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Economistas do amanhã: o caso 

para uma Declaração de Critérios 

Pluralista a ser estabelecida às 

Ciências Econômicas  
 

Alan Freeman  
 

“Se você colocar dois economistas numa sala, você obtém 

duas opiniões, exceto se um deles for lorde Keynes, neste 

caso você obtém três”. Winston Churchill 

 

Sumário 
 

 O presente texto, baseado na maioria dos 

economistas do Reino Unido e membros da Associação 

para Economistas Heterodoxos (AHE), reivindica uma 

reformulação da Declaração de Critérios estabelecidos às 

Ciências Econômicas baseada nos princípios pluralistas. 

 O pluralismo – a capacidade de examinar 

criticamente uma série de explanações da realidade 

observada – deveria ser a requisição primordial da 

educação nas Ciências Econômicas. Providências 

especificas deveriam reconhecer, promover, defender e 

garantir esta boa prática no ensino e práticas semelhantes. 

 Tal revisão, argumenta-se, é a necessária resposta 

para o propalado criticismo às Ciências Econômicas, nas 

quais o caráter mono-teórico de sua prática tem exposta a 

profissão, em seguida a recessão que se iniciou em 2008. 

 

Introdução 
 

 O presente texto delineia a racionalidade para, e 

princípios subentendidos, numa Declaração de Critérios 

Estabelecidos às Ciências Econômicas (SBSE).
[1]

 Eu 

primeiro defino pluralismo, contrastando com seu oposto, 

o mono-teorismo. Mostro que, como conseqüência desta 

definição, uma SBSE pluralista envolveria uma revisão 

radical, ao contrário da revisão incremental, da atual 

SBSE. Isto, em troca, teria como base a reconceituação da 

relação entre as Ciências Econômicas e a sociedade, 

trazendo a [23] declaração para mais próxima de suas 

                                                             
 Estou em débito com Fred Lee, que gentilmente recomendou para que a Associação dos Economistas Heterodoxos 

(AHE) apresentasse sua causa desde que foi fundada; com Victoria Chick que tem se envolvida ativamente em todo o 
período de sua preparação; com Andy Denis pelo suporte editorial e com muitos membros da AHE cujas visões, nós 
esperamos, tiveram alguma participação ativa. Todos os erros são meus. As opiniões aqui expostas não têm o 
propósito de representar qualquer uma em particular, mas todas da AHE. 
[1] Subject Benchmark Statement for Economics (SBSE) é algo muito semelhante à Portaria do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) que reconhece, avalia e qualifica os cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. 

O presente artigo, cujo título original é The 
Economists of Tomorrow: the case for a Pluralist 
Subject Benchmark Statement for Economics, 
encontra-se no International Review of Economics 
Education, vol. 8, issue 2, pp.23-40, 2009. 

Quando da 12th Annual Conference of the AHE 
(Associação para Economistas Heterodoxos), em 
Bordeaux, França, no início de julho/2010, o 
professor Andy Denis, que escreveu o editorial, fez 
questão que eu pegasse um exemplar e, assim que li 
este artigo, fui pedir autorização para o autor, 
professor Alan Freeman, para traduzi-lo e fazer 
chegar aos estudantes das Ciências Econômicas. 
Antes, eu o parabenizei pelo artigo, pois reflete muito 
daquilo que a Associação dos Cursos de Graduação 
em Economia (ANGE) e a Sociedade Brasileira de 
Economia Política (SEP) tinham como bandeira de 
luta. 

O abandono desta bandeira de luta me é explícito 
porque nada fizeram, tanto no sentido de estabelecer 
critérios para assegurar a pluralidade nos programas 
de curso como para apoiar os professores que, de 
modo voluntário, decidiram levar à frente a referida 
bandeira, mesmo que enfrentando opositores dos 
mais sórdidos, do tipo que se nega ao debate 
acadêmico das idéias, mas afirma o „vale tudo‟ 
quando nos bastidores. Nesta luta sórdida, eu 
sobrevivi e pude apresentar meu trabalho nesta 
Conferência – Market price to Market value: a 
theoretical bus trip. Trabalho este que foi rejeitado 
por várias de nossas entidades e engavetado pelo 
então Pro - reitor de Extensão da UFAL. Este último, 
junto com alguns “colegas” da Faculdade de 
Economia, não se contentaram com o 
engavetamento tripudiante e me expulsaram, me 
remeteram à Junta Médica e assim fui rotulado de 
débil mental. Não bastasse isso, desmantelaram 
minha família e, obviamente, quase minha profissão. 
A obtenção do ganho de causa na Justiça Federal, 
para mim, é quase insignificante se comparado com 
esta oportunidade de trazer o presente texto aos 
estudantes das Ciências Econômicas e, em breve, 
também o trabalho apresentado nesta Conferência, 
pois traz ao debate uma categoria de Marx até então 
intocada – o valor de mercado. 

Sobre a tradução, tudo aquilo que estiver entre 
[colchetes] é grifo meu, os números entre colchetes 
referem-se aos números da página original.  
Sinceros agradecimentos às pessoas que 
acreditaram em mim.   
 Vladimir D. Micheletti 
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irmãs Ciências Sociais. Falo isso por considerar o amplo criticismo das Ciências Econômicas que se 

seguiu após a crise financeira e subseqüente recessão que se abriu em 2008. 

 

O que é pluralismo? 
 

 O pluralismo restabelece o abandonado princípio acadêmico da controvérsia às Ciências 

Econômicas. Reconhece que ambas, o efetivo desenvolvimento da teoria e sua aplicação válida, 

dependem da otimização do debate entre as idéias contrastantes e opostas. 

 Nas Ciências Econômicas, o pluralismo tem sido muito mal representado como sinônimo de 

heterodoxia. De fato, a polarização da Declaração entre a ortodoxia e a heterodoxia – um dos 

muitos fenômenos único para nossa Declaração – surge por causa da concepção mono-teórico
1
 de 

que o trabalho do economista é propor uma simples teoria ou paradigma teórico, identificado no 

avanço da evidência, sem considerar as alternativas conflitantes. A economia “ortodoxa”, em 

qualquer dado momento, separa e qualifica qualquer parte da teoria como meritória. A heterodoxia 

surge precisa e somente quando a ortodoxia trata outras idéias como subservientes ao mérito para 

razões inválidas além do mero desacordo. 

