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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo investigar na literatura os aspectos caracterizadores da atual 

crise da teoria econômica. Ressalta-se que “crise”, de um modo geral, imprime processos de 

ruptura e ressignificação de consensos e, portanto, torna-se alvo de ferrenha e natural disputa 

interpretativa. Mediado os debates em torno do tema, procuramos descrever a essência da atual 

crise da teoria econômica, que se expressa no divórcio entre o “mundo da teoria” e o “mundo 

real”, sobretudo, porque a corrente hegemônica constrói sua teoria baseada em um ideal de ciência 

espelhada nos constructos dos cânones do positivismo lógico. É neste sentido que propomos 

compreender o processo de matematização da economia (expressão mais geral da crise para 

muitos). Por fim, problematiza-se o papel da HPE, enquanto disciplina crítica e alternativa para 

encaminhamentos de trabalhos nesses tempos de crise na ciência. 
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Abstract 

The present article aims to investigate in literature the aspects that characterize the current crisis 

of economic theory. It is emphasized that "crisis", in a general way, implies processes of rupture 

and resignification of consensuses and, therefore, it becomes the target of fierce and natural 

interpretative dispute. In the midst of the debates around the theme, we try to describe the essence 

of the current crisis of economic theory, which is expressed in the divorce between the "world of 

theory" and the "real world", especially because the hegemonic current constructs its theory based 

on a Ideal of science mirrored in the constructs of the canons of logical positivism. It is in this 

sense that we propose to understand the process of mathematization of the economy (more general 

expression of the crisis for many). Finally, the role of HPE is problematized as a critical and 

alternative discipline for referrals in these times of crisis in science. 

 
Keywords: History of Economic Thought (HET); Crisis; Neoclassical economic theory; 

Mathematization. 
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Introdução 

 

Talvez uma melhor maneira de expressar as divergências de opiniões contidas na 

literatura seria intitular o artigo de forma interrogativa. Afirmar a existência de um 

processo de crise na teoria econômica nos exige uma serie de mediações conflitivas, tendo 

em vista as possíveis conclusões em torno dessa auspiciosa constatação. “Crise”, de um 

modo geral, por muitas vezes, imprime processos de ruptura, reformulação e 

ressignificação de consensos, se caracterizando assim como um movimento 

potencialmente revolucionário e, portanto, alvo de ferrenha e natural disputa 

interpretativa. Neste sentido, quando olhamos os economistas que se preocuparam com 

este tema incômodo, notamos que existe uma determinada corrente de autores que 

defendem tal afirmação, ainda que equacionem as causas, diagnósticos e soluções dessa 

“crise” de maneiras diversas, na mesma medida em que tantos outros autores, localizados 

em polos diametralmente opostos, sequer se permitiram tal questionamento. Evidências 

abundam para ambos os lados, exigindo relativizações em muitos pontos mais taxativos, 

aliás, como de praxe, em qualquer temática a ser investigada nas ciências de um modo 

geral.  

O que importa neste momento é clarear nosso argumento: longe de tentar resolver 

este longo debate, o ponto razoável que queremos ressaltar consiste na compreensão de 

que em momentos de crise de um modo geral, os pesquisadores movidos pela ânsia de 

progresso da ciência, procuram voltar suas atenções para o passado, na tentativa de 

entender o porquê que sua ciência não prosperou; quais os caminhos e projetos que 

estavam em disputa; quais os limites proporcionados por determinado instrumental e sua 

metodologia; em que medida pontos esquecidos no passado nos ajudam a interpretar tal 

paralisia, etc. Em suma, em momentos de “crise” na ciência abre-se uma janela de 

oportunidade para questionamentos de natureza filosófica mais profundos de seus 

empreendimentos, permitindo dar voz e centralidade à história, sobretudo, naqueles 

circuitos em que a mesma é tão silenciada. Assim, finalmente, por essa via, podemos 

começar a entender o porquê que a HPE ganha destaque na ordem do dia e, mais do que 

isso, entender também como as digressões contidas na abordagem deste tema lançam luz 

sobre o que estamos chamando atenção em nosso artigo, a saber a potencialidade e 

virtuosidade dos estudos no campo da HPE. 

