos preços 
relativos, impedindo que vigore a "soberania" do consumidor. 

• O.ul« qndece a F6bio Fnita, MatiII Verm.IID. NeIIcG BIrbou .. "'Ip'CÍ''''''''' a AI*laio Mft da SiMIira pUI ~ e r-- Da e1abonçIo dIIIIa DOta. 
Fmngmjca do BNDES ......... do IEl-UFlU. 

ISduq1c.-, citado lIIl SiIwira (1991: p.SO). 
20 CCIIIInIte lIIIre o Vicio de RareIo e a VIrtUde de s.iar 6 ....... par lDIIIInr lUtar-. de padGI de viIla ...xicoI ............ 
~ poIIIUnI ~ diItiIâa. V. a l'IIpIIit.o m.ua (1980: pp.99-119). 
EIta DOta 6 uma wnIo lDOdi&ede de LopII (1992). 
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Mises formula, a partir dos resultados teóricos, suas conclusões de política 
econOlruca, que pregam a superioridade dos mecanismos de mercado sobre qualquer 
processo de coordenação ou planificação das ações. Baseia-se para tanto na suposição de 
que seu axioma fundamental é não apenas necessário, mas também suficiente, para explicar 
de forma abangente todo o comportamento humano. Rotinas, caridade, crimes, toda ação 
humana pode ser reduzida a um cálculo racional em busca de satisfação pessoal. Mises se 
sente então à vontade para dizer: "[O] verdadeiro tema da praxeologia, ação humana, tem a 
mesma origem que o raciocínio humano. Ação e razão sio congenéricas e homogêneas; 
podem até ser consideradas dois aspectos diferentes da mesma coisa. [ ... ] A praxeologia 
transmite conhecimento exato e precisO das coisas reais" (1949: p.39 - grifos nossos). A 
lógica da teoria reflete a lógica da ação, a realidade pode ser descrita por teoremas. O 
liberalismo toma-se assim não apenas um objetivo político, mas também uma conclusão 
científica. 

ill. A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR 

O conhecimento é limitado. Uma teoria não pode pretender ser geral a 
ponto de explicar uma vasta gama de fenômenos e ainda assim explicar cada um deles de 
forma acurada. Teorias muito abstratas, quando superpostas diretamente à realidade, 
geram uma indeterminação. Silveira (1991) constrói então um modelo com o qual procura 
analisá-la. 

Estabelece-se inicialmente uma tricotomia, representando dois níveis de 
trabalho teórico e um nível profissional: ciência abstrata, ciência aplicada, e sua arte. A 
ciência abstrata é o campo teórico estritamente lógico. Seu conhecimento busca a 
generalidade, relacionando aspectos elementares e universais do objeto de análise. Altos 
níveis de abstração, entretanto, significam distanciamento do fenômeno real, e 
consequentemente perda da acurácia. A arte, por sua vez, é o campo pragmático, situado 
ao nível da realidade, no extremo oposto ao da ciência abstrata. Sua preocupação abrange 
naturalmente todos os aspectos e especificidades do fenômeno. Envolve, dessa forma, 
conclusões normativas sobre a realidade, embora estas conclusões não possam ser 
generalizadas. 

Existe, portanto, uma lacuna entre o conhecimento teórico abstrato e as 
decisões envolvidas nos fenômenos reais; a ciência aplicada busca preencher este espaço. 
Mantendo-se ainda no campo teórico, aproxima os construtos de suas contrapartidas reais 
ao incorporar na análise as diversas dimensões do objeto. Para isso entrelaça teorias 
abstratas distintas mas relevantes para o caso em questlo, produzindo um conhecimento 
menos geral, porém mais acurado. Este conhecimento, de caráter positivo, é relativo a uma 
gama mais restrita de fenômen~s. O Vício Ricardiano surge então quando se ignora o 
papel do campo aplicado, isto é, quando pressupõe--se ser a teoria abstrata suficiente para 
gerar conclusões práticas . 

IV. O VÍCIO RICARDIANO EM MISES 

A defesa incondicional que Mises faz do liberalismo baseia-se na pretensa 
integração de universalidade e completude em seu axioma fundamental. Nosso 
entendimento é que, ao expandir seu conceito de ação humana a toda forma de 
comportamento, Mises apenas o diluiu em uma tautologia sem poder analítico. Todo 
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objetivo humano é reduzido à satisfação pessoal. Altósmo, egoísmo ou sensação de dever 
são considerados apenas como diferentes formas de buscar esta satisfação. Qualquer fonte 
de irracionalidade, por sua vez, é excluída do processo decisório e remetida ao terreno 
vago dos desejos pessoais, o qual é, por definição, impenetrável à teoria. Este conceito de 
ação humana, no entanto, é vazio como base de um corpo teórico. Nada se pode dizer 
sobre as reações dos agentes a determinados estímulos, já que qualquer reação pode ser 
explicada (a posteriori) como uma busca racional de algum desejo incompreensível. De 
fato, ao desenvolver sua teoria, Mises abandona (implicitamente) esta versão ampla e 
tautológica do comportamento e passa a trabalhar em termos mais restritos. O objetivo 
dos consumidores é expresso pela demanda de bens e serviços, os trabalhadores otimizam 
uma relação salário-lazer, os empresários almejam lucros máximos. Em suma, o modelo de 
comportamento humano aproxima-se do "homem econômico" neoclássico, ou seja, do 
agente que usa todas as informações disponíveis em prol de seu interesse própri04. 

Entendendo o "homem econômico" operacional de Mises como hipótese 
teórica expõe-se o seu caráter abstrato. De fato, sua teoria econômica passa a ser o 
desenvolvimento lógico de uma visão restrita e estiHzada do comportamento humano. Ao 
refletir uma dimensão humana (motivação egoísta) certamente obscurece outras'. Valores 
morais e éticos são uma parte fundamental do processo de decisão: fazemos não só o que 
queremos, mas também o que devemos, estas duas motivações interagindo de forma 
complexa6. Nio é do escopo desta nota trabalhar as formas que assumem esta interação, 
ou questionar as suas consequências analíticas sobre o conceito de racionalidade. Nosso 
ponto é que aceitar a relevância do "homem econômico" ao nível abstrato não implica 
considerá-lo uma descrição acurada do comportamento real. Segue-se que elaboração de 
políticas econômicas exclusivamente nos resultados da lógica do auto-interesse (teoria 
abstrata) constitue uma mutilação do objeto, uma postura que dificilmente pode ser 
considerada como científica. Uma pequena amostra de citações servirá para ilustrar a 
dimensão que o problema assume em Mises (1949): 

Esses países &lo pobres em compll8Çlo com OI outros avançados. Sua pobreza é fruto do rápido 
crescimento populacioDaL Prefaem ter mais filhos do que elewr o seu padrIo de vida. A decisIo é 
deles (p. 853). 

A maravilhosa civiJizaçln da antil'Jidade desapareceu por do ter sabido ajustar seu código moral e o 
seu sistema legal às exi~ da ecxmomia de mercado (p.758). 

A guerra é a altemativa à liberdade de investimento estrangeiro, que um mercado internacional de 
capitais tomaria possfvd (p.49S). 

Mas o borror da morte pela fome do aterroriza mais OI que vivem na sociedade capitalista. Quem 
puder trabalhar pode ganhar muito mais que o necesário à mera sub&ist6nçja (p.596). 

4 A ctiftromça eaIrc .. "bomIm .COljhDico~ de ~ • o "OOd"'iro 6 que o primeiro alo aIp6e iabmaçlo l*feiIa, já que a , . lJarie 
da lÇ6cI iDdivicmiI alo • di ............... 111M liDa CIXIIO IIID ~ DO tmIpO, lIMIIwDdo apwdizaodo • lIIeçIo pila 
I1ODLiOileucia. O ipIDdizado. DO""" UÍII ...... , iIto .. _ prnbMiljdedee dei ___ pnc:iIIm _ ia4apln ...... do tIIIIpO 

hiItérioo (o.vidIoa, 1982-1983). Il1o Iipifica que OI ~ _"...,a pnc:iIIm _ IIt6wi1, IlOl mo&dII dII !li' •• -

pvitacic:Gail (ibid. p.187). EIte pcao, DO""" 6 m-itPeI ..... ~ .[f)feft' ..... ftIicGI podem _ iI8rpnàdcI com'" DO 

~ QOllhlc:i ........ de ~ QCDfwúI ~ pUa apa·u .. açJo OI lQCIIMçjnw!toe biIIiIrioaI alo permiIaD idIatioo 
tráaIDao· (1949: p."'). Se ~ &CIOita a --.~ do ---. pnciIa aceiIw-..., -1lCIIIOCII"'aci-, CIXIIO a ..... a 
iDI&IbiIidade potmciaI, • quaia J.vIm à nplic:IçIo ncioaIl dei nw ........ de ooardwIIçIo ar.- ao a.'CIdo. A.....,.ao da nIaçJo 
~, ~. ncima1idade, VII" c.n.Jbo (1981). Pwa IIID pIiDeldll eecoIII DOCHUI1r'-. ~ VII" Dow (191'). 

0Pfbe lCIf iD1cnIl Yicw ri ncioaaIity iDwIwI .. alia a tina rejecIioa rl1be '1I1bicHeIII1ed' _ oi JDOtivIbOD. (s.. 1917: p.1'). 
6Sobre a <lCIIIIpIexidId delta iIUraçIo VII" ~ (1992. 1923), Soa (1917). MyrdaI (1969). 