 O economista pluralista torna explícita a abordagem teórica alternativa relevante para 

qualquer problema dado, independente de se concordar ou não, apresentando as diferentes soluções 

e políticas que possam surgir de cada abordagem, as pressuposições nas quais se assentam e suas 

bases – em qualquer caso dado – para escolher dentre tais. 

 O pluralismo tem amplas implicações na relação entre sociedade e as Ciências Econômicas, 

cuja direta e estreita relação com a prática política é também único à Declaração em questão. Na 

estrutura mono-teórico, esta relação é concebida, tanto pelo cliente como pelo provedor, como na 

qual o economista providencia a simples “resposta certa” que o tomador de decisões então adota. O 

pluralismo, em contraste, apresenta as escolhas para o tomador de decisões, assim assegurando para 

que este não se envolva como meramente “atuando sobre conselhos”. 

 O pluralismo, resumindo, se estabelece sobre dois fundamentos. O primeiro é a concepção 

diferente da teoria econômica, mais próximas da declaração de nossas irmãs Ciências Sociais. O 

segundo é a concepção diferente da prática econômica competente, mais próxima da descrição de 

Dearing (1997) da moderna abordagem do Reino Unido como uma “aproximação entre educação 

superior e a sociedade”. 

 

O que não é pluralismo? 
 

 O pluralismo, assim concebido, embevece o princípio da controvérsia na definição de teoria 

econômica. A característica definidora do economista do amanhã [24] deveria ser a capacidade de 

manusear e assegurar a discordância, as diferentes opiniões: para identificar, selecionar, adaptar e 

interrogar criticamente a série de teorias relevantes para cada problema concreto. Somente com base 

nesses princípios o economista do amanhã pode esperar o confronto em cada conjuntura com a 

requerida mente aberta para assim compreendê-la. Esta é a base racional para o pluralismo na 

economia da educação. 

 O pluralismo é uma quebra radical com a idéia de que o conhecimento econômico deveria 

procurar reduzir a si mesmo num conjunto de princípios ou técnicas que surge da errada tentativa de 

assegurar a unidade quando nada tem sido alcançado. O resultado é a dissolução do pensamento 

numa variedade de monismos contestantes – a abordagem neoclássica, a abordagem neo-austríaca, 

keynesianismo, marxismo e assim por diante, cada qual procurando se estabelecer como única 

verdade. 

 Esta luta inconveniente promove a errônea concepção de que o pluralismo é um truque para 

recolocar uma ortodoxia contra outra ortodoxia. Na verdade, o pluralismo crítico das Ciências 

Econômicas tem como objetivo propor a substituição de todas as ortodoxias pelo entendimento real 

                                                             
1 Este termo foi introduzido em e por Freeman e Kliman (2008). 



3 
 

da diversidade. Propõe equipar o praticante para selecionar, dentre todas as teorias apropriadas, 

aquela que melhor se ajusta com a evidência. Para alcançar isto, os estudantes precisam primeiro 

entender, não aquilo que os economistas concordam, mas porque discordam. 

 O pluralismo, então, segue de mãos dadas com o pensamento crítico. Além das profecias de 

teorias conflitantes, o estudante precisa compreender as premissas que fundamentam cada uma 

delas. Considere, por exemplo, a hipótese dos mercados eficientes, que se figura extensivamente no 

recente criticismo da performance dos economistas. Buiter (2009) argumenta que: 

 
“Em ambas as abordagens, a neoclássica e a keynesiana, da teoria monetária (e na macroeconomia agregada em 

geral), a mais forte versão da hipótese dos mercados eficientes (HME) foi mantida. Esta é uma hipótese que 

afirma que os preços agregam e refletem totalmente toda informação fundamental e assim providenciam a 

sinalização para a alocação dos recursos. Mesmo durante as décadas de setenta, oitenta, noventa e na primeira do 

novo milênio e antes de 2007, a manifestação falaciosa da HME em muitos mercados chaves era óbvia para 

virtualmente todos aqueles com habilidades cognitivas não desvirtuadas pela educação moderna dos cursos de 

ph.D. anglo-norte-americanos. Mas a maioria dos profissionais continuou engolindo o anzol, a linha e o chumbo 

da HME, ainda que amparados em defensores influentes da razão propalada, incluindo James Tobin, Robert 

Shiller, George Akerlof, Hyman Minsky, Joseph Stiglitz e a abordagem behaviorista das finanças. A influência 

das abordagens heterodoxas... foi, entretanto, estritamente limitada”. [25] 

 

 A HME, ele nota acertadamente, tornou-se assunto implícito na teoria da finança. Ainda que 

esta hipótese não seja uma teoria comprovada. A possibilidade deveria ter considerado que as 

circunstâncias poderiam surgir nas quais não seriam válidas, se somente identificadas quando não 

poderia ser válida. Para ser competente e assumir tais questionamentos, os praticantes necessitavam 

alguém que reconhecesse ambas e que não era um fato estabelecido e alguém entendido em pelo 

menos algumas das abordagens que não presumissem coordenação perfeita. Uma pequena lista 

destas incluiria a crítica vigorosa da Lei de Say por Keynes; a crítica austríaca aos assuntos 

walrasianos; a acurada e relevante explicação de Marx sobre as crises capitalistas; a noção da 

destruição criativa de Schumpeter e a explicação behaviorista como a de Shiller. 

 Os estudantes treinados para apreciar as hipóteses alternativas teriam também compreendido 

o contexto histórico. Tendo absorvido as lições dos períodos passados da história, poderiam ter 

removido as poeiras de seus pensamentos da história econômica nos livros-textos para estudar a 

relação entre 2009 e 1929. Teriam recolhido os conselhos de Galbraith e Minsky e concluído que as 

opiniões recebidas sobre o papel dos bancos e do Estado deveriam ser deixados de lado, uma vez 

que suas condições pressupostas não mais são aplicadas. 