No caso específico da ciência econômica, essas inquietações não fogem à regra, 

basta olharmos para o crescimento vertiginoso a partir dos anos de 1970 de pesquisas, 
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textos publicados em espaços especializados, criação de disciplinas específicas, tanto na 

temática da metodologia econômica como de história do pensamento econômico.3 Como 

bem se sabe, este período é o marco de uma série de intermitentes colapsos no sistema 

econômico capitalista, onde a antiga “era de ouro” do consenso keynesiano, passaria 

agora a ser acompanhada, por muitas vezes, de crises que proporcionavam 

questionamentos teóricos de natureza mais ampla e profunda. 

Neste sentido, citando as palavras do combativo professor Ricardo Tolipan, que 

neste momento nos encoraja a seguir nesta linha de raciocínio, temos: 

Na situação de crise, fica recusada justamente essa ideia de melhora 

ininterrupta e de convergência para uma plenitude sem passado do 

conhecimento. A partir dessa recusa, redescobre-se o fato, talvez banal, 

que a história do conhecimento é um processo de erros e de suas 

interpretações. Assim, a História do Pensamento [Econômico] 

reemerge necessariamente como lição sobre o pensar científico que, 

contra Say [economista reconhecido pelo seu desprezo pela história], 

faz do retorno ao ‘erro’ elemento integrante de sua prática. (TOLIPAN, 

1990, p.24-25) 

  

Portanto, tendo em vista que a HPE é,nos dizeres de Tolipan (1990), o espaço 

específico para aprimorar a capacidade de debate das ideias e a crítica imanente, estamos 

aptos a entrarmos de vez neste debate, pois, afinal, estaria a teoria econômica em crise? 

Quais os fundamentos que autorizam, ou não, tal constatação? Em que medida nosso 

objeto, a saber a história do pensamento econômico pode ser enriquecido à luz deste 

debate? Norteados por esses questionamentos mais amplos, passamos agora a análise 

dentro da literatura especializada. 

 

 

Crise teórica? Crise do paradigma? 

 

Hahn (1992) talvez seja considerado o defensor mais enfático da vertente de autores 

que nega esta constatação de crise na teoria econômica. Aliás, para esse economista 

neoclássico, seguindo a lógica de seu próprio conselho destinado aos jovens economistas 

reproduzido no texto citado, questionamentos dessa natureza, que remetem à discussão 

filosófica, metodológica e/ou histórica, devem ser ignorados ou até mesmo desprezados. 

Discussões metodológicas não se configuram como uma questão que deve ser respondida 

                                                           
3 Ver Hausman (2008) 
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pelos economistas, não que elas não sejam importantes, mas apenas porque elas escapam 

do escopo de análise desses profissionais.  

No fundo, pensar em crise, imprimiria contradição no discurso de uma parte dos 

economistas vinculados a corrente hegemônica, logo estes, que tanto se orgulham e 

proclamam a grandeza da ciência econômica no reino das ciências sociais. Segundo esses 

autores, a economia seria, dentre as ciências sociais, o campo que mais se aproximaria do 

paradigma de racionalidade científica da física (“rainha” de todas as ciências/ciência 

genuína), sobretudo, por utilizar uma linguagem rigorosa e um método científico 

reconhecidamente aceito por seus pares, ou seja, uma ciência adjetivada por seu caráter 

neutro, objetivo e universal ao espelho da física, da matemática, etc.4 Este teor 

interpretativo do sucesso e progresso da ciência econômica pode ser exemplificado 

quando olhamos as afirmações de Aron (1962): 

A economia política progride pelo desenvolvimento simultâneo da 

exploração do real e da consciência do que ela faz. Os esquemas e 

modelos se tornam progressivamente mais complicados, mais rigorosos 

e mais complexos na sua abordagem da realidade; ao mesmo tempo, o 

economista é capaz de discriminar com maior rigor as proposições de 

fato e as proposições doutrinárias, que sugerem um dever-ser. (ARON, 

1962 apud. HAGGE, 1989, p.51)5 

  

 Esses relatos com tom de veneração abundam na literatura e, nesta altura, já 

podemos observar que de certa forma, tecer comentários sobre a temática da crise, 

envolve questionamentos mais amplos, que podem colocar em “xeque” a posição 

hegemônica da corrente neoclássica.6 A afirmação de crise na teoria econômica, na 