20 



r--------- -- -------

Concluindo entio pelo Vício Ricardiano em Mises, termino citando as 
palavras de Hayek (1975: p.193), que embora provavelmente não concordasse com o uso 
que delas faço', servem como uma ret1exão sobre o tema aqui tratado: 

o reconhecimento de limites insuperáveis ao seu conhecimento deve, de fato, ensinar ao estudioso da 
sociedade uma lição de humildade que deve protegê-lo de se tornar um cúmplice na luta fatal dos 
homens para controlar a sociedade. 

v. CONCLUSÃO 

Mises extrai conclusões normativas a partir do desenvolvimento lógico de 
seu axioma fundamental, supondo-o uma descrição acurada de todo comportamento 
humano. Esta proposição, no entanto, não se sustenta. Ao procurar generalizar estes 
axioma para abranger toda ação humana, Mises consegue apenas chegar a uma tautologia, 
sem poder explicativo. Ao construir sua teoria, no entanto, o axioma, é silenciosamente 
transformado em um modelo restrito de comportamento egoísta. Isto toma sua teoria 
necessariamente abstrata, e sua defesa "científica" do liberalismo um exemplo do Vício 
Ricardiano. 

BmLIOGRAFIA 

Blaug, M (1980), Metodologia da EcoDOmia: ou Como os EcoDOmistas Explicam, SIo Paulo, 
Edusp (1993)~ 

Carvalho, F. C. (1988), "KeyDes on Probability, Uncertainty, and Decision Marketing", JPKE voI. 
11, nO 1; 

Davison, P. (1992-1993), "Rational Expectations: a Fallacious Foudation for Studyng Crucial 
Decision-Marketing Processes", JPKE voI. 5, nO 2~ 

1980~ 

(1990)~ 

Dow, S. (1985) MacroecoDOmiC 1'bougbt: A Methodologic:al Aproach, Oxford, Basil Blackwell; 
Hayek. F. (1985) "A Pretensio do Conhecimento", Edic:Ges Multiplic, voI. 2, nO 5, abril1982~ 
Knight, F. (1922), "Ética e lnterpráaçIo Econômica", Edic:Ges Multiplic, voI. 1, nO 1, outubro 

Knight, F. (1923), "A Ética da Conc:omncia", EdiçGes Multiplic, vo12, nO 3, dezembro 1981~ 
Lopes, C. F. (1992) A lDdetamiDaçIo de Seaior em MiJes, FEA-UFRJ, mimeo~ 
Mises, L. (1949) AçIo Ifmnau: Um Tratato de EcoDOmia. Rio de Janeiro, Instituto Libeal 

Myrdal. G. (1969) Q,jectivity ia Social Raearch, New York, Pantbeon Books; 
Sen, A (1987) Oa Etha ud Ec:oDomic:a, Oxford, Basil BJacwell; 
Silveira, A M (1991) NA lndetrminaçIo de Senior", RU, volll, nO 4. 

ABSTRACT 

The comunication discusses the political conclusions of von Mises' greast 
book, Human Action. Our methodological reference is Seniors Indetermination, a concept, 
developed by Silveira (1991), that dea1s with the necessary requirements for the derivation 
of policy rules ftom theories. We conclude for the Ricardian Vice in von Mises work, 
arguing that his concept of human action is weak for the strength of his normative 
propositions. 
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KEYNES E O VÍCIO RICARDIANO· 

Matias VerDeJl8O·· 

I. INTRODUÇÃO 

Uma opinião amplamente aceita, apesar de muito controversa, nos estudos 
do pensamento econômico keynesiano é a proposição que reconhece o valor da obra de 
Keynes, fundamentalmente da Teoria Geral do Emprego do Juro e do Dinheiro, como 
estando relacionado à questões de política econômica, e em menor grau à questões de 
teoria econômica. 

Este tipo de interpretação encontra sua forma mais acabada na acusação de 
Schumpeter, para quem Keynes seria "o análogo de Ricardo no mais alto sentido do termo 
( ... ) no sentido em que sua obra era um exemplo expressivo do que chamamos 
anteriormente de vício ricardiano, isto é, o hábito de estabelecer grande cópia [SIC] de 
conclusões práticas sobre base [teórica] frágil" (Schumpeter, 1954:p.494). As criticas 
parecem ter procedência em função da participação incisiva do próprio Keynes em assuntos 
de política econômica ao longo de toda sua vida profissional. 

Contudo, apesar de suas frequentes incursões no campo da política 
econômica, não pode ser deixada de lado a afirmação do próprio Keynes de que seu 
principal interesse na Teoria Geral era "lidar com questões teóricas dificeis, e somente em 
segundo plano com as aplicações práticas dessa teoria" (1936:p.v.). Duas questões devem 
ficar claras, quais sejam, (i) poucas recomendações de política econômica podem ser 
encontradas ao longo da Teoria Geral (Chicle, 1989:p.34); e (ü) as recomendações de 
política genericamente tidas como keynesianas, devem mais aos seguidores de Keynes do 
que ao próprio, claramente "gestores de política econômica frequentemente usaram o 
adjetivo keynesiano para ganhar respeitabilidade para políticas que o próprio Keynes não 
endossaria"(Rahn, apud Wattel, 1985:p.6). 

Estes dois elementos da relaçio entre a teoria de Keynes e suas implicações 
práticas permitem eliminar a suposição de que Keynes seria um economista orientado 
apenas para problemas de política econômica, não sendo suficientes para refutar a acusação 
schumpeteriana. Para isso seria necessário mostrar que as poucas recomendações de 
política econômica que podem ser atribuídas a Keynes - como a famosa proposição do capo 
24 da T.G., onde ele advoga uma socialiuçlo dos investimentos com o fim de obter o 
pleno emprego - sio formuladas, de forma consciente, em um nível de abstração inferior, 
sujeit.as às especificidades do fenômeno em questlo. Nesse sentido, a visio da economia 
como uma ciência moral "que emprega introspecção e julgamentos de valor ( ... ) [e] lida 
com motivos, expectativas, [e] incertezas psicológicas" (CWJMK,vJCIV: pp. 297-3 00) 
parece ser compatível com a Indeterminação de Senior, e, portanto, permite demonstrar 
que Keynes não incorreu no vício ricardiano. 

• o lUtar .... o lpOÍO CCIIII&aII do Prol AmIDo Maria ela SiIwin • a. ~ de NeIIaa 8Irtaa, Fibio FnitaI. CIrIoIl.qIa 
• o lUtar ..,adece o lpOÍO CCIIII&aII do Prol AmIDo Maria ela SiIwin • a. ......... ioa de NeIIaa 8Irtaa, Fibio FnitaI e CarIoIl.qIa 
•• MIIInDdo do IEI-UFIU • ~ lUbIIiIuto ela FEA-UFF. 
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A Indeterminação de Senior nos diz, conforme enunciado por Silveira 
(l991:p.79), que "[a]s proposicões da economia abstrata, não importando a generalidade 
ou verdade que encerrem, não autorizam conclusões normativas, mas não podem ser 
ignoradas. A economia aplicada positiva pressupõe as teorias abstratas da economia, assim 
como, em relevância variáveL outras ciências sociais. Conclusões normativas - sob a forma 
do que não pode ser feito - são deriváveis das proposições da economia aplicada, mas são 
qualificáveis pelas especificidades do caso em questão". Sendo assim, na próxima seção 
mostraremos como a visão de ciência implícita na obra de Keynes o "salva" do vício 
ricardiano. 

lI. ECONOMIA COMO cIÊNCIA MORAL 

A noção de economia como ciência moral estava profundamente arraigada 
no pensamento de Cambridge. Contudo, depois de Marshall. "a Economia nunca poder[ia] 
ser considerada de novo como um dos assuntos aos quais um Filósofo Moral se dedica[ va] 
em seu caminho, uma Ciência Moral dentre várias, como MilL levons e Sidgwick a 
interpretaram" (CWJMK,v.X:p.2220)s. Desta forma, Keynes concordava com seus 
predecessores a respeito da distinção entre ciências morais e naturais. Não pode ser dito o 
mesmo sobre a confiança que seus mestres tinham na separação entre economia positiva e 
normativa, ou no valor concedido à generalizações empíricas9 (Davis, 1991 :p.89). 

Keynes é explícito em sua correspondência com Harrod a respeito da 
distinção entre ciências morais e naturais10• sendo as primeiras obrigadas a lidar com 
introspecção, juízos de valor, motivos, bem como expectativas e incerteza absoluta, pois o 
passado é irrevogável e não há base probabilística para formar expectativas sobre o futuro 
desconhecido. Além disso, o cientista social tem que "estar constantemente em guarda 
contra a possibilidade de tratar o material como constante e homogêneo. Seria como se a 
queda da maçã dependesse dos motivos da maçã sobre se valeria a pena cair, e se o chio 
gostaria que a maçã caísse e sobre os cálculos mal feitos por parte da maçã sobre a 
distância que se encontra do centro da terra" (CWJMK,vJOV:p.300). 

Podemos perceber que, para Keynes, a economia deve ser vista como uma 
ciência moral tanto pelas determinações implícitas no cientista (observador), que lida com 
juízos de valor e deve confiar em suas intuições para construir suas teorias, como pelas 
exigências do objeto de análise (o observado), que é complexo, i.e. não é nem homogêneo 
nem constante ao longo do tempo. De fato, o primeiro aspecto da moralidade nas ciências 
sociais parece ser compatível com a posiçlo de Myrdal, para quem "nenhuma ciência social 
ou campo particular da pesquisa social pode pretender ser 'amoral' ou 'apolítica'. Nenhuma 

SÉ curiOIO DOtar que MmIball .......... _IMo ~ DfEct.omic« M.- da viIM IDOI __ JeYOIIIaiada imiIuIava _ IMo 
de TbtJ TINIory Df PoIiIicaJ EcoDomy. o DGIIII Ecnnmril PoUIiI:a CIdIu Iupr 110 IlllilIUI Ci&Icia Ecno'miA, e -[c]cm a IIlD11fiauwçiu 

ela OCDDIIIIIÍ& poUIica ali uma ( ... ) epninp'iA do capitati-nn, ......... 110 wrdadIiro pIIIIdipa ela 'ciIac:ia 110 ....... ;..:.· ""'*"'~ ( ... ) 
uma ""1!juçAo 'CIODOIDiciIt. que 6 a rnenifençIo lIIpI'IIII& da mostacia e do vazio a que cbepa .... 'pobn ciIac:ia-
[aVlrCl,l991:p.69). 