 A educação pluralista teria, então, equipado os economistas de hoje com um entendimento 

das alternativas para os modelos de HME até mesmos se esta última fornecesse seus métodos de 

escolha. Como a crise os abordou, poderiam ter reconhecido a relevância da teoria da preferência 

pela liquidez de Keynes, a importância do fluxo de fundos bancários e a disputa dos ciclos de 

negócios dos anos 1920 que nos deram ambos os NBER
[2]

 e as teorias de Hayek do ciclo de 

negócios. A familiaridade com Schumpeter teria os tornados sensitivos à importância das longas 

tendências subjacentes e teriam sido sintonizados com as críticas behavioristas e institucionalistas. 

 Dois benefícios iniciais do pluralismo podem agora ser sumarizados: equipa o economista 

para checar criticamente os fatos que informam e formam qualquer julgamento e freiam o emprego 

deste na ausência de evidência sólida. E equipa o economista para responder a novos e não-

antecipados fenômenos. 

 Segundo, a prevalecente má concepção só serve para ver o pluralismo como uma desculpa 

pela negligência. O pluralismo não é um substituto para a norma estabelecida: é a própria norma. 

 O pluralismo não reivindica o fato de que não existe a coisa tal como a verdade ou a 

falsidade. Estabelece que, em última instância, o teste da teoria é a evidência. O propósito da 

                                                             
[2] National Bureau of Economic Research (NBER) são as organizações de pesquisas, privadas e sem fins lucrativos, 
dedicadas aos estudos das Ciências Econômicas empíricas, especialmente nos Estados Unidos. Compromete-se e se 
responsabiliza em disseminar pesquisas econômicas de modo imparcial entre autoridades públicas, profissionais do 
setor privado e comunidades acadêmicas. O NBER está localizado em Cambridge, Massachusetts com ramificações em 
Palo Alto, Califórnia e New York. 
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pesquisa é julgar o que é verdade e o propósito da educação é equipar os estudantes para fazer 

julgamentos. Estes não podem ser feitos antes ou na frente da condução dos testes empíricos. Nós 

ainda não sabemos se a presente crise é compreendida usando a abordagem de Buiter, Shiller, 

Krugman, Friedman, Keynes, Schumpeter ou Marx. Entretanto, [26] sem prejuízo do priori, 

devemos confrontar cada abordagem, sem excluir qualquer que seja com a evidência que emerge e 

então julgar. O pluralismo mão é método contrário ao das ciências, mas o método das ciências, 

como Fullbrook (2001, 2008) tem mostrado ao observar a saúde do trabalho na filosofia da ciência. 

 Não há evidência de que o pluralismo constitua uma relaxação do padrão profissional. É 

muito mais difícil – mas também muito mais necessário – para entender e representar 

razoavelmente um ponto de vista com o qual a pessoa discorda, do que simplesmente repetir os 

credos de alguém ou, pior ainda, as crenças de um superior. Entretanto, é muito mais provável que 

um estudante que entende os argumentos contra qualquer teoria certamente alcançará aquilo que a 

teoria, na verdade, traz. 

 O pluralismo não é relativismo. Não permite que qualquer pesquisador ou estudante assuma 

aquilo que o faz feliz. Ao contrário, requer economistas competentes para ser versado em teorias 

que poderão deixá-los muito infelizes. 

 Ginger Rogers, certa vez, salientou que ela tinha que fazer tudo que Fred Astaire dizia, mas 

logo em seguida e em alta performance. Os economistas não só aspiram suas próprias e preferidas 

linhas de pensamento como também as de seus principais oponentes. Durante o processo de 

pesquisa que fez surgir o presente texto, a objeção mais comum era a de que o pluralismo era difícil 

para os estudantes, os quais não gostavam de ter que entender tantas teorias. É verdade, mas não se 

pode, simultaneamente, reclamar que o pluralismo é difícil e que encaminha para a condição de 

relaxado. 

 Além desses, mais dois benefícios do pluralismo são, agora, esclarecidos: restringe os 

economistas a reagir criativamente frente aos problemas não-resolvidos e inculca o espírito de 

pesquisa. Em ambos os casos, se danifica o praticante da luxuria por recorrer à fórmula mecânica 

que, enquanto que poderiam muito bem ter tentado, não podem, legitimamente, ser descrito como 

testado. 

 

O mito da síntese e o caso do critério assertivo 
 

 Tendo definido o pluralismo e estabelecido suas vantagens, eu, agora, considero a 

Declaração de Critérios Estabelecidos (SBSE) em si, pondo o caso do porquê do termo pluralismo 

“assertivo”
2
 – a introdução do pluralismo como uma reivindicação , melhor do que uma opção. Ao 

fazer isso, responsabilizo totalmente a AHE (Associação para Economistas Heterodoxos): cujos 

critérios já são pluralistas, mesmo porque inclui toda a série das idéias econômicas. Este argumento 

se funda sobre duas afirmações ou asserções: primeiro, que, ao sintetizar toda a teoria econômica, a 

SBSE já se torna pluralista, mesmo porque nada tem sido deixado de lado; segundo, que contém a 

permissão para explorar alternativas. [27] 

 Qualquer afirmação de que os critérios, explicitamente, especificam uma série de idéias é, 

demonstravelmente, falsa. A pessoa procura em vão pelo behaviorismo, keynesianismo, marxismo 

ou qualquer outro corpo teórico. A defesa fica, entretanto, com a idéia de que tais idéias já estão 

implícitas na SBSE. No entanto, a pessoa só precisa comparar a Ciência Econômica com seus 

parentes para ver como a Declaração de Critérios Estabelecidos se distanciou da prática padrão nas 

Ciências Sociais (Freeman 2007).
3
 Os critérios estabelecidos para a política não fazem o menor 

esforço para apresentar uma síntese prescritiva; ao contrário, joga explicitamente contra e dedo-dura 

as alternativas para serem consideradas: 

 

                                                             
2 Agradeço ao Andy Denis por este termo. Em Elsner (2009) “pluralismo assertivo” *pluralismo afirmativo+ significa 
algo muito similar. 
3 Toda declaração de critérios faz exceções reproduzidas em Freeman (2007). 
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“O escopo da política e relações internacionais é amplo, as fronteiras sendo muito contestadas ou em 

movimento. Talvez, em nenhuma outra disciplina acadêmica os conteúdos programáticos são assuntos ou 

abordagens tão em desentendimento e falta de controle... A teoria da política internacional poderia ser ensinada 

com abordagens concorrentes como no realismo, neo-realismo, neoliberalismo, teoria institucionalista, 

feminismo, pluralismo, Marxismo ou teoria crítica; poderia inclusive ser ensinada como teoria normativa.”  