                                                           
4 No fundo essa concepção de racionalidade científica foi construída e hegemonizada pelo desenvolvimento 

da filosofia positivista, neste sentido, atesta Teixeira (2003): “A ciência econômica foi, dentre as ciências 

sociais, aquela em que mais fortemente penetrou a concepção positivista de ciência, com a busca de um 

conhecimento universal e isento de juízos de valor, buscando as ‘leis naturais’ que regem as relações 

econômicas na sociedade.” (TEIXEIRA, 2003, p.5). Em sentido amplo, a teoria neoclássica representa o 

coroamento desta visão de mundo no campo da economia. Retomaremos as consequências desta afirmação 

no final deste item. 
5Para aqueles que poderiam questionar o viés desatualizado da citação, visto que a data de publicação 

negligencia uma série de relaxamentos de pressupostos e afirmações através de crescentes incorporações 

realizadas pela corrente neoclássica, ver a discussão trazida em Paula et al. (2002) e Fine (2000), onde a 

mesma postura encontrada em Aron é analisada, mas agora através das atualizadas afirmações de Edward 

Lazear, em seu texto “Economic Imperialism”, publicado em 2000. Este autor chega a afirmar: “o poder da 

economia reside em seu rigor. A economia é científica; segue o método científico de evidenciar 

formalmente uma teoria refutável, testando a teoria e revisando a teoria baseada na evidência. A economia 

sucede onde outras ciências sociais falham, porque os economistas estão dispostos a abster-se (...) a 

economia tem sido bem sucedida porque, acima de tudo, a economia é uma ciência.” (LAZEAR, 2000 

apud. FINE, 2000, p.21).) 
6Importante, desde logo, clarear o significado de termos tão ambíguos como os que serão utilizados 

doravante, entre eles “corrente/paradigma neoclássico”, “ortodoxia”, “heterodoxia”, “mainstream”, etc. 

Fernández (2014) realiza uma boa síntese, contemplando nossos propósitos. Reproduzo-a: “Vamos aceitar 

aqui que “escola neoclássica” é um termo que se refere à existência de uma perspectiva teórica originada 
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maioria das vezes, pode ser entendida como um elemento de crítica ao neoclassicismo e 

sua forma de definição de apreensão dos fenômenos econômicos. Talvez isso explique o 

descompromisso presente em determinadas posturas. Contudo, seguindo este raciocínio, 

e para ficarmos ainda nesse primeiro grupo de economistas céticos quanto à questão, 

verificaríamos, portanto, uma crise na teoria econômica circunscrita a partir dos 

constructos do paradigma neoclássico? Seria, então, o próprio paradigma neoclássico que 

estaria em crise? 

 Olhando pela ótica do processo atual de colonização, evidenciado pela 

transposição de uma certa racionalidade econômica neoclássica para outras áreas da 

ciência social, podemos enxergar a solidez e a força dos fundamentos deste programa de 

pesquisa hegemônico. Esta prática, conhecida na literatura como “imperialismo 

econômico”, tornou-se factível, segundo Fine (2000), a partir do momento em que a 

ciência econômica redefiniu seu objeto de investigação no limiar da Revolução 

Marginalista, ou seja, naquele movimento em que contrapondo os constructos da antiga 

Economia Política Clássica retirava-lhe de seu escopo as relações sociais e políticas mais 

amplas redirecionando o foco para a análise do indivíduo e a otimização de seu 

comportamento sob a forma de maximização de sua utilidade. Em sentido amplo, este 

movimento reducionista (da sociedade para o indivíduo e do comportamento humano 

para a maximização da utilidade) hoje cristalizado no paradigma neoclássica, representa 

a construção de uma racionalidade assentada em uma lógica argumentativa que retira o 

componente histórico e social de suas categorias em nome da aplicação universal da teoria 

econômica. Assim, paradoxalmente, este reducionismo proporcionou na prática um 

aumento do potencial de aplicação deste tipo de racionalidade econômica para outras 