BIaua (1980:p.119) DOta que ~ era um .... teórico CIPIZ que ali todo _ 1rabdIo .mo lDItoIioIótIioo lIIfiIizIou a colá e 
QOIIIIruçio de tiIoI e de forma C"DIiI'efe coadmou o pIIIII da teoria 1bIInta-. AIIim, ... m.u., MmIball .-ia um cIIdimcr de 
paeraliz.IIç6eI capiricIa. Par 0UIr0 bIdo NCYÜII ~ rcvdIria 110 ~ do _ cI6IIiIlo TbtJ Scop. MJd MtJtbDd Df PoIiIicaJ li.cotJtJmy 
';qma t«Utiva lUblimiDar de ~ a viIIo abIInfo.cIIduâv da OCDDIIIIIÍ&- (ibidIm). 
lllJurrod, por lUa vez diz Il10 .. -CINza • COIKlCIRI(a) tcq"""'" com lUa [de ~] hcwtjljd,"" ... com a id6ia da OCDDIIIIIÍ& como 
uma ci&Icia MIUral-(CWJMK, v.xIV:p.l97). 
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ciência social poderá ser 'neutra' ou simplesmente 'factuaI', nem verdadeiramente 'objetiva' 
nos significados tradicionais desses tennos"(1969:p.74). 

Isto ilumina, entre outras coisas, o porquê da desconfiança de Keynes com a 
separação entre os campos positivo e normativo do saber. O deslocamento do esforço de 
compreensão da realidade do conjunto de conhecimento sistemático referente ao que 
"deveria ser" para o "que é", que tem suas raizes em em Mandeville e Adam Smith 
(Hirschman, 1987:p.120), e a passagem da Economia Política para a Economia, com a obra 
de Marshall, caracterizam a autoafirmaçio dos economistas como "cientistas". Ou seja, ao 
varrer os julgamentos de valor para debaixo do tapete os economistas acreditaram na 
possibilidade de construir uma ciência capaz de apreender os aspectos objetivos da 
realidade em questão. 

Keynes não propunha uma volta à busca de um saber puramente normativo, 
mas pretendia, isto sim, que se reconhecesse o papel dos juízos de valor. Em última análise 
esta postura é equivalente a de Myrdal para quem, em economia, a "[p ]esquisa está sempre 
por necessidade lógica baseada em valorizações morais e políticas, e que o pesquisador 
deveria ser obrigado a explicitá-las" (Myrdal, 1969:p.74). Fique claro que a postura de 
Keynes não é a do cientista aplicado desconfiado das "abstrações irrealistas" dos cientistas 
abstratos. Ele não critica Ricardo por "adotar um mundo remoto distante da experiência, 
como se fosse o mundo da experiência, e, em seguida, viver nele de forma consistente" 
(1936:p.192), ao contrário, ele diz explicitamente que isto é "a suprema realização 
intelectual, inalcansável para os espíritos fracos". Os seguidores de Ricardo cujo "senso 
comum acabava interferindo - com prejuízos para a lógica interna" (ibidem) eram os que 
Keynes desdenhava. 

Sua critica ao método ricardiano estava direcionada à necessidade de fazer 
as abstrações corretas, ou melhor, o que Keynes criticava é a falta de adequaçio da teoria 
ricardiana ao objeto de análise; dessa forma, a economia capitalista demandava uma análise 
das variações do nível de produto (como causa fundamental de sua instabilidade), e não 
uma análise da distribuiçlo entre os agentes para um dado nível de produto. É neste 
sentido que o "ensino [da teoria clássica] é infrutífero e desastroso se tentarmos aplicar 
seus fatos à prática". . Isto porque as características assumidas pela teoria clássica "não 
correspondem à sociedade em que nós realmente vivemos"(1936:p.3).1l 

Disto não é lícito concluir que Keynes acredita que sua teoria deve ser 
diretamente aplicada à realidade. O contrário é mais provável. Keynes define a economia 
como "um campo da lógica, um modo de pensar" e onde o progresso se dá pela utiJjzaçio 
de modelos cada vez mais sofisticados, mas onde, importante ressalvar, "é essência dos 
modelos [o fato] que não se inserem valores reais nas funções variáveis. No momento em 
que isto é feito o modelo perde sua generalidade e seu valor como instrumento de 
pensamento " (CWJMK,vJOV: p. 296). Como diz Davis "um modelo econômico possui um 
importante elemento de indeterminaçlo que demanda uma capacidade de julgamento 
individual"(1991 :p.91, grifo adicionado). 

llUJDa teoria eoowmjça deYe ....... \IDa reI8çIo de COIIIP"''hiljdede COIIl • relaçlllllOCliaiI ~ à lOCiedIde CIIIUcWa, iIIo é, "o 
~ m.õrico COIIItiIui • ...-'( ... ) que~ o Imbiro de farmuIIIçIo de _1CCIIâDicu"o-c-. 1987:p.31). 
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o julgamento individual deve ser considerado como fundamental para 
interpretar os dados empíricos, uma vez que os fatos nio falam por si mesmos, mas devem 
ser interpretados. Por isso as dúvidas de Keynes face à generalizações empíricas, tanto 
porque "devemos estar atentos a tratar o material como constante e homogêneo" , quanto 
porque uma ciência moral deve lidar com "introspecção e juízos de valor". Portanto, sua 
visão da economia como uma ciência moral o impede de introduzir dados reais em modelos 
teóricos abstratos, sendo um instrumento de prevenção contra vício. 

Contudo, é possível ainda encontrar passagens da obra de Keynes nas quais 
ele reconhece os perigos do vício ricardiano, e enuncia, implicitamente, a indeterminação. 
Na Teoria Geral, no capítulo 12, ele nos diz: "[n]ossas conclusões dependem 
principalmente da observação do estado atual da psicologia dos mercados e dos negócios. 
Esta é a razão pela qual nossas digressões estão em um nível de abstração diferente do 
resto deste livro" (p.149). A maior proximidade da realidade exige, portanto, menores 
níveis de abstração. 

É no seu famoso artigo de 1937, a Teoria Geral do Emprego, que pode ser 
encontrada a descrição keynesiana mais acabada da indeterminação. Para Keynes, sua 
teoria é "uma teoria do emprego porque explica porque, em quaiquer circunstâncias, o 
nível de emprego é o que é. Naturalmente eu estou interessado nio apenas no diagnóstico, 
mas também na cura; e muitas páginas do meu livro do dedicadas ao último. Mas eu 
considero que minhu sugestões para a cura, que abertamente, nIo foram totalmente 
desenvolvidas estio num plano diferente do diagnóstico. Elas nIo pretendem ser 
definitivas; elas estio sujeitas a todo tipo de pressupostos especiais e sio 
necessariamente relacionadas com as condições particulares do 
tempo " (CWJMK, v.XIV:p.122, grifos adicionados). 

ID. CONCLUSÃO 

o corolário parece bastante claro, i.e. a Teoria Geral, ou pelo menos o 
corpo teórico principal resumido no capítulo 18, está no âmbito da teoria abstrata e nio 
pressupõe conclusões normativas. O capítulo 24 onde se concentram as proposicões 
normativas está no âmbito da economia aplicada, e essas proposições devem ser mediadas 
pelas especificidades apresentadas pelo fenômeno. Em suma, a acusação schumpeteriana 
de vício, que evoca charlatanismo (Silveira, 1991:p.8S), parece infundada. 
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ABSTRACT 

The communication tries to demonstrate that the fundamental aim of Keynes' work as an 
economist was to solve important issues in economic theory and not, as is commonly said, 
to influence public policy. Indeed bis vision of economics as a moral science, that employs 
introspection and judgements of value, prevents him of commiting the Ricardian Vice, so 
that the Schumpeterian charge is groundless. The work concludes that Keynes was aware 
of the Senior Indetermination . 
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INDETERMINISMO E "A METODOLOGIA DA ECONOMIA 
POSITIVA": UMA ABORDAGEM COM BASE NA 

INDETERMINAÇÃO DE SENIOR· 

I. INTRODUÇÃO 

Nelson Barbosa, 
Fábio Freitas. 

Carlos Fernando Lopes e 
Matias Vemengo·· 

A Indeterminação de Senior12 (doravante IS) se pretende uma abordagem 
metodológica que analisa o trabalho teórico de acordo com o nível de abstração em que 
este trabalho se coloca. Procura evitar, dessa forma, a confusio entre o trabalho teórico 
abstrato e a geração de normas de conduta para a sociedade. Ressalta, portanto, a relação 
entre a formulação de teorias e sua contrapartida com a realidade. 

o objetivo deste trabalho é verificar a compatibilidade entre a IS e uma das 
mais populares abordagens metodológicas em economia, explicitada no famoso artigo de 
Friedman "A Metodologia da Economia Positiva" (a partir de agora, MEP). Esta última 
abordagem trata do tradicional problema de demarcaçio13; isto é, procura ser um critério 
objetivo para determinar: (i) se uma teoria é ou não científica; e (ü) a superioridade de uma 
teoria científica em relação às demais. O que pretendemos aqui é, aceitando os termos da 
IS, verificar se a MEP é compatível com esta abordagem. 