 

 Nossos colegas da Geografia são ainda mais explícitos, pois o pluralismo é uma virtude 

positiva: 

 
“Qualquer tentativa na prescrição deve ser descartada; as instituições que oferecem programas de graduação 

em Geografia devem ser livres para decidir sobre os detalhes do conteúdo programático e organização. Uma 

característica válida da disciplina é sua pluralidade de modos de conhecimento e entendimento do mundo.” 

 

 É ambos, desconcertante e revelador, descobrir que o curso de Ciências Econômicas é mais 

comprometido com a unidade de suas doutrinas do que a teologia, cujos critérios simplesmente 

estabelecem: 

 
“Muito do excitante da disciplina está na sua natureza contestante” 

 

 A idéia de uma singularidade, de afirmação prescritiva de critérios é única para as Ciências 

Econômicas e também parece como uma adição tardia, formalizada na síntese neoclássica. Ainda 

que ambas e a afirmação de critérios estabelecidos não constituam numa verdadeira síntese, mas 

num sincretismo. O sincretismo é definido pelo dicionário de inglês Oxford como: 

 
“Tentativa de união ou reconciliação de doutrinas ou práticas diversas ou opostas, especialmente em filosofia 

ou religião; especificação de um sistema ou princípios de uma escola fundada no século XVII por George 

Calixtus, que mirou a harmonização de seitas de protestantes e recentemente todos os corpos cristãos. (The 

Oxford English Dictionary, 1989). 

 

 A verdadeira síntese não é um amalgama de fragmentos de visões que, em última instância, 

conflitam entre si, mas, como qualquer estudante de Hegel pode comprovar, está nas contradições 

[28] que transcendem que superam.
[3]

 Mesmo que uma síntese tenha sido alçada – deixa um campo 

de conhecimento no fragmentado estado da moderna Ciência Econômica – sistematicamente 

distribui controvérsias como o princípio fundador da teoria, do entendimento e da ação. Entender a 

controvérsia não é uma opção extra. 

 É por esta razão que o SBSE vai por água abaixo ao propor que o estudante deveria “mostrar 

familiaridade com a possibilidade de que muitos dos problemas econômicos podem admitir mais de 

uma abordagem e podem ter mais de uma solução” (Quality Assurence Agency for Higher 

Education [agência para assegurar a qualidade no ensino superior], 2007:8) ou ao requerer que o 

talento do estudante do curso pode ser a “apreciação da história e do desenvolvimento das idéias 

econômicas e dos diferentes métodos de análise que tem sido e são usados pelos economistas”. 

  A primeira vista, isto é tão brando que parece que nenhuma teoria poderia ser excluída. Mas 

nem assim a Declaração de Critérios Estabelecida requer que o estudante competente entenda a 

variedade de teorias ou a razão de suas diferenças. A anterior, por exemplo, vem numa lista de 

possíveis dotes imediatamente depois de uma negação determinada dos elementos da lista que seria, 

na verdade, selecionado ou escolhido, individualmente, pela instituição [escolha institucional]. A 

educação do estudante, assim definida, não pode senão omitir a grande maioria das teorias que o 

                                                             
[3] [Na tradução e Introdução dos Grundrisse de Marx da edição Pinguin Books, Martins Nicolas explica da seguinte 
maneira: “Sobre a suspensão: traduz – e Marx mesmo costuma traduzi-la (p. 750) – o termo de Hegel e Marx 
Aufhebung. Hegel se deleitou com a palavra porque expressa, na linguagem comum, precisamente dois termos 
opostos: significa tanto preservar, sustentar e, ao mesmo tempo, cessar, parar, por fim. O termo inglês “suspender” 
tem a precisão do mesmo senso contraditório; como no comércio significa parar (o pagamento) enquanto que na 
música significa continuar, suspender a nota; e na administração burocrática (como na escola) tem ambos os 
significados ao mesmo tempo.” (Reimpressão, 1993, p. 32)+  
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estudante deveria requerer para saber – as omissões, no entanto, sendo selecionada pela instituição e 

não pelo estudante. 

 A segunda defesa da SBSE é que, ao estabelecer algum tipo de denominador comum em 

todas as teorias econômicas, nada é deixado de lado, ao contrário, cria-se um espaço para tudo. Isto 

não é verdade. O efeito final de um motivo Ibseniano para ocultar diferenças não-resolvidas é 

ambos, supressivo e repressivo. 

 Isto está muito claro na, aparentemente, inocente tentativa da SBSE de definir o fato como o 

“estudo dos fatores que influenciam a renda, a riqueza e o bem-estar” mira a “alocação, distribuição 

e utilização dos recursos escassos”. A tentativa de inclusão é bem vinda, mas é um fracasso. 

Apresenta uma simples, mas muito contestada, visão do denominador comum. O marxismo, por 

exemplo, nunca aceitaria algo parecido com isso, e tudo indica que o ecologismo também – ambos 

convergem para o consenso comum de que a escassez é um fenômeno criado socialmente, e não um 

“dado” externo à análise econômica. 

 O problema é, então, o que acontece se uma instituição concordar com tais critérios. Se levar 

a sério a SBSE, deveria excluir todas as abordagens alternativas que concebe a escassez como algo 

socialmente construído, considerando o fundamento aristotélico primário, mesmo porque, uma 

característica contingente do campo de estudo não pode possivelmente ser parte de sua base 

fundadora. [29] 

 Esta supressão é auto-inflicção: uma definição prescritiva é desnecessária; nenhuma outra 

Ciência Social tem feito isso, a Quality Assurence Agency for Higher Education (QAA, 2004: p. 5)
4
 

aconselha contra isso e é perfeitamente legítimo para definir um critério por suas diferenças. 

 

O pluralismo crítico como fundamento da Declaração de Critérios Estabelecidos 

 

 A competência, o pluralismo assim representado nas Ciências Econômicas, é a capacidade 

de pensar original e independentemente, de pensar por conta própria. Isto requer aquilo que eu 

chamo de “pluralismo crítico”. Os estudantes deveriam exigir o entendimento daquilo que as teorias 

pressupõem e submeter estas pressuposições – não só suas profecias imediatas – ao teste empírico 

da evidência. Deveriam também demonstrar a capacidade de fazer julgamentos independentes entre 

teorias com base nisso. 