áreas, que continham objetos não econômicos por natureza, sobretudo, porque economia 

tornou-se a ciência da maximização de escolhas sob a restrição da escassez. Portanto, seja 

                                                           
na Revolução Marginalista do S. XIX que foi se modificando ao longo do tempo, mas que manteve algum 

núcleo principal, enquanto que “ortodoxia” neste contexto é uma atitude de seguir com bastante rigidez (no 

limite, dogmaticamente) os preceitos da escola dominante (neoclássica com suas adaptações). O termo 

“mainstream” é  basicamente sociológico e se refere ao grupo de pesquisadores vistos como os melhores 

ou mais importantes pela maioria da comunidade dos economistas em um dado momento. Nesse sentido, 

um economista mais ou menos dissidente da ortodoxia porém respeitado pela maioria (Joseph Stiglitz? 

Thomas Schelling? Amartya Sen? Herbert Simon?) seria parte do mainstream mas não seria ortodoxo, 

enquanto que um pesquisador pouco conhecido, de uma universidade de pouco prestígio, trabalhando numa 

área em relativo declínio (relaxando alguma hipótese do equilíbrio geral?) seria ortodoxo mas não formaria 

parte do mainstream.” (FERNÁNDEZ, 2014, p.7). Em nosso texto utilizaremos esses termos a partir da 

aproximação destes significados trazidos por Fernández, adicionando em alguns momentos adjetivos para 

a corrente neoclássica, tais como “hegemônica” e “tradicional”. 
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qual for a natureza da escassez, podemos identificar um objeto para apreensão e trabalho 

para o economista, cujo instrumental utilizado tornou-se, sob estes constructos, universal. 

  Fine (200) indica que este movimento de inflexão, sobretudo na microeconomia, 

redesenhou as fronteiras entre a economia e sociologia proporcionando novas 

perspectivas de abordagens metodológicas para uma série de problemas tão importante 

nas ciências sociais, alimentando ainda mais o vigor do imperialismo econômico.7 

Dentro de outra perspectiva, se pararmos para interpretar toda a institucionalidade 

que cerca a economia enquanto ciência, ou seja, olhando para os mecanismos de 

divulgação científica (revistas e periódicos científicos, jornais especializados, etc.), os 

debates acadêmicos nos mais diversos espaços (congressos, simpósios, etc.) e, mais 

importante, na concepção de mundo que define as estruturas curriculares e seus 

mecanismos de avaliação e financiamento da imensa maioria dos cursos de graduação e 

pós-graduação, percebemos quanto o paradigma neoclássico continua imperante. Sua 

força pode ser explicada (e questionada) por vários aspectos, mas o fato é que a formação 

de profissionais e pesquisadores, através da institucionalização dos currículos é peça 

fundamental, senão a mais importante, para a hegemonia e perpetuação do paradigma 

neoclássico.  

Observando esta correspondência, Ganem (2012) identifica os principais traços 

presentes nessas estruturas curriculares dos cursos de economia de um modo geral, que 

em maior ou menor grau, podem ser caracterizados por esta concepção unitária do saber 

econômico. Para a autora, a primeira característica consiste na “pretensão de se fazer 

tábula rasa da história, tratando-a como memória e não como algo propositivo do ponto 

de vista teórico”, tendo como consequência desta noção a importância de se voltar apenas 

aos modelos desenvolvidos nos últimos anos, visto que neles estão incorporados todos 

avanços analíticos das eras anteriores; segundo, a ideia de que exista um núcleo central 

que forma o “hard core” das teorias econômicas baseadas exclusivamente no pressuposto 

do equilíbrio e no critério de otimização; terceiro, “a imposição pedagógica do manual 

                                                           
7Neste sentido, interpretando também este movimento, Costa (1986) cita como exemplo de imperialismo 

econômico o caso das inovações institucionais de Douglas North, visto que este autor utiliza uma explicação 

fundamentada na noção de que essas inovações podem ser justificadas a partir do momento em que as 

expectativas de ganhos da inovação exceder a expectativa de custos de tais mudanças. Outro exemplo, bem 

mais emblemático, trazido pela autora consiste nos estudos demográficos de Retherford, onde este autor: 