11. "A METODOLOGIA DA ECONOMIA POSmVA" (MEP) 

Friedman (1953) divide metodologicamente (citando Neville Keynes) a 
economia em três campos, a saber: positivo, normativo e arte. A economia positíva é, ao 
seu ver, o campo independente de juízos de valor, cuja tarefa é "provar um sistema de 
generalizações passível de ser utilizado para fazer previsões corretas acerca das 
consequências de qualquer alteração das circunstâncias" (p.I64). O campo normativo, por 
sua vez, é o que inclui os juízos de valor. Finalmente a arte trata do fenômeno específico, 
sendo um "sistema de regras para a consecuçio de um determinado objetivo" 14. A 
economia positiva é autônoma em relaçio aos outros campos, sendo a única com caráter 
científico e, portanto, sujeita à critica objetiva. O campo normativo e a arte sio 
subordinados às conclusões da economia positiva, no sentido de que se apoiam 

• 0I1111Cna apadecIm ao Prol Amoaio Mma da Silwft pelo apoio Da elIbcnçIo dIIt.e 1Itip. Iw opiDiêIa ~ .. DO lIIIImo, 
Ito de GduIiva reIpCIIIIIhilid doIlUtonL 

AluIa de lDIIIrIdo do IEI-UFlU. 
12V. Silwft (1991) oade aIS' ........ cri .... "".... 
130 probIIma ele ~ ...... LakIIIaI (1971),-"""" ao 1rabaIbo de Popper, que procura 1DCIIá.- .. CIOIIdiqIIII ~ 
... que ...... lIja aoeiIa 01lIIIO ciIIdiea. O probIIma ..-.Jizado da cIIaIIraçIo .............. 116m diIIo, à .... ificaçlo .. 
~ -'ria ... que ...... ciIaIffica lIIja 00IIIidInda ..... que cUn; _1IIUd.OI (1971; p.147). 
"Nmne ~ citIdo por FriIcImD (19'3: p.163). 
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obrigatoriamente nas previsões fornecidas pelo campo positivo. Em suma, a economia 
positiva encerra a dimensão científica no âmbito da economia. 

o objetivo da economia positiva é fazer previsões1'. Uma teoria possui dois 
elementos constitutivos, a saber: uma "linguagem" e um "corpo de hipóteses substantivas", 
elaboradas com o objetivo de colher, por abstração, aspectos essenciais da realidade 
concreta (Friedman, 1953: p. 167)16. Como linguagem, a teoria é formada por relações 
lógicas, visando a comunicação entre cientistas e o criticismo mútuo. Nesse sentido, a 
linguagem é uma ferramenta de análise que procura organizar o material empírico de forma 
a torná-lo compreensível aos olhos dos cientistas; i.e., a linguagem tem como objetivo 
servir como uma convenção, sem apresentar, contudo, conteúdo substantivo. O 
julgamento das proposições linguísticas se dá pelos critérios da lógica formal. Além disso, 
a linguagem também precisa ser adequada à classe de fenômenos estudados. 

Como conjunto de hipóteses substantivas a teoria se pretende capaz de fazer 
previsões corretas; seu julgamento está, portanto, na comparação de suas previsões com a 
experiência. Um conjunto de hipóteses é aceito como correto enquanto suas previsões não 
diferem substancialmente da realidade. Esta aceitação, contudo, não é definitiva, sendo 
passível de revisão à luz de novas observações do fenômeno. Assim, na medida em que 
falham as tentativas de falsear um conjunto de hipóteses, a confiança no mesmo aumenta 
(Friedman, 1977: pp.87-88). Podem existir, no entanto, diversas teorias cujas previsões se 
adequam à realidade observada; o critério de seleção adotado então corresponde à Navalha 
de Occam (simplicidade, fecundidade, completude lógica, coerência lógica). Neste ponto 
situa-se o problema da demarcação, citado anteriormente. No que diz respeito à 
classificação de uma teoria como científica, o critério de Friedman é a correspondência das 
previsões com a realidade; a escolha entre teorias, por sua vez, passa pelos critérios da 
Navalha de Occam. 

Uma questão controversa na MEP se refere ao papel desempenhado pelos 
postulados. Previsões corretas não se baseiam em postulados realistas (no sentido de 
descreverem a realidade observada). Friedman defende este ponto argumentando que 
postulados são, por definição, "irrealistas", já que são abstrações de fatos reais, válidas 
somente se produzem resultados satisfatórios. Uma abstração é relevante, portanto, na 
medida em que previsões feitas a partir dela são capazes de explicar os fenômenos da 
realidade. Nagel (1963) adiciona que a teoria faz uso de "casos puros", quais sejam, 
situações-limite que nIo correspondem a experimentos reais, mas que destacam 
importantes relações entre determinadas variáveis. Em última análise, isto implica dizer 
que a relaçio de compatibilidade entre postulados e realidade não está numa descrição 
acurada desta, mas sim na apreendo de seus aspectos essenciais. O critério que a MEP 
estabelece para determinar se os postulados realmente retêm os aspectos essenciais do 
fenômeno é a verificação empírica de suas implicaçõesl7. A economia positiva tem, 
portanto, uma correspondência direta com a realidade. 

l.5t com J.M IIÍIIO que CaIdweIl (1982) e Pbeby (1m) deWficem a poIIIn lIIIlodoI6tIic- de FriecImaD COIDD iaIIn ....... ,... N_ 
.-ido, Pbeby diz que, ao COIIIrVio de _ própriII ~ FriIdmm DIo pode _ oaaIidendo COIDD popperiIDo, já que -- , 
~ à poIIIn lIIIIIodoIóP:a iDIInJnwD .... (Pbeby. 1m: pp.l1~113). 
l~ __ de "capo de bip6t-. 1UlIItIaIivII" a ...., apIicIIiva da ..na. campaIla pelai JI'W'''ecIcw (que ele c:bIma de 

!pOIIDI), IIU deIIaYolvimao 16pco e _ iIIIpI~ 

rTNaIIl (1963) acndit.a _ ~ iImpntIr a MEl de IIID JICIIIIO de viIIa ....... A&W.,... aqui ... -- poIIIn, que DOI S-
maia Idequada _ aa.oI objeIivaI. 
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m. A INDETERMINAÇÃO E A COMPLEXIDADE 00 FENÔMENO 

A IS nos diz, nos tennos em que foi formulada, que: 

As proposições da economia abstrata, não importando a generalidade ou verdade que encerrem. não 
autorizam conclusões normativas, mas nIo podem ser ignoradas. A economia aplicada positiva 
pressupõe as teorias absttatas da economia, assim como, em relevância variável, as outras ciências 
sociais. Conclusões normativas - sob a forma do que não pode ser feito - são deriváveis das 
proposições da economia aplicada, mas ainda são qualificáveis pelas especificidades do caso em 
questão (Silveira, 1991: p.79). 

A IS reconhece, portanto três níveis de abstração: o campo abstrato, que 
ressalta a lógica do fenômeno; o campo aplicado, que busca aproximar seus conceitos da 
realidade, organizando dialogicamente18 teorias abstratas diferentes, e mantendo ainda um 
caráter positivo; e a arte da ciência, que trata de fenômenos específicos, podendo ter um 
caráter normativo. 

A IS trata do problema dos níveis de abstração no trabalho científico em 
geral. A complexidade, no entanto, é de natureza diversa quando se passa do fenômeno 
fisico para o humano. Neste caso podemos dizer que a indeterminação torna-se mais 
aguda, na medida em que a complexidade do fenômeno dificulta sua redução a cadeias 
lógicas. Neste sentido, Dow (1985, p.35-37) aponta quatro peculiaridades do fenômeno 
humano. 

(i) O escopo para experimentos é limitado à experiência real. Isto significa que o 
cientista social não tem à sua disposição laboratórios onde possa reproduzir as condições 
estilizadas descritas na teoria. 

(ü) O objeto das ciências sociais é histórico, no sentido de que se modifica de forma 
irreversível com o passar do tempo. Disto decorre que as teorias são aplicadas a um 
contexto histórico diferente daquele no qual surgiram, o que dificulta generalizações de 
resultados. 

(ili) O homem apresenta vontade própria, podendo alterar seu comportamento de 
acordo com a experiência. Suas motivações e padrões de conduta não podem ser descritos 
a partir de regras simples. 

(iv) O cientista social pode aprender sobre o comportamento humano pela 
instrospecçio. 

A existência de diferenças qualitativas entre ciências naturais e sociais, que 
para Myrdall correspondem à bard e soft sciences, implica que nas últimas não há 
constantes universais, e que julgamentos morais estio envolvidos em todos os âmbitos da 
análise 19. Silveira, citando Hicks, diz a este respeito: "O fenômeno econômico [humano] 
muda tio rapidamente que nossas teorias não chegam ao estágio de refutação. Elas passam 
com a passagem do fenômeno, e este é também tio complexo que as teorias são parciais, 

18DiaJ6sica • lUbItitui diaWâc:a, Da forma _ , ........ par o.orp.:u.Roep (wr SiIwira • 1987), ou lIja, diz l'IIpIito à 
vquidade doi ccaceitoI quIDdo ... _ ~ di .. CUIIIIrIpIItid& r.&.. OI CIIIIIIIIiIoI diIJ6Pcoe _ CUiIIIip6aD _ CIIIIIIIIiIoI 

lI1IDaIDárfiooI (que nIIIpIÍlml o priDcipio da alo CUiIIIadiçIo) par ......... a nW4ncia di aebulolidede ..... oa lIIIIriiiioa "'" • "Il10-6" . 
Dia1ótPca. pcrtIIdO, diz l'IIpIito 10 fIIIreIeçarn-to de c:adIiu lóp:II diItiaIII, de fenDa a _ dIIpr a r.uJradoa lIIIiI CCIIII*fwiI com oa 
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(1986: p.22). 
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são concentrações de atenção, ou 'fachos de luz que iluminam uma parte do alvo, deixando 
o resto no escuro'" (Silveira, 1987: p.39). 

Silveira (1991) aponta a complexidade do fenômeno humano como 
responsável pela tensão critica entre a pesquisa abstrata e a pesquisa aplicada em economia. 
O economista, por mais abstrato que pretenda ser em seu trabalho, não possui outro 
"laboratório" senão o mundo real. Disso deriva a confusão entre os campos abstrato e 
aplicado; i.e., as motivações conflitantes de rigor lógico e composição dialógica dos 
conceitos20. Neste sentido, A IS não trata diretamente do problema de demarcação. Aqui 
não é relevante dizer se uma teoria é científica ou não, ou ainda comparar teorias distintas. 
O enfoque da IS relaciona as conclusões de uma teoria com o grau de abstração em que ela 
está. Assim, a questão não é classificar uma teoria por um critério de validade, mas sim 
verificar sua capacidade de inferir sobre o real21 . 