 Isto não significa que seja algum tipo de alternativa “soft” para produzir teoria válida e 

excelente, mas é o modo de produzi-la. Competência assim definida não é a habilidade de 

reproduzir conforme um cânone, mas a capacidade de pensar fora dele. Testa-se não somente o 

conhecimento do estudante que o professor e os experts têm que reportar, mas seus entendimentos 

daquilo que seus oponentes também reportam. 

 Um exemplo pode clarear este ponto. A SBSE afirma que a “análise é ambas, estática... e 

dinâmica”. Esta afirmação está totalmente errada. Não é possível ser estático e dinâmico, do mesmo 

modo que é impossível ficar em pé enquanto cai: uma teoria pode ser estática ou dinâmica. É uma 

verdade matemática muito bem estabelecida que a solução para uma equação diferencial ou sistema 

de equações diferenciais não necessariamente dão origem a uma relação com o ponto–fixo do 

sistema, não convergirá para este, mediará para este, tem seu centro de gravidade ou mesmo no 

geral tem este como “atrator estranho”. Não é surpresa, entretanto, que as abordagens estáticas e 

dinâmicas nos casos mais triviais simplesmente produzem resultados diferentes. 

 Não é surpresa, também, que a história da teoria seja rachada com conflitos entre aqueles 

que são a favor de tal resultado e os que são contra. Entre abordagens do não-equilíbrio associadas 

com Keynes, Marx e os Austríacos, de um lado, e a abordagem estática comparativa de Walras e 

seus sucessores, do outro lado, existe um século de disputa; isto é uma escolha, e não uma remota 

briga de família. 

                                                             
4 Ponto 6, na seção intitulada “Propósito do critério” estabelece que aquele que precisar ter em mente o 
deslindamento do critério estabelecido é “para evitar de produzir uma especificação de um currículo detalhado ou 
programa e para evitar as abordagens que aconselham o ensinamento e a avaliação.  
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 Como, então, deveríamos determinar, numa dada situação, se a abordagem dinâmica ou a 

estática é superior? Ao confrontar ambas as teorias com a evidência: por considerar suas 

pressuposições, previsões e questionando qual delas configura com os fatos conhecidos. A SBSE 

deveria ter especificado que as “análises explorarão as razões para o conflito entre a abordagem 

estática e dinâmica”. Por baixo dessas duas especificações opostas existe um abismo de conceitos e 

paradigmas. [30] 

 Um terceiro exemplo: a teoria microeconômica padrão da oferta e da demanda. Objeções e 

alternativas para esta teoria vêm de muitas frontes: de todas as críticas à Lei de Say tais como as de 

Marx e Keynes; da concepção de concorrência monopolista de Chamberlin; dos behavioristas e 

institucionalistas; dos estudos de mercados particulares que não se submete à teoria da concorrência 

perfeita, tais como os mercados de trabalho analisados por Manning (2003) e por Card e Kruger 

(2001); das teorias Kaleckianas da formação do preço; da economia feminista; da literatura sobre 

informação imperfeita e com restrições à racionalidade; e assim por diante. Estes são fatos de 

vigorosa disputa. A marca da competência não mais deveria ser exclusividade de nenhuma 

abordagem, mas a habilidade de oferecer ao tomador de decisões uma escolha razoável dentre elas. 

 Um quarto exemplo vem da teoria do comércio, da troca, da transação econômica. O 

praticante pluralista e competente deveria entender claramente a teoria das vantagens comparativas 

de Ricardo; entretanto, isto é insuficiente. Por que? Do ponto de vista de muitos dos ensinamentos 

modernos, esta teoria tem sido “estendida e reformada” – por exemplo, pela teoria de Heckscher-

Ohlin. O ponto de vista pluralista, ao contrário, requer familiaridade com a teoria dos teóricos 

provocadores – do Mercantilismo passando pelos Listianos aos modernos nacional-

desenvolvimentistas, da teoria do desenvolvimento de Arthur Lewis para a Prebish e Singer, os 

argumentos da Escola da Dependência às críticas modernas da teoria da antiglobalização, a Teoria 

das novas transações de Fujita, Krugman e Venables (1990). Ao menos, entenderia porque a teoria 

ricardiana tem sido tão raramente aplicada e porque a tradição alternativa, que Reinert (2004) 

denomina de “outro cânone”, assegura muita influência. 

 Os estudantes expostos a estas idéias entenderiam a teoria de Ricardo muito melhor do que 

aqueles simplesmente treinados para reproduzir suas bases matemáticas, logicamente bonitas, mas 

só isso, porque entenderiam não meramente que Ricardo estava argumentando contra; e 

entenderiam, em troca, os assaltos sobre Ricardo desde aquela época, e as respostas de seus 

defensores. 

 

O fracasso sistêmico das Ciências Econômicas 
 

 Até aqui, tenho delineado as razões positivas para revisão da SBSE, ao explicar porque seus 

resultados seriam superiores. Entretanto, o argumento é incompleto sem considerar o outro lado da 

moeda, ou seja, as conseqüências negativas da atual Declaração de Critérios. A primeira razão para 

uma rápida e ampla reconsideração é a ampla e propalada crítica pública à profissão que se seguiu 

após a crise financeira e a recessão que se abriu em 2007. 

 Esta reconsideração não pode ser evitada por duas razões: primeira, a reação é a evidência 

prima facie da considerável falha existente na prática dos economistas [31] e que cresce com o 

abandono do pluralismo. Segunda, entretanto, corresponde à obrigação pública. Os critérios 

próprios da QAA (2004: p. 3) estabelecem que a Declaração pretende providenciar “um fundamento 

para empregadores privados e públicos e outros para ter confidência na premiação ou outorgamento 

acadêmico das instituições de educação superior”. Como mostrarei agora, esta confidência tem, 

manifestadamente, se degenerada: o pluralismo é a única resposta válida. 