“(...) Aplicando o instrumental microeconômico desenvolvido pela teoria neoclássica, conclui que a 

redução da mortalidade infantil diminuiria os custos de se criar filhos. Isso levaria a um aumento na 

demanda por filhos, uma vez que o número de filhos sobreviventes pode ser estabelecido pela intersecção 

das curvas que representam a função-utilidade das crianças e o custo de se ter filhos. (COSTA, 1986, p.49-

50) 
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retirado de sua história e, portanto, sem o devido esclarecimento do paradigma sobre o 

qual se move”, pois este é o método mais eficaz para a compreensão sistematizada dos 

avanços analíticos e; por fim, a consideração de que a matemática e o formalismo 

constituem os critérios para a verificação de cientificidade das teorias, ou seja, “a ideia 

neoclássica de que só é científico o que é matematicamente comprovado”. (GANEM, 

2012, p. 122) 

Paralelo à estrutura, criam-se mecanismos de avaliação e seleção que reproduzem 

esta lógica. Para ficarmos dentro da realidade brasileira, os cursos são avaliados pelo 

órgão responsável sob critérios e normas que expressam a noção de mundo e a 

metodologia de investigação calcados no paradigma neoclássico; os papers publicados 

nas revistas de maior prestígio (medida por um ranking que por sua vez retroalimenta a 

dinâmica) idem; o processo de seleção para o ingresso na imensa maioria dos programas 

de pós-graduação, por sua vez, ratificam em suas provas os conhecimentos sobre o 

paradigma. No agregado tem-se um filtro exclusivista responsável pela perpetuação de 

uma dinâmica de produção de conhecimento nas ciências econômicas, uma espécie de 

monopólio do conhecimento científico. Esta dinâmica se agrava, inclusive, porque na 

maioria das vezes as fontes de recursos e financiamentos destinados para esses fins estão 

atreladas nos próprios critérios avaliadores descritos acima. Entramos novamente no 

espiral reprodutor da hegemonia. 

Descrita essa lógica que fortifica tangivelmente as estruturas neoclássicas, 

podemos nos atentar também para os elementos simbólicos por trás desta hegemonia. 

Basta uma rápida olhada pelos resumos dos trabalhos ganhadores do prêmio de maior 

prestígio da área, como o Prêmio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em 

Memória de Alfred Nobel, popularmente conhecido como Prêmio Nobel de Economia, 

para notarmos claramente a mensagem simbólica de que é a metodologia neoclássica que 

atesta o melhor do conhecimento científico na ciência econômica. Essa autoridade de 

poder é recorrentemente revivida nos debates públicos e, mais importante, é o elemento 

utilizado para justificar a intervenção na realidade de muito policymakers através da 

condução da política econômica pautadas na teoria desses economistas participantes 

dessa célebre comunidade dos Nobel’s. Para ficarmos em um exemplo emblemático, 

basta lembrar na construção do laboratório chileno de pesquisa dos “Chicago boys”, onde 

economistas realizaram uma série de intervenções e reformas no Chile na década de 1970, 

sob alegação e legitimação de serem portadores das concepções monetaristas de Milton 

Friedman, autoridade laureada com o prêmio Nobel em 1976. 
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Por tudo que foi explanado até aqui, fica claro que o controle das estruturas 

(materiais e simbólicas) atestam o poder e vigor da teoria neoclássica criando uma 

dinâmica própria de reprodução, que para muitos, tornou-se uma espécie de perspectiva 

interpretativa que tem afastado os elementos provocadores de uma crise paradigmática. 

Para sintetizar, observa Paula et al (2002), o paradigma neoclássico, expressão da 

hegemonia teórica da contemporaneidade, extrai sua validação através de um conjunto de 

elementos, tipificados em cinco pontos, a saber: i) pela aparente capacidade de 

responderem às questões concretas; ii) pela correspondência que apresentam com os 

interesses da classe dominante; iii) pela capacidade teórica de simplificação e 

padronização; iv) pelo investimento em seus instrumentos de reprodução; e v) pela auto 

declarada razão de ser o monopólio científico, autenticado por seu instrumental 

formalizado e matematizado. (PAULA et all, 2002, p.12). Podemos, agora, compreender 

o porquê do teor contemplativo dos participantes deste paradigma.  