A Indeterminação de Senior postula que há uma distância significativa entre 
teorias abstratas e o mundo real. A complexidade do comportamento humano, por 
envolver muitas dimensões relevantes, permite que convivam diversas interpretações 
lógicas conflitantes entre si. Sendo assim a passagem das conclusões da ciência abstrata 
para a realidade requer mediações. Estas mediações estio no âmbito da ciência aplicada. 
Com base no que foi elaborado, estamos habilitados a verificar se a MEP é compatível com 
os termos da IS. 

IV. A COMPATmILIDADE ENTRE OS ENFOQUES 

O primeiro passo é situar a economia positiva de Friedman no âmbito da IS. 
Com efeito, do ponto de vista da generalidade e do método, a economia positiva de 
F riedman corresponde à economia abstrata, o que equivale a excluir a economia aplicada 
do campo positivo. A economia positiva é o campo mais abstrato de conhecimento, que 
informa a economia normativa e a arte da economia. Seu método é descrito em termos 
estritamente lógicos. "No modelo não existe espaço nem papel a dar à vaguidade, aos 
talvez, ou às aproximações" (Friedman, 1953: p.183). Suas atribuições, no entanto, estio 
mais próximas da economia aplicada. A economia positiva pretende gerar conclusões 
diretas sobre a realidade. Restaria à economia normativa dizer se uma teoria deve ou não 
ser aplicada à realidade (em termos de juízos de valor), e à arte da economia dizer como 
aplicá-la. 

Temos então uma esquizofrenia nos termos da IS: uma teoria que é limitada 
em seu conhecimento, mas que produz conclusões diretamente comparáveis à realidade. A 
razão desta esquizofrenia é o fato de Friedman não reconhecer o papel da ciência aplicada. 
Não há espaço para outras ciências explicativas do comportamento humano, nem para a 
convivência de teorias econômicas conflitantes: a economia positiva se pressupõe capaz de 
compreender os aspectos essenciais da realidade. A incompatibilidade entre as duas 
abordagens está no tratamento da complexidade do fenômeno humano. 
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o fenômeno humano ocorre no tempo histórico: teorias precisam tratar do 
aprendizado, de mudança do ambiente, da interrelação entre os agentes em um tempo que é 
irreversível. Os padrões de conduta humanos são complexos, repletos de elementos 
contraditórios, variáveis no tempo, inter-relacionados dentro de um contexto social. A 
despeito disso Friedman afirma que as ciências sociais e naturais não incorrem em 
diferenças qualitativas22. Isto implica que a experiência nas ciências sociais, retirada da 
própria realidade observada, equivale à realidade estilizada que os laboratórios produzem 
para as ciências naturais. Entretanto, nos termos da Indeterminação de Senior, que aceita 
as especificidades do fenômeno humano em principio, esta assertiva não se sustenta. A 
verificação empírica das teorias postuladas pela MEP depende fundamentalmente da 
hipótese de que o fenômeno humano pode ser reduzido a simples relações lógicas. O 
oposto é iluminado por Knight: "A visão econômica do homem [fenômeno humano] está 
longe de abarcar a realidade humana total, ou mesmo de constituir uma descrição acurada, 
naqueles casos em que ela é válida como visão parcial e abstrata" (1960; p.7)23. Esta 
postura é coerente e antecipa a IS. 

Diante do que foi exposto acima, a questão do "irrealismo" dos postulados 
precisa ser revista. Como vimos, os postulados devem representar os aspectos essenciais 
do fenômeno. Segundo a MEP, o único critério para avaliar esta propriedade é a 
verificação empírica das previsões derivadas da teoria baseada em tais postulados. Neste 
sentido, a comparação dos postulados em si com a realidade é irrelevante, dado que estes 
são, por definição, abstrações representativas de uma ampla gama de fenômenos. 
Entretanto, com base na IS vimos que as conclusões de uma teoria abstrata não são 
diretamente comparáveis à realidade. O critério de verificação proposto pela MEP perde 
então o sentido. Os postulados da teoria abstrata, portanto, devem procurar ser 
compatíveis com as propriedades inerentes ao objeto de análise, como única forma possível 
de construção de teorias que possam iJuminar aspectos fundamentais do fenômeno 
econômico. 24 

V. CONCLUSÃO 

O argumento da MEP é incompatível com a IS. A MEP postula que uma 
teoria abstrata é passível de ser verificada empiricamente, o que para a abordagem da IS é . 
um atributo da teoria aplicada. Por esta abordagem o principal atributo de realismo de uma 
teoria abstrata é a compatibilidade de seus postulados com o objeto que ela pretende 
explicar. Compatibilidade aqui não significa descrição factual, mas sim o uso de postulados 
que descrevem aspectos cruciais do fenômeno. A comparaçio entre as conclusões da 
economia abstrata e a realidade torna-se, portanto, um problema complexo, sujeito a 

22"0 &to de a 0IlClDaIIIÍI COIIIidIrw ~ ... OI __ bumIDaI. o de o petcp.jecInr ..... ....., (.u)'" do..ao 
iDwIIipdo...-m. como 6 óbvio, dific:uldedee....-.. ..... GOIiIa de ..... ob.iIti't~ ............. falai t.aIIMm .. -
állâtallOCiaiI, cmaa ~ de cIadoI que alo ..., ao diIpar doi ,.yIjcwoe que • YOIIal .... ciIDr:ia &ic& N_ lIIIl _ ouúo 
deitei cIoiI tta., pcrim, permite, DO IDIU ..... que • &ça uma cIiIIiDçIo bMiI:a ... OI cIoiIlJ'IPOI de ciIDr:ia- (FriedmIa. 19'3: 
~,,). 

KDiaIIt 6 lIIIl ~ COIIIrIIIte ... Friedmaa, já que lIIIbOI pIItiIbIm de pcDlI de viIla teóriclOI balaatc ............. IDII dMqIm 
pcljc:elmev quao à lDItocIoIotPa .,. ....... j.:a O que 61111ia admiráwl _ KDiaIIt 6 a rapt' ........ de recoabecer • \-.... dia ---
fP que ac:ndiIa, qu.1jcIech .. deMjáwI- ec: ri-· de qua&qu.1DIIriz fII6rica. 
·~ÍIDIID 6 bIm cIIro a ...,., OCIID _ prindpio de ........ jcIech da epGlEÍiMÇlO; "Se • ~ do lIIIIDdo nU • ~ 
wfjc:jafenwfe bIm, doa ~ da lIIIl tipo idIII, • dIeca' ...... da t.Iia li .,.,."..-10 epro ............... ClCIII"I&M (u.). PnméIIII 
irraiI alo 110 uma virtude dia ___ c:Mnfficw; 110 lIIIl mal DI[ 11" io· luto da c.F" ..... finita de camprtaçJo doi ciIdiDa-. (Sm-. 
1963: p.239). 
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diversas mediações. Este é o principal ponto que incompatibiliza a MEP com a abordagem 
da IS. Esta incompatibilidade invalida, portanto, a MEP como critério de demarcação, 
desde que aceitos os termos da Indeterminaçio. 
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ALFRED MARSHALL E A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR 
Marcos de Bustamante MoDteiro 

Este trabalho procura investigar a extensão em que Alfted Marshall estava 
consciente sobre a Indeterminação de Senior. A obra do autor que serve de base para a 
análise é o seu livro clássico, Principies of Economics, cuja primeira edição foi publicada 
em 1890. 

Na seção I, procura-se resumir o que significa a Indeterminação de Senior e 
alguns conceitos associados a esta formulação. Em seguida, na seção 11, destacam-se 
trechos da obra de Marshall relevantes e pertinentes para este estudo. Na seção m, 
apresenta-se a conclusão do trabalho. 

I. A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR 

A abordagem científica do fenômeno econômico pode ser feita em diferentes 
ruVelS. A economia pura, a economia social e a arte da economia (ou economia 
profissional) distinguem-se entre si pela motivação, pelo comprometimento, pela 
linguagem e pela abordagem do objeto de estudo. Tanto a economia pura como a social, 
tratam o fenômeno apenas no que têm de universal e necessário. Já a economia 
profissional deve estar atenta tanto àqueles aspectos, quanto às especialidades com que o 
fenômeno ocorre no tempo e no espaço. A realidade sempre abrange diversos aspectos 
nio-econômicos, universais ou peculiares a cada ocorrência. Segue-se uma indeterminação 
no conhecimento científico, desautorizando a elaboração de proposições nonnativas a 
partir das teorias puras. É disto que trata a Indeterminação de Senior. 

Já no século XIX, esta questlo era percebida por Senior e Mill. Silveira 
denominou-a Indeterminação de Senior, formulando-a nos seguintes termos: 

As proposiçaes da ec:ooomia pura. alo importando a geaeralidade ou verdade que ~ Dio 
autorizam oonclusGes oormativas, mas alo podem ser ignoradas. A ecoDOmia social positiva 
pressupõe as teorias puras da ecoDQ1Dia e, com rdcrincia variávd, as teorias de todas as ciências. 
ConclusGes oormativas - sob a forma do que alo pode ser feito - &lo deriváveis das proposic:acs da 
ecooomia social. mas &lo ainda qualificáveis pelas especialidades do caso em quesdo.l.5 

o hábito de nio reconhecer esta indeterminação básica chama-se de Vício 
Ricardiano. Para que estes conceitos fiquem mais claros é oportuno estabelecer os 
diferente níveis de abordagem anteriormente mencionados . 

A economia abstrata é a lógica pura do fenômeno em estudo. NIo tem 
comprometimento com o realismo, ou com qualquer outra ciência social. 

l.5SiIwin, AIf&Iio Mma" "AIDdIW ........ de s.iar", bviáI_E«wva;'J1'oIIIjQ, wl. 11, DO 4 (44), ouIUhro· damIbro, 1991, 
nCormulIIdo _ "Teoria ~: A ..... V ..... TtIIIpCIriria", bviáI ar..iJ6in _ &rww;., porvindouro. 
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A economia social poSItIva pressupõe todas ciências no estudo do 
fenômeno. Na formulaçio de seus conceitos leva em conta outros ramos do conhecimento 
humano, na tentativa de uma abordagem mais compreensiva do fenômeno em questão. 