 O recente criticismo da economia é sem precedente na memória viva. Enquanto há um 

momento, em toda recessão, quando o pânico moral se assenta (ver Freeman, 1999), seria muito 

imprudente descartar o criticismo de hoje. Acoberta o espectro de visões na profissão desde 

Krugman (2009), de Stiglitz (2008) passando por Buiter (2009) e se estende para as mais altas 
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autoridades e questiona suas crenças mais íntimas.
5
 Qualquer que seja o pensamento sobre sua 

validade, para se negar suas existências se desafiam as leis da evidência. Colander et al. (2009) 

sumariza aquilo que provavelmente seja um possível consenso crítico: 

 
“Se a pessoa procurar na literatura acadêmica da macroeconomia e finanças pela “crise sistêmica”, encontrará 

algo como um evento do outro mundo e ausente dos modelos econômicos. Muitos dos modelos, pelo desenho, 

não oferecem coisa alguma para pensar ou negociar com este fenômeno recorrente. No momento de nossa 

maior necessidade, as entidades de classe de todo o mundo são deixadas às escuras e tateando, sem teoria 

alguma. Isto, para nós, é a falácia sistêmica da profissão dos economistas” 

 

 Este fato é recorrente também para praticantes como Alan Greenspan (citado in Norris, 

2008): 

 
“Nas décadas recentes, um vasto risco administrativo e do sistema de preços tem envolvido... O prêmio Nobel 

foi dado para aquele que descobriu um modelo de preço que serve de base para o avanço no mercado a termo. 

Este paradigma da administração do risco moderno se manteve por décadas. Todo o edifício intelectual, 

entretanto, colapsou quando do verão do último ano” 

 

 Gillian Tett (2009) reporta ainda mais acusações do presidente da Financial Services  

Authority (FSA), Adair, Lorde Turner, que fez após sua propalada palestra sobre regulação 

financeira (Turner, 2009): 

 
“Nos anos recentes, ele argumenta, “a toda eficiente teoria do mercado, o Consenso de Washington, o Sistema 

de Desregulação do mercado livre”, foi tão dominante que se assemelhou a uma “religião”. Isto fez surgir a “a 

captura regulatória através do „espírito da época‟ intelectual. (Tett, 2009) 

 

 Isso tudo contradiz a reivindicação desconsiderada que, desde que as Ciências Econômicas 

têm produzido os escritores heterodoxos, já é pluralista – uma hipótese semelhante à creditada a 

Mary Tudor com o surgimento do Protestantismo. A questão não é se existe discordância, mas o 

que [32] realmente aconteceu. A reclamação dos críticos é que o sistema como um todo delivrou 

resultados errados: que o conselho considerado e dado para o tomador de decisões estava fundado 

em teoria errada. A pedra fundamental não é se tal discórdia existiu, mas como ela afetou o 

conselho ou proposta normalmente dada, as teorias normalmente utilizadas e a qualificação 

normalmente outorgada. 

 

As Ciências Econômicas e o tratamento da discórdia 
 

 A característica diferenciadora da lista de dissidente de Buiter, dada anteriormente, é que se 

tivessem sido considerados, julgamentos econômicos diferentes teriam sido oferecidos para o 

tomador de decisões. O “seleto clube de profetas, de videntes, que via a coisa chegando” como o 

Times descreveu, (Pettifor, 2008) estende ainda mais, apesar de ainda limitado, para Roubini (Mihm 

2008), Brenner (2002), Shiller (2006), Turner (2008), Pettifor (2006), Stiglitz (2008) e Wade 

(2008). 

 A abordagem entre os profissionais ortodoxos, eu argumentarei, não é que as visões dos 

dissidentes são erradas, mas que não precisam ser consideradas. O ponto é claro, se talvez, sem 

nenhuma intenção, feita por Portes (2008), Secretário Geral demitido da Royal Economics Society, 

em sua carta de despedida, questionou: 

 

                                                             
5 A secessão de cartas para a Rainha, depois da famosa pergunta ao Professor Garicano da London School of 
Economics – “por que ninguém viu a crise chegar?” (Pierce, 2008) – vale a pena desta nota especial. Colaboradores 
como Nick MaCpherson, secretário permanente do Tesouro e economista-chefe da Goldsman Sachs, Jim O’Neill 
juntamente e severamente pediram desculpas pela “falha da imaginação coletiva”. Veja também Hodgson (2009). 
Nossa referência na Website (http://WWW.highbeam.com/doc/1G1-151558443.html), com juramento formal de 
honra. 
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“Os administradores que não têm profundo conhecimento (quem), nunca impõem suas próprias visões, ao 

contrário, procuram profissionais padrões”. 

 

 Ele escolhe um bode expiatório para arbitrar e que rejeita a proposta de financiamento com 

as seguintes palavras. 

 
“Apesar da excelente qualidade dos parceiros de dentro das Ciências Econômicas, eles falham ao incluir 

alternativa ou complementar com abordagens concorrentes.” 

 

 Portes lamenta que “peritos como estes têm, de forma lamentável, sido levado a sério”. 

 

 Considerando estas afirmações cuidadosamente, na verdade, os administradores, 

testemunhos do próprio Portes, não “impuseram suas próprias visões”; eles pediram ao pesquisador 

para incluir outras visões que não a própria. Portes é um desavisado, mas ao mesmo tempo revela 

sua definição do “profissional padrão”, isto é, que a pesquisa baseada numa única idéia é superior e 

é positivamente errado considerar qualquer coisa a mais. 

 Em 1992, esta tendência já era ameaçadora para mover 44 economistas, incluindo quatro 

laureados com o Prêmio Nobel de Economia para assinar uma declaração no American Economic 

Review (Hodgson, et al., 1992) em defesa do pluralismo. Mas não trouxe nenhuma melhora 

aparente. Existem inumeráveis testemunhas de que a visão padrão [33] do trabalho de um 

economista é conseguir, junto de seus parceiros de profissão, a escolha da teoria do consenso e 

então aplicar. 

 

A origem institucional do fracasso sistêmico 
 

 Reduzido ao essencial, o comportamento de um sistema regulado depende da interação entre 

regras comportamentais e prática institucional. Tenho identificado as regras informais, mas efetivas, 

sob as quais as Ciências Econômicas operam. Como estas afetam sua prática? Eu mostrarei que elas 

conduzem para escolher a conformação. Seus praticantes são dominados por uma compulsão à 

repetição, a concordar. Mostrarei agora que isto introduz dois riscos: escolha teórica adversa e – 

como Turner (2008) observou – captura regulatória. 