 

 

Crise: expressão e essência 

 

Embora reconhecido os elementos de hegemonia, constatamos também em sua 

contramão um crescimento vertiginoso de vozes críticas, inclusive de prestigiosos 

membros internos, que nadando contra a corrente, cada vez mais ganhavam fôlego e 

adeptos para ouvi-las. O contexto dos anos de 1970-80 é ilustrativo ao explicitar uma 

série de contradições escamoteadas pelo período anterior, marcado pelo virtuosismo e 

generalização das transformações no mundo capitalista trazidas no pós-guerra. De lá para 

cá têm se observado o agravamento e intensificação tanto das contradições como do coral 

dos dissonantes críticos à teoria neoclássica, inflamados pelos desdobramentos, 

sobretudo, da crise de 2008. Neste sentido, ainda que a afirmação da crise da teoria 

econômica não seja caracterizada necessariamente como um processo de ruptura da 

hegemonia, ela pode ser levada a cabo sob diversas perspectivas, mesmo que as 

explicações acerca de seus sintomas, diagnósticos e proposições divirjam radicalmente.  

Nas últimas décadas um número considerável de publicações tem reascendido as 

discussões metodológicas no campo da ciência econômica, sobretudo por colocar os 

elementos que compõe a crise da teoria econômica como questão pertinente a ser 

investigada. Ressalta-se que o pano de fundo desta inquietação acompanha o ofício de 

qualquer cientista, ou seja, a necessidade de dar resposta à sociedade sobre os problemas 
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reais que estão postos. Em outras palavras, os economistas são chamados publicamente e 

no imaginário social para dar explicações e, principalmente, soluções para as crises 

econômicas que o sistema capitalista gesta, crises estas cada vez mais frequentes, 

globalizadas e profundas.8Neste sentido, é razoável constatar uma certa angústia social 

que se arrasta desde a década de 1980, agravada a partir de 2008, com relação aos 

economistas, aqueles que naturalmente possuem as vantagens comparativas para dar 

respostas aos questionamentos da sociedade. Perguntas do tipo “por que não prevemos a 

crise de 2008? ”; “por que ainda sofremos seus impactos? ”; “o que está errado com a 

economia? ”; são fantasmas que assombram (ou deveria assombrar) a cabeça de qualquer 

economista. 

A angústia afirmada a pouco pode ser traduzida no movimento iniciado no final 

da década de 1970 onde academia passou a ser caracterizada, de um modo geral, pelo 

convívio harmônico entre a construção de teorias econômicas consistentes do ponto de 

vista lógico, mas cada vez mais distantes dos problemas reais que afligiam o mundo. A 

teorização a partir de modelos matemáticos complexos assumindo hipóteses restritivas, 

quando não irrealistas, passou a compor a agenda dos pesquisadores em economia, que 

seriam agora guiados pelas motivações internas de sua ciência a despeito dos fenômenos 

concretos que a realidade empírica despertava. Anedotas, episódios cômicos e piadas de 

malgosto (história do abridor de latas) são geralmente trazidos pela literatura 

especializada na tentativa de expor a crise existencial que aflige alguns economistas 

defensores da posição crítica à teoria econômica tradicional e/ou ao paradigma 

neoclássico. Recorremos à esta literatura na tentativa de esboçar os contornos que 

expressam, ainda que genericamente, a atual crise da teoria econômica. 

Paulani (2010) relembra um episódio real e marcante ocorrido na cerimônia de 

entrega do Prêmio Nobel de Economia, em 1983, ao francês Gérard Debreu que sintetiza 

essa expressão que estamos chamando atenção. Escreve a autora: 

(...) Segundo consta, ao final do evento, em meio a dezenas de 

jornalistas que o cercavam, foi-lhe perguntado o que achava ele, àquela 

altura o mais importante economista do planeta, da política de juros do 

presidente Reagan que, por sua radicalidade, tinha se tornado o assunto 

predileto das rodinhas especializadas. Para o assombro dos presentes, 

Debreu respondeu singelamente que não fazia a menor ideia do tema 

sobre o qual era indagado, pois não se preocupava com esses assuntos 

                                                           
8 Não estou afirmando taxativamente que as crises econômicas são sinônimas de questionamentos mais 

amplos da teoria econômica hegemônica, pois como bem observa analogamente Meller (1991), a medicina 

até hoje não descobriu as causas e diagnosticou efetivamente o câncer e nem por isso a sociedade de um 

modo geral questionou os fundamentos dessa ciência. 
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de política econômica e só fazia modelos abstratos.” (PAULANI, 2010, 

p. 30) 