A arte da economia, ou economia profissional, leva em consideração a 
economia social e o conhecimento direto das especialidades que caracterizam o fenômeno 
em questão. Isto significa que o economista profissional deve tratar com a realidade tendo 
em vista o conhecimento advindo da economia pura e da economia social sem, contudo, 
perder de vista as limitações pertinentes em cada nível de abordagem do fenômeno 
econômico. 

11. MARSHALL E A INDETERMINAÇÃO DE SENIOR 

Nesta parte do trabalho, procura-se destacar pontos relevantes do livro 
clássico de Alfred Marshall, Principies of Economics, no que diz respeito à 
Indeterminação de Senior, à maneira pela qual Marshall encara o estudo da economia, 
enquanto uma ciência social, e aos aspectos metodológicos. 

Logo no prefácio à primeira edição, Marshall deixa claro algumas de suas 
posições, a saber: 

De acordo com as tradiçGcs inglesas, sustcnta-sc que a ftmçIo da ci6ncia é coligir, dispor e analisar OS 

fatos econômicos, e aplicar o conhecimento, ganbo peJa observaçIo e peJa experiêDcia, na 
determ.inaçIo dos presumíveis efeitos imediatos e remotos dos vários grupos de causas.26 

Entende-se, também, que as leis da Economia sIo expressões de tendaDcias fommladas de um modo 
indicativo, e não preceitos éticos no impeIatiw.17 

As forças éticas estio, entretanto, entre as que o economista deve considerar. Tem-sc tentado, na 
verdade, construir uma ci6ncia abstrata com ~to às ações de um 'bomem cconômico', que não 
esteja sob influências éticas e que pI'OCIIR, prudente e euerg;camente. obter ganhos peCllDiários movido 
por impulsos mecânicos e egoisticos. Mas essas tentativas não têm sido coroadas de êxito, nem 
tampOucO realizadas integralmcDte, pois que não têm tratado o homem econômico perfeitamente 
egoísta.ll 

Mas grandes males talvez teDbam sido causados pelos que. não resistindo à tentação, .traçam. 
artificialmente, Jarps liDbas de divisIo 0Dde a Natureza não traÇou OCMllDl3 Quanto mais simples e 
absoluta for uma doutrina econ6mic:a, maior será a CODfusIo que ela provoYa quando teDtada sua 
aplicaçlo à prática se as linbas diviJ6riaa a que ela se refere 010 puderem ler eocootradas na vida 
real.19 

De maneira bastante hábil, Marshall previne o leitor sobre o que vai 
escrever. Diria mais, há uma nítida preocupaçIo em situar a Ciência Econômica ao lado de 
outras ci&1cias sociais, e em alertar os leitores para a diferença de uma teoria econômica e 
de uma realidade a que todos estio submetidos . 

A partir destas idéias, poder-se-ia destacar o posicionamento de Marshall 
com relaçlo à questão da Indeterminaçlo de Senior. No entanto, diante da excepcional 
clareza e correção com que coloca e analisa os problemas, vale a pena destacar mais alguns 
trechos, após os quais, acredita-se, nio restará qualquer dúvida com relaçlo à sua postura . 

34 



• 

• 

Definindo a economia: 

Economia Política. ou Economia, é um estudo da Humanidade nas atividades c::orrentes da vida; 
examina a açIo individual e social em seus aspectos mais estreitamente ligados à obteDçIo e ao uso dos 
elementos materiais do bem~. . 
Assim. de um lado é um estudo da riqueza; e do outro, e mais importante, uma parte do estudo do 
homem. 30 

Sua preocupação com os mais pobres: 

Agora afinal, nos dispomos seriamente a investigar se é necessário haver as ditas 'classes baixas', isto 
é, se é preciso haver um grande número de pessoas condenadas desde o berço ao rude trabalho a fim de 
prover os requisitos de uma vida refinada e culta para os outros, enquanto elas próprias sIo impedidas 
por sua pobreza e labuta de ter qualquer quota ou paticipaçio nessa vida. 
A esperança de que a pobreza e a ignorância possam ser gradllahnente extintas eDCOntra de fato grande 
fundamento no seguro progresso das classes operárias durante o século XIX. 31 

A economia ainda é uma ciência nova: 

Mas o fato é que o número de cientistas da Economia tem sido sempre pequeno em reIaçIo à 
dificuldade do trabalho a realizar, pelo que a ciêDcia está aiDda quase na ;nfincia Uma causa disto é a 
pouca atençlo que se tem dado à relaçIo entre a economia e o superior bem~ do homem. 32 

A dificuldade da existência de uma linguagem unificada no início do desenvolvimento da 
Ciência Econômica: 

Mas a unidade na subsdncia, sob uma múltipla variedade de forma, tiveram o efeito de fazer com que 
os autores de todas as épocas Dio tenham tirado do trabalho dos seus predecessores todo o proveito que 
poderia ter sido alcançado.33 

A ação altruísta do homem e o economista: 

Os homens, sem dúvida, mesmo agora, t!m uma capacidade de serviço desinteressado muito maior do 
que a que demonstram, e o supremo fim do economista é descobrir como este latente ativo social pode 
ser desenvolvido com mais presteza e computado mais largamente.34 

o economista e a divisio no seu trabalho: 

As variedades de mentalidade, de temperamento, de preparaçIo e de opomlDidades OI levam a 
trabalhar em difcraItes caminhos, e a dedicar a sua atençIo priDcipal a difcraItes parta do problema 
Todos estio mais ou meDOS empenbaclos em coligir e on:IeDar fatos e c:statfstú:as .eferentes a épocas 
passadas e ao presente, e em ocupar-se mais ou meDOS com a anéliJe e o l8Ciocinio na base dos fatos já 
à mio. Alguns acbam a primeira tan:fa mais atratiw e abIonaIte, e outros a última. Essa divisIo de 
trabalho, contudo, Dio implica oposiçIo, mas harmonia de propósitos 3' 
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Quantificando a intensidade dos desejos: 

Contudo. o motivo mais constante para a atividade dos oegócios é o desejo da reDlUIICr'aÇIo. a 
recompensa material do trabalho. Essa remUllCI3Çtlo poderá ser gasta egoista ou altruística mente, para 
fins nobres ou mesquinhos. e nisto influi a variedade da natureza humana. Mas o motivo é dado por 
uma determinada soma de dinheiro: e é esta exata e determinada medida em dinheiro que permitiu à 
Economia avançar sobre os demais ramos do estudo do homem. 36 

A economia não é uma ciência exata: 

Naturalmente a Economia não se pode comparar com as ciências fisicas exatas, pois que ela se 
relaciona com as forças sutis e sempre mutáveis da natureza humana. 
A vantagem que a Economia leva sobre os demais ramos da Ciencia Social parece, então, decorrer do 
fato de que o seu campo específico de trabalho dá maior oportunidade de aplicação de métodos 
precisos.37 

A medida dos desejos é indireta: 

Cria-se uma oportunidade para os métodos e exames cieDtific:os tio depressa a força dos motivos de 
uma pessoa - nIo os motivos em si mesmos - possa ser aproximadamente medida pela soma de 
dinheiro que essa pessoa despenderá para obter uma desejada satisfaçlo, ou. do mesmo modo, pela 
soma necessária para induzi-la a suportar certa fadiga. 
É essencial notar que o economista nIo se arroga a possibilidade de medir diretamente as inclinaçites 
de espírito, mas só i.ndiretamente através de seus efeitos. 38 

A ação pode nio ser resultado de um cálculo: . 

Passemos, agora, a outro ponto. Quando dimnos que um desejo é medido pela ação de que é motivo. 
nJo se deve crer que admitamos que toda ação seja deliberada e o resultado de um cálculo. 
Ora, o lado da vida que a Economia se ocupa especialmente é aquele em que a conduta do homem é 
mais deliberada e onde lhe ocorre, com maior ftequ&Icia. ponderar os prós e os contras de uma 
determinada açIo antes de executá-Ia. 39 

o dinheiro é apenas um instrumento de medida das intenções e não o principal motivo do 
estudo da economia: 

Assim. pois. ainda que seja certo que o 'diDbciro' ou 'poder geral de compra' ou o 'domínio sobre a 
riqueza material' seja o c:entro em torDO do qual gira a ciaDda econômica, isso é verdade nIo porque o 
dinheiro ou riqueza mataial sejam considerados por ela como sendo o fim principal do esfOlÇO dos 
homens, nem mesmo como a principal matéria de estudo do ecooomista. mas porque no lIlUDdo em que 
vivemos de é o meio COIIVeIIiente para a mectida dos motivos humanos numa larga escala. 40 

A medida das intenções do homem não é exata: 

Esse modo de medir os motivos nIo 6 abIoIlltamentc exato; se o foac. a Economia ocuparia o mesmo 
lugar da ciancias fisicas mais avançadas, e DIo estaria, como realmente está. entre as ciâlcias meDOS 

avançadas.41 
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o constructo do homem em estudo: 

Em tudo isso, amsideram o homem tal como ele é: DIo um homem abstrato ou 'ecooômico', mas um 
homem de carne e osso, fortemente iDtbaenciado por motivos egoistas em sua vida profissioual, mas 
sem estar ao abrigo da vaidade e da displicência, nem de ser insensível ao prazer de fazer bem o seu 
trabalho como um ideal, ou ao prazer de sacrificar-se pela sua famiJia, pelos vizinhos ou pelo seu país, 
nem incapaz de amar, por ideal, uma vida virtuosa. 42 

Sobre a propriedade de prosseguir com uma análise ou não: 

Se é um assunto sobre o qual existem divergências de opiniio, em que nos faltam conhecimentos 
exatos c bem estabelecidos para abordá-lo, se é um assunto ao qual o II!C'ÇInismo do raciocínio c da 
análiSe econômica DIo se aplica, deixemo-Io de lado em nossos estudos puramente econômicos. Mas 
se assim agirmos, que o seja simplesmente porque toda tentativa para abranger esse ponto diminuirá a 
certeza c a exatidão de nossos conhecimentos econômicos, sem nenhum vantagem apreciável.43 