 O risco da escolha teórica adversa não surge do modo como as teorias são aplicadas, mas do 

processo que as verifica. Se a teoria puder ser verificada externamente por um profissional, a 

conformação assim concebida poderia assegurar que esta teoria correta seja aplicada. Mas tal 

conformação é indiferente ao reforçar tanto a teoria válida como a teoria errada. 

 O problema é, precisamente, a falta de qualquer critério de relevância ou mecanismo 

apropriado para verificar, externamente, as teorias econômicas. As Ciências Econômicas fornecem 

muitos resultados [efeitos, output], mas muito pouca causa [input]. Não se curva perante qualquer 

autoridade. Não tem estrutura regulatória que valha a pena, nem um código de conduta ou ético.
6
 E 

não necessariamente reforça as teorias: as produzem. Se produzir uma teoria errada, a única garantia 

contra o forçamento do erro, de forma persistente, como verdade, apareceria na forma de revisão 

por pares [peer review]. 

 Mas revisão por pares não é uma garantia contra teorias erradas. A confirmação de pares, 

parceiros, colegas, é bem vinda, é uma indicação da aprovação, mas não o mérito. As pesquisas 

mostram que, na ausência de garantias explícitas, os assessores confundem o dissidente com baixa 

                                                             
6
 DeMartino (2008) propôs um juramento para os economistas baseado no Princípio Hipocrático “primeiro, não 

prejudique”. Muitos estudantes de MBA de Harvard (http://mbaoath.org) agora fazem um juramento informal; Por 
exemplo, Garvin reivindica a condição de ser o primeiro administrador escolar com o juramento de honra formal 
((http://www.highbeam.com/doc1G1-151558443.html). 
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qualidade, assinalando-os com notas baixas quando estes simplesmente discordam com aquilo que é 

dito.
7
 

 O processo de julgamento também seleciona ou julga os julgadores. Se aqueles que 

compartilham um determinado ponto de vista dão notas mais elevadas à aqueles com quem 

concordam, estes conseguiram um status mais elevado. No entanto, entre estes, a confiabilidade 

será desproporcional quando do julgamento. Os dissidentes – os “heterodoxos” – obterão notas 

baixas e serão reprovados. Um procedimento de feedback positivo será estabelecido ao selecionar 

em nenhuma outra base senão a dos representantes da ortodoxia. 

 Tal sistema não possui mecanismo algum para eliminar a teoria errada. Mais alarmante 

ainda é o fato de que eliminará, em nome da eficiência e da qualidade, a capacidade intelectual de 

gerar teorias corretas. Isto, a evidência sugere, é o que tem acontecido.[34] 

 

Mais uma vez os keynesianos: como os economistas mudam suas mentes 
 

 Lee e Harley (1998:41) estudaram a relação entre o status da Universidade e o emprego de 

economistas heterodoxos que despontou da primeira Research Assessment Exercise (RAE) em 

1992. Encontraram uma correlação inversa entre status e emprego de economistas heterodoxos. A 

própria RAE encontrou dificuldades para se realizar, pois não havia financiamento nas instituições 

apropriadas. 

 Nos departamentos e faculdades de mais baixo nível de status (RAE 2) 14 de 63 – 26% – 

dos empregos eram ocupados por economistas heterodoxos. Nos departamentos de nível 3, a 

proporção era 9,7 por cento, nos de níveis 4 e 5, um economista para 70 (1,4%) era heterodoxo. 

 A pesquisa de Lee (2007) demonstra que o sistema de revisão vai além do meramente 

assegurar o “favor” para uma idéia em particular: elimina a capacidade de gerar alternativas.  Este é 

o resultado lógico de uma percepção de mundo que identifica dissidentes com baixo nível. Se há 

uma única visão, é automaticamente evidente que é desperdício investir na produção de outra. 

Pesquisas opostas não são encontradas, o trabalho dos dissidentes não é publicado, os professores 

heterodoxos não são admitidos e os sobreviventes não são promovidos. 

 É preciso enfatizar que isto não depende do processo de escolha da teoria, ou seja, se é 

errada ou certa. Surge do risco de serem erradas – para o qual a profissão deveria responder ao 

manter a capacidade de corrigir seus erros. Isto não tem sido feito. Se acreditarmos em Wolf (2008), 

todos nós agora somos obrigados a nos tornar keynesianos – apesar de levar anos para se tornar um 

macro-economista keynesiano. Um especialista é uma expertise, não um item da moda, uma 

fashion. De quem os futuros economistas deveriam aprender idéias que diferem daquelas de seus 

professores? Como podemos educar os dissidentes que serão necessários na próxima crise? 

 A conformação necrosa a capacidade de mudar. A mínima resposta às críticas seria uma 

urgente compra de ações [stock-take] dos recursos heterodoxos, para descobrirmos se, no presente 

momento, as instituições de mais alto nível ou status da Grã Bretanha possuem os meios para 

ensinar os estudantes algo mais que a desacreditada ortodoxia e, se não possuem, que redirecione os 

fundos públicos para aquelas que possuem. 

 

Quem regula as Ciências Econômicas? 
 

 Tenho notado que, onde há um padrão de qualidade externo, a escolha teórica adversa, 

inclusive num sistema fechado, pode ser muito reduzido. O que, na verdade, as condições externas 

governam em termos das teorias escolhidas pelo sistema que tenho analisado? 

 Quando tudo é dito e feito, a única restrição externa e real dos economistas é o dinheiro. 

Aqueles que julgam suas práticas políticas e aqueles que se beneficiam delas também pagam por 

                                                             
7 A pesquisa de Gans e Shepherd (1994) confirma a rejeição dos clássicos da Economia por pares e colegas da 
profissão. Chubin e Hackett (1990) mostram a ampla descrença da revisão por pares ao selecionar aquilo que é 
meritório nas Ciências Naturais. Ver, também, Letto-Gilles (2008). 
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ela. O que [35] importa isso? Mesmo porque, Freeman e Kliman (2008) notam que as Ciências 

Econômicas são singulares e exclusivamente próximas da política – notadamente, política da qual 

dependem as fortunas. 