 

 Esta não seria uma postura de sarcasmo ou ironia deste prestigiado economista 

ganhador do prêmio Nobel, por mais estranho que possa parecer aos olhos e ouvidos de 

um leigo, Debreu estava sendo por demais sincero, e é exatamente este sentimento em 

demasia que ajuda a compreender o contexto da atual crise de identidade da ciência 

econômica e o descrédito que passou a reinar na carreira dos economistas. Afinal, quem 

poderia levar a sério esta ciência que, descrita pelos mais célebres e renomados cientistas, 

passou a representar uma espécie de apriorismo abstrato? Um modo de fazer ciência quase 

como um passatempo intelectual.  

Paralelo à esta expressão mais geral do sentimento de descontentamento e crise 

na teoria econômica, como comentado a pouco, alguns prestigiados economistas adeptos 

ao paradigma neoclássico teceram inúmeras críticas ao caminho evolutivo da teoria 

econômica e a sua expressão atual, fornecendo uma poderosa “crítica de dentro”, 

inclusive em algumas oportunidades expressas como uma posição de mea culpa, que para 

nossos propósitos, soma-se à ideia da constatação da atual crise da teoria econômica.9 

Atento ao conselho dos clássicos, Wassily Liontief, um dos primeiros economistas a 

trabalhar com o auxílio do computador e reconhecido pela introdução da análise matricial 

de insumo-produto, ganhador do Nobel de 1973, escreveu uma carta endereçada à revista 

Science em 1982 relatando seu descontentamento com o estado da arte da ciência 

econômica e seu deslocamento com o mundo real. Seu sentimento de contradição e 

desgosto foi tamanho que o mesmo deixou de publicar seus estudos em revistas 

especializada na área, como bem lembrado por Nunes (1994). 10 

Outro economista de prestígio que reviu suas posições e foi a público realizar um 

mea culpa, sobretudo a partir dos desdobramentos da crise de 2008, foi Paul Krugman, 

                                                           
9Ao que parece, esses economistas “críticos de dentro” deram importância aos conselhos de um dos próprios 

fundadores da corrente neoclássica, o inglês Alfred Marshall, que desde logo percebeu o flerte dos 

marginalistas, à época, com o desenvolvimento do instrumental matemático dentro da economia e 

asseverou que os economistas nunca deveriam perder de vista os fatos econômicos reais em detrimento ao 

brio propositivo relacionadas à questões da matemática, pois seria a própria economia o “estudo da 

humanidade nos assuntos correntes da vida”. Keynes foi outro economista visionário que, assim como seu 

mentor, realizou ponderações quanto aos problemas inerentes ao uso indevido da matemática nas ciências 

econômicas.  
10 Nas palavras de Liontief, citadas em Nunes (1994): “Ano após ano, os economistas teóricos continuam 

a produzir grandes quantidades de modelos matemáticos e a explorar m grande pormenor as suas 

propriedades formais; e os econometristas fornecem funções algébricas de todos os modelos possíveis para, 

essencialmente, os mesmos conjuntos de dados sem serem capazes de avançar, em nenhum sentido 

perceptível, uma compreensão sistemática da estrutura e das operações de um sistema econômico real. ” 

(LIONTIEF, 1982 apud. NUNES, 1994, p.289) 
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também ganhador do Nobel em economia - não curiosamente – em 2008, ano reconhecido 

por ser o fato contraditório ao desenvolvimento de grande parte da teoria econômica 

neoclássica, sobretudo, àquelas correntes presas ao pressuposto do equilíbrio geral. 