A economia como ciência: 

É tarefa da Economia, como de quase todas as demais ciêDcias, coligir fatos, ordená-los, interpIaá-los, 
c deles tirar conclu&aes. A observaçIo c a descriçlo, a ddiniçlo e a classificação do as atividades 
preparatórias. Mas, o que desejamos alcaDçar por seu intermédio é um conhecimento da 
~ dos fenômenos econômicos. A ioduçlo c a deduçlo se fazem tio neocsárias para o 
pensamento cientifico, como os pés direito e esquerdo do necessários para a marcha. 44 

Dois tipos de homens de ciência: 

Por essa e outras razOes, sempre houve c sempre haverá talvez a necessidade da existêDcia, lado a lado, 
de homens de ciência com diferentes aptidaes e objetivos diversos - de alguns que se ocupem sobretudo 
em apurar os fatos, enquanto outros dão atençlo maior à análise cientifica, isto é, à decomposiçlo de 
fatos complexos c ao estudo das rclaç&:s das diversas partes, umas para com as outras, bem como em 
relação a fatos análogos.4' 

o que significa uma lei econômica: 

o termo 1ei' DIo significa entIo mais do que uma proposiçIo geral ou manifesto de tendêDcias mais ou 
menos certas, mais ou IIICIIOI definidas .. 

Assim, uma lei de ci&Icia social, OU uma Lei Social, é em enunciado de tendlmcias sociais, isto é, uma 
indicaçlo de que se pode esperar um certo curso de açIo de membros de um grupo social sob certas 
condiçOes ... 
Leis Econ6micas, OU postulados de tendl:ncia ec:006mkos, do leis sociais que se referem aos ramos da 
conduta na qual a força dos motivos mais em jogo pode ser medida por um preço em dinheiro. 46 

As hipóteses na ciência econômica: 

Diz-se às vezes que as leis da Economia sIo 'bipotéticas'. Naturalmente, como qualquer outra ciência, 
ela trata de estudar os efeitos que seria produzidos por certas causas, DIo de um modo absoluto, mas 
sob a oondiçIo de que as outras coisas sejam iguais, e de que as causas possam produzir os seus efeitos 
sem pertIJbaçC5es.47 
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Uma ciência econômica pura e uma ciência econômica aplicada: 

Algumas partes da Ec:oDOmia sIlO rdativamente abstratas ou puras porque se rdacionam com largas 
proposiÇÕC5 gerais. Pois, para que uma proposiçlo possa ser de aplicaçlo ampla é preciso que 
contenha poucos detalhes: ela nIo se pode adaptar a casos particulares; e se ela se p!'OJ)Õe a alguma 
previsão deve ser governada por uma cláusula fortemente restritiva, na qual seja dado um sentido 
amplo à frase 'outras coisas sendo iguais'. 
Outras partes sIlO relativamente aplicadas, porque tratam mais em detalhe de questões mais estreitas; 
levam em conta elementos locais e temporários, e consideram as condições ecoDÔmicas em maior e 
mais estreita relação com as outras condições da vida. Assim, há apenas um pequeno passo entre a 
ciência bancária aplicada no seu sentido e as grandes regras ou preceitos da arte bancária em geral ... 48 

As investigações cientificas não devem ser direcionadas aos fins práticos a que servem, mas 
à natureza das matérias de que se ocupam: 

A Ec:onomia tem, então, como objeto, primeiramente, adquirir conhecimento para seu próprio uso e, 
em segundo lugar, esclarecer os acontecimentos da vida prática. Ainda que estejamos obrigados, antes 
de compreender um estudo, a considerar cuidadosamente quais sejam os seus fins, DIo deYcmos, 
entretanto, projetar o nosso trabalho em refereocia direta com essa finalidade.49 

A economia organiza e analisa os fatos econômicos, mas aquele que faz uso de seus 
conceitos deve estar ciente das limitações associadas à ciência econômica: 

Ainda que seja assim largamente iDspiIada por necessidades práticas, a Ec:onomia evita tanto quanto 
possivel discutir as ~ da organizaçto dos partidos e a tática a seguir na poUtica interna ou 
exterior - todas as coisas que um homem de Estado é obrigado a ter em conta quando, entre as medidas 
.que ele pode propor, decide quais as que o levarlo mais próximo do fim que preteDde atingir para o seu 
pais. Ela o ajuda, é verdade. a determinar DIo somente qual deva ser esse fim, mas também quais os 
melhores processos que uma larga poUtica deve empiCg8I' para atingi-lo. Mas abstrai muitas 
circunstincia poUticas que o homem prático DIo pode ignorar: ela é, portanto, uma ciaucia ao mesmo 
tempo pura e aplicada, mais do que uma ciêDc:ia e uma arte. 50 

A economia não se presta a longas cadeias de raciocínio dedutivo: 

A induçlo auxiliada pela aDálisc e pela deduçIo reúDc os fatos em classes apropriadas, orclcDa4, 
analisa4 e infere deles p!'OpClIIiç&:s aaais ou leis. EntIo por um momento a deduçIo assume o 
priDcipal papel: 8SIOCia umas com outras algumas dessas geocralizaç6es ou leis, entIo conwca a 
induçlo de DOYO para a priDcipal tarefa da obra de coletar, pcacirar e manipular os fatos de sorte a 
testar e 'verificar' a DOYa lei. 
É evidente que DIo há lupr na &momia para kmps séries de raciODcinio dedutiw: nenhum 
economista, nem mesmo Ricardo, os tentou.' 1 

o uso do raciocínio abstrato em economia: 

Se fecharmos os olhos às realidades, podemos CODSUuir um edifido de puro cristal com a imaginaçlo, 
o que sem dúvida projetará luzes laterais sobre problemas da vida real, e pode ser ~ de 
interesse para seres que DIo t!m absolutamente problemas econômicos como os DOSSOI. Tais exaus&:s 

~1III49. 
~ .... '2. 
:: ~ lIIia, .... 54. 
'1Ibid,paa357. 
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recreativas $lo por vezes de uma imprevista fecundidade: fornecem um bom exercício ao espirito, e 
parecem ser sempre proveitosas enquanto 0& seus propósitos do claramente enteDdidos ... 
A elucubraçlo absttata é uma boa coisa, quando confinada ao seu lugar próprio. 52 

fi. CONCLUSÃO 

Marshall se insere entre os grandes economistas que contribuiram para a 
evolução do pensamento econômico. Este trabalho procurou fornecer uma pequena 
amostra desta grandiosidade e espero que ajude a despertar o interesse de leitura do 
conjunto da obra do autor. 

As contribuições de Marshall para a economia foram significativas, e não 
apenas de cunho teórico. Neste trabalho procurou-se focalizar justamente o aspecto 
filosófico e metodológico. Sua percepção em qualificar as conclusões e em situar o 
contexto da análise econômica mostram sua consciência com relação às limitações do 
estudo do fenômeno econômico, e sobre o papel do economista enquanto cientista social. 
Vale ainda ressaltar sua percepção de que o fenômeno econômico é mutável no tempo, que 
as teorias formuladas são apropriadas em determinada época, mas que a evolução da 
humanidade pode propiciar o desenvolvimento de novas doutrinas econômicas, e que a 
matemática é uma linguagem auxiliar, e não o principal instrumento no estudo econômico. 

Percebe-se claramente que MarshaIl reconhece a Indeterminação de Senior. 
O rigor que o autor demonstra ao apresentar os conceitos, fazendo as qualificações 
necessárias, atestam a afirmaçio acima. Em momento algum, a partir do desenvolvimento 
teórico de sua obra no campo econômico, Marshall deriva proposições normativas. Ele 
deixa claro que o usuário da ciência econômica deve sempre estar ciente das limitações, e 
das condições nas quais esta ou aquela formulação teórica foi desenvolvida. 

É de se louvar que esta consciência já estava presente em economistas do 
século passado, e uma pena que muitos dos economistas de destaque do século XX não 
tenham percebido as limitações da ciência, construindo "edificios de puro cristal", mas que 
pouco têm ajudado o homem na busca do bem-estar social. 

Poderia continuar destacando as brilhantes observações de MarshaIl. Penso, 
contudo, que esta seleçlo já esclarece definitivamente o posicionamento do autor. Gostaria 
de finalizar ressaltando suas qualidades bmnanas. Sua preocupação para com o próximo 
era imensa, e seu desejo de que todos levassem uma vida melhor está presente em toda sua 
obra. Marshall não vacilava em entremear sua rigorosa análise econômica com obervações 
e prescrições normativa de caráter ético-sociaI, saindo do estrito campo da Economia, 
quando esta não lhe apresentava soluções para os prementes problemas da sociedade da 
época que tanto o afligiam. Exemplo desta postura é a observação de que uma distribuição 
de renda mais equilibrada, dando renda aos que pouco possuissem, ou mesmo nada 
possuissem, e diminuindo um pouco os lucros, levaria a um resultado melhor no que diz 
respeito ao bem estar geral da sociedade. 

52Ibid, .... 351. 