 As Ciências Econômicas são em si um sistema regulatório. É verdade que não intervém 

diretamente nos processos de decisões ou faz de modo infreqüente. Entretanto, providencia a 

linguagem das decisões, a parte principal que é alocação monetária. Provêm os critérios usados 

para julgar se as decisões estão certas. Façamos somente dois exemplos: fornecem a racionalidade 

para desmantelar restrições regulatórias das instituições do pós-guerra sobre as finanças e para os 

programas estruturais de ajustamento que o FMI e Banco Mundial têm demandado dos países 

endividados nos últimos 30 anos. 

 Tais decisões têm enormes conseqüências materiais. Faz muita diferença quando a teoria 

econômica desce de um lado ou do outro de qualquer disputa na política fiscal, na regulação dos 

bancos ou nas relações de trabalho. O grande conflito social testifica a seriedade com a qual os 

protagonistas juntam os julgamentos econômicos. 

 O principal cui Bono [beneficia quem? É bom prá quem?] é relevante. A fortuna de quem 

depende das hipóteses do tipo HME que são adotadas na esfera política? Claramente dizendo, 

aqueles para quem as decisões são tomadas são, ao menos, os governantes e instituições financeiras. 

 Mas estas mesmas instituições financiam a profissão de economista. Corpos governamentais 

e financeiros empregam diretamente a maioria dos profissionais das Ciências Econômicas e são, por 

demais, envolvidos no processo que influencia a escolha das teorias econômicas. Estes outorgam 

prêmios, financiam departamentos, distribuem privilégios e consultorias, pareceres diversos no caso 

de autoridades monetárias internacional; intervém diretamente na seleção de pessoal. O risco disso 

– levantado por Freeman (2009) – é muito conhecido pela teoria da escolha pública ou social, como 

já notado, e tem se tornado explícito pelo presidente da FSA. A captura regulatória ocorre quando 

os interesses privados que ficam alerta quanto aos efeitos das decisões políticas e intervém no 

sistema de regulamentação para assegurar que as decisões sejam a seu favor.
8
 

 Nenhum campo do conhecimento humano se beneficia das enormes quantidades de fundos 

monetários com objetivos dirigidos ou guiados pelas organizações cujos interesses dependem da 

conclusão a que chegam, com a possível exceção da saúde.
9
 Ainda assim, como temos visto, as 

Ciências Econômicas quase não oferece defesa alguma aos praticantes contra a pressão que pode 

surgir. 

 Este é ponto final: de qualquer modo, o(a) leitor(a) aceita que a captura regulatória tem 

ocorrido, o risco não pode ser ignorado. O que garante a oferta contra isso tudo? O corretivo, eu 

argumento, começa com os economistas do amanhã, isto é, os estudantes de hoje. 

 

Conclusão: novo acordo com a sociedade 
 

 No âmago das escolhas que nos defrontam está a contradição. Poderíamos retornar ao pré-

Dearing System,
10

 para chegar nalgum tipo de concorrência sem regulação alguma entre teorias 

homogêneas, que ainda prevalece nos Estados Unidos. Mas isto não eliminaria o mono-teorismo de 

cada teoria em particular, nem reduz o risco que uma teoria “ortodoxa” em particular seja 

capturada. Outra escolha está na melhoria da regulação externa – um tipo de “FSA para 

economistas”.
[4]

 Pode caminhar para isso, mas se as Ciências Econômicas são reguladas por aqueles 

que elas regulam, não fica claro como a captura pode ser evitada. 

 Sendo assim, requer um sistemático repensar da relação entre os economistas e a sociedade. 

O problema não é apenas o consenso que as Ciências Econômicas têm produzido, mas o fato de que 

                                                             
8 Assim Briody e Prenzler (1994) aplicaram diretamente o termo “captura sistêmica” para considerar a captura 
regulatória que eles definem como “procuração de todo o sistema regulatório pela indústria regulada”. 
9
 Veja, por exemplo, Desai (1994) para uma detalhada análise da conduta dos tanques-pensadores [think tanks; 

pensadores blindados, tanques que pensam] nos quais o governo Thatcher criou e motivou suas políticas econômicas. 
10 Relatório Dearing, uma série de relatórios sobre o ensino superior no Reino Unido. 
[4] [Seria o caso de um exame do tipo que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - tem consolidado?] 
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almeja a produção desse consenso. Tanto nossa profissão como a sociedade precisam se organizar 

conscientemente para combater o mono-teorismo, seja como ou onde for que se manifeste. Isto é o 

fundamento do pluralismo assertivo como uma estratégia. 

 Para finalizar, posso ilustrar isso ao escrutinar a reivindicação de Anatole Kaletsky (2009) 

que “na procura por um „culpado‟ ou responsável pelo quase-colapso da economia global, um grupo 

óbvio de bode expiatório tem escapado da culpa: os economistas”. Com isso ele pensa n “os 

teóricos acadêmicos que ganharam o prêmio Nobel, ou sonham em ganhar”. 

 
“Para ver por que estes acadêmicos aparentemente obscuros merecem alcançar o topo de suas torres de marfim 

e se por na opinião pública, considere porque os banqueiros, os políticos, os contabilistas e reguladores de 

comportamento no modo rude que eles têm... A resposta foi magnificamente expressada duas gerações atrás 

por John Maynard Keynes: „os homens práticos, que acreditam serem isentos de qualquer influência 

intelectual, são normalmente os escravos de algum economista defunto. Loucos por autoridade, que escutam 

vozes no ar, destilam frenesi de algum escriba de alguns anos atrás‟”. 

 

 Este julgamento está aberto para questionamento: banqueiros, políticos, contabilistas e 

reguladores são, com certeza, culpáveis se se deixaram iludir por tais canalhas. Ainda assim eles, e 

os formadores de opiniões tais como Kaletsky, podem jogar a culpa somente de suas desilusões 

sobre nós enquanto nos apresentamos como único custódio da inequívoca verdade econômica – e 

enquanto eles demandarem de nós. Se uma nova SBSE puder expressar esta simples idéia, uma 

sólida fundação para o progresso será estabelecida.  
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