39 



• 

• 

f 

BmLIOGRAFIA 

Marsball. Alfred. PriDcipiOl de Ecoaomia, Volumes I e n. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
Silveira, Antônio Maria da. Filosofia e PoUti<:a Econômi<:a: O Brasil do Autoritarismo. Rio de 

Janeiro: IPEA/INPES, 1987. 
___ " A Indctenninação de Senior". Revista de Ecoaomia PoUti<:a, vo1. 11 nO 4 (44), 

outubr<Hlezembro, 1991. 
___ "Teorias Econômicas: A Meia-Verdade Temporária", Revista Brasileira de Ecoaomia, 

porvindouro . 

c:itato.doc: 

40 



• 

4 

• 

A 

ENSAIOS ECONOMICOS DA EPGE 

100. JUROS, PREÇOS E DÍVIDA PúBUCA - VOL. I: ASPEcros TEÓRICOS - Março Antonio C .. 
MIIItÍDII e Clovis de Faro - 1987 (esgotado) 

101. JUROS. PREÇOS E DÍVIDA PúBUCA - VOL. IT: A ECONOMIA BRASILEIRA - 1971/85 -

Antonio SalazarP. Bnmdlo. Mino Antonio C. MartinJ e Clovis de Faro - 1987 (esgotado) 

102. MACROECONOMIAKALECKlANA - Rubens PenhaCysne -1987 (esgotado) 

103. O PREÇO DO DÓLAR NO MERCADO PARALELO. O SUBFATtj'RAI.~"O DE 

EXPORTAÇÕES E O SUBFATURAMENTO DE IMPORTAÇÕES - Fernando de Holanda 

Barbosa. RubOlll Penha Cyme e Marçol Costa Holanda - 1987 (esgotado) 

104. 

lOS. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

BRASILIAN EXPERIENCE WlTH EXTERl'JAL DEBT AND PROSPECI'S FOR GROWI'H -

Fernando de Holanda Barbosa and M_I SlIlçhes de La Cal - 1987 (esgotado) 

KEYNES NA SlIDIÇÃO DA ESCOlHA PúBUCA - Antonio Maria da Silveira - 1987 

(esgotado) 

O TEOREMA DE FROBENIUS-PERRON - Carlos Ivan Simonsen Leal- 1987 (esgotado) 

POPuLAçÃO BRASILEIR.A - Jellé Mootelo -1987 ("'.gotado) 

MACROECONOMIA - cAPlTULo VI: ''DEMANDA POR MOEDA E A CL'RVA LM" - Mari0l 
Henrique SimOlJlen e Rubeos Penha Cyme - 1987 (eqotado) 

MACROECONOMIA - CAPíTULO W: ''DEMAl.'IDA AGREGADA E A CURVA IS" - ~ariol 
Henrique SimoDSen '" RubeDl Peoba Cyme - 1987 (esgotado) 
MACROECONOMIA - MODELOS DE EQUILÍBRIO AGREGATlVO A CURTO PRAZO -

Mario Heurique SimonIeo e Rubens Penha Cyme - 1987 (elgotado) 

THE BAYESIAN FOUNDATIONS OF SOLUTIONS CONCEPTS OF GAMES - Sérgio Ribeiro 

daCoBta Werlllll e Tommy Chin-Chiu T .. -1987 (ngocado) 

PREÇOS LíQUIDOS (PREÇOS DE VALOR ADICIONADO) E SEUS DEI'ERMINANTES; DE 

PRODUTOS SELECIONADOS. NO PERíODO 1980/10 SEMESTRE/1986 - Raul Ekmnan -

1987 (ellOtado) I 

EMPRÉSTIMOS BANCARIOS E SAlDO-MÉDIO: O CASO DE PRESTAÇÕES - Clovis dei 
I 

Faro - 1981 (esgotado) I 

A D1NÀMICA DA INFLAçÃO - Mario Henrique SimODleD - 1988 (esgotado) I 
UNCERTAIN'I'Y AVERSIONS ANO THE OPTMAL cHOISE OF PORTFOUO - James Dow el 

I 
Sérgio Ribeiro da Co_ Werlllll- 1998 (eqotado) 
O CICLO ECONÔMICO - M.-io H...-ique SimoDlen -1988 (esgotado) 



r 

• 

• 

t 

Uma ciência econômica pura e uma ciência econômica aplicada: 

Algumas partes da EcoDomia sIo re1ativamenle abstratas ou puras porque se relacionam com largas 
proposições gerais. Pois, para que uma proposiçlo possa ser de aplicação ampla é preciso que 
contenha poucos detalhes: ela nIo se pode adaptar a casos particulares; e se ela se propõe a alguma 
previsão deve ser governada por uma cláusula fortemente restritiva, na qual seja dado um sentido 
amplo à frase 'outras coisas sendo iguais'. 
Outras partes sIo relativamente aplicadas, porque tratam mais em detalhe de questões mais estreitas; 
levam em conta elementos locais e temporários, e consideram as condiçOes econômicas em maior e 
mais estreita relação com as outras condições da vida. Assim, há apenas um pequeno passo entre a 
ciência bancária aplicada no seu sentido e as grandes regras ou preceitos da arte baru:ária em geral ... 48 

As investigações cientificas não devem ser direcionadas aos fins práticos a que servem, mas 
à natureza das matérias de que se ocupam: 

A Economia tem, então, como objeto, primeiramente, adquirir conhecimento para seu próprio uso e, 
em segundo lugar, esclarecer os acontecimentos da vida prática. Ainda que estejamos obrigados, antes 
de compreender um estudo, a considerar c:Wdadosamente quais sejam os seus fins, Dio devemos, 
entretanto, projetar o nosso trabalho em rd"erencia direta com essa finalidade.49 

A economia organiza e analisa os fatos econômicos, mas aquele que faz uso de seus 
conceitos deve estar ciente das limitações associadas à ciência econômica: 

Ainda que seja assim largamente inspirada por necessidades práticas, a &onomia evita tanto quanto 
possivel discutir as exigências da organizaçl<> dos partidos e a tática a seguir na politica interna ou 
exterior - todas as coisas que um homem de Estado é obrigado a ter em conta quando, entre as medidas 
.que ele pode propor, decide quais as que o levarlo mais próximo do fim que pretende atingir para o seu 
pais. Ela o ajuda, é verdade, a determinar do somente qual deva ser esse fim, mas t.aJnbán quais os 
melhores processos que uma larga politica deve empregar para atingi-lo. Mas abstrai muitas 
circunstância políticas que o homem prático do pode ignorar: ela é, portanto, uma ciancia ao mesmo 
tempo pura e aplicada. mais do que uma ciaDcia e uma arte. ~ 

A economia não se presta a longas cadeias de raciocínio dedutivo: 

A induçlo auxiliada pela análise e pela deduçao reúne os fatos em classes apropriadas, ordcna~ 
analisa-os e infere deles ~ gerais ou leis. Endo por um momento a deduçao assume o 
principal papel: 8SIOCia umas com outras algumas dessas ~ ou leis, entIo conwca a 
incblÇlo de novo para a priDcipal tarefa da obra de coletar, pcoeirar e manipular os fatos de sorte a 
testare 'verificar' a DCMllei. 
É evidente que do há lupr na Ervoornia para lonps séries de racioncínio dedutivo: nenhum 
economista, nem mesmo Ricardo, os tentou.' 1 

o uso do raciocínio abstrato em economia: 

Se fecharmos os olhos às realidades, podemos consttuir um ediflcio de puro cristal com a imaginaçlo, 
o que sem dúvida projetará luzes laterais sabre probJenw da vida real, e pode ser c:onccbivdmente de 
interesse para seres que Dio têm absolut.amente problemas ecooômicos como os nossos. Tais excurslies 
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recreativas são por vezes de uma imprevista fec:uDdidade: fomec:em um bom exacicio ao cspirito, e 
parecem ser sempre proveitosas enquanto os seus propósitos do claramente enteDdidos ... 
A eluaJbraçlo abstrata é uma boa coisa, qwmdo confinada ao seu lugar próprio. S2 

ill. CONCLUSÃO 

Marshall se insere entre os grandes economistas que contribuiram para a 
evolução do pensamento econômico. Este trabalho procurou fornecer uma pequena 
amostra desta grandiosidade e espero que ajude a despertar o interesse de leitura do 
conjunto da obra do autor. 

As contribuições de Marshall para a economia foram significativas, e não 
apenas de cunho teórico. Neste trabalho procurou-se focalizar justamente o aspecto 
filosófico e metodológico. Sua percepção em qualificar as conclusões e em situar o 
contexto da análise econômica mostram sua consciência com relação às limitações do 
estudo do fenômeno econômico, e sobre o papel do economista enquanto cientista social. 
Vale ainda ressaltar sua percepçlo de que o fenômeno econômico é mutável no tempo, que 
as teorias formuladas são apropriadas em determinada época, mas que a evolução da 
humanidade pode propiciar o desenvolvimento de novas doutrinas econômicas, e que a 
matemática é uma linguagem auxiliar, e não o principal instrumento no estudo econômico. 

Percebe-se claramente que Marshall reconhece a Indeterminação de Senior. 
O rigor que o autor demonstra ao apresentar os conceitos, fazendo as qualificações 
necessárias, atestam a afirmação acima. Em momento algum, a partir do desenvolvimento 
teórico de sua obra no campo econômico, Marshall deriva proposições normativas. Ele 
deixa claro que o usuário da ciência econômica deve sempre estar ciente das limitações, e 
das condições nas quais esta ou aquela formulação teórica foi desenvolvida. 

É de se louvar que esta consciência já estava presente em economistas do 
século passado, e uma pena que muitos dos economistas de destaque do século XX não 
tenham percebido as limitações da ciência, construindo "edificios de puro cristal", mas que 
pouco têm ajudado o homem na busca do bem-estar social. 

Poderia continuar destacando as brilhantes observações de Marshall. Penso, 
contudo, que esta seleçlo já esclarece definitivamente o posicionamento do autor. Gostaria 
de finaJi7-8T ressaltando suas qualidades bumanu. Sua preocupação para com o próximo 
era imensa, e seu desejo de que todos levassem uma vida melhor está presente em toda sua 
obra. Marshall não vacilava em entremear sua rigorosa análise econômica com obervações 
e prescrições normativas de caráter ético-social, saindo do estrito campo da Economia, 
quando esta não lhe apresentava soluções para os prementes problemas da sociedade da 
época que tanto o afligiam. Exemplo desta postura é a observação de que uma distribuição 
de renda mais equilibrada, dando renda aos que pouco possuíssem, ou mesmo nada 
possuíssem, e diminuindo um pouco os lucros, levaria a um resultado melhor no que diz 
respeito ao bem estar geral da sociedade. 
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