Defensor do paradigma neoclássico da ciência, Krugman em diversos momentos dos anos 

90 chegou a escrever sobre a potencialidade interpretativa deste programa defendendo, 

inclusive, o movimento de formalização e rebuscamento matemático contido em sua 

evolução. Posição radicalmente oposta no artigo escrito em 2009, intitulado ironicamente 

com a inquietação: “Como os economistas puderam errar tanto? ”. Em suas palavras, a 

teoria econômica passou a ser questionada, muito porque: “(...)a profissão de economista 

extraviou por que os economistas, como um grupo, confundiram beleza – deslumbrados 

com o aspecto deslumbrante da matemática – com verdade”. E continua tentando 

explicar, afinal, por que os economistas erram tanto, assumindo que: “(...)Eles se 

tornaram cegos à limitação da racionalidade humana que sempre leva a bolhas e estouros; 

aos problemas das instituições que se tornam insanas; às imperfeições dos mercados – 

especialmente os mercados financeiros – que podem causar levar a economia a crashes 

repentinos e imprevisíveis.” (KRUGMAN, 2009, p.16-17). No final de seu artigo, 

Krugman reconhece e clama pela necessidade de se retomar os fundamentos do 

paradigma keynesiano, pois esta seria a matriz teórica apta a trabalhar com as incertezas 

e imperfeições que regem as circunstâncias do mundo atual.11 

 No agregado, sinteticamente até aqui, tratamos de descrever o sentimento mais 

geral de inconformidade que cerca a ciência econômica. Indicamos que tal inquietação é 

fruto de uma crise teórica proporcionada pelo caminho evolutivo da teoria econômica 

hegemônica, em que as abstrações e formalizações matemáticas passaram a compor o 

objeto das investigações dos pesquisadores no campo da economia, em detrimento dos 

problemas derivados e explícitos do mundo real. Este divórcio, muitas vezes ignorado 

pelos neoclássicos, merece ser investigado em suas raízes mais profundas, 

proporcionando um entendimento não apenas da aparência expressa até aqui da caricatura 

da crise teórica, mas em sua dimensão mais essencial. 

 Adentrando na literatura que teve como objeto a descrição dos contornos que 

compõe a crise teórica do paradigma neoclássico, Bianchi (1988) buscou sintetizar as 

                                                           
11 Este controverso artigo abriu uma grande discussão na academia gerando repercussão em muitos lugares. 

A edição especial de 2009 da revista Econômica da UFF, o Dossiê: crise financeira internacional erros e 

acertos dos economistas, reproduz este debate, trazendo a tradução do artigo de Krugman bem como 

comentários críticos tanto do economista que rebateu de pronto suas teses, John H. Cochrane, como 

reflexões de analistas brasileiros.  
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diferentes contribuições e os pontos analisados nesses estudos, chegando a tipificar desde 

o pós-crise dos anos 70, alguns pontos de convergência nestes trabalhos. Em maior ou 

menor grau, os autores seguiam suas argumentações indicando que a crise poderia ser 

explicada tendo em vista os seguintes aspectos: “i) a irrelevância do papel das evidências 

empíricas nas análises caracterizadas pelo elevado grau de abstração; ii) a falta de 

integração e correspondência entre as disciplinas micro e a macroeconomia; iii) a 

admissão acrítica da hipótese do racionalismo dos agentes nos modelos; iv) o instrumental 

matemático como fim em si mesmo; e v) inexistência de uma crítica concisa e unificada 

capaz de contrapor o mainstream neoclássico.” (BIANCHI, 1988).  

Tendo em vista esses caminhos propostos por Bianchi (1988), reagruparemos pela 

literatura especializada, duas grandes alternativas para compreensão da crise teórica atual: 

a primeira consiste naqueles textos que se preocuparam com o questionamento dos 

fundamentos (pressupostos) da teoria neoclássica; já a segunda, naqueles autores que 

voltaram suas atenções para os problemas contido no método de apreensão desta teoria. 

Analisada a literatura, fecharemos com os aspectos que configuram a crise teórica do 

paradigma neoclássico a partir de nossa perspectiva interpretativa. 

 Dentro desta primeira linha interpretativa, observamos que as críticas em geral 

direcionadas aos fundamentos neoclássicos, sobretudo à hipótese do “homem 

econômico”, bem como tantos outros pressupostos elementares da teoria neoclássica, 

igualmente caracterizados pela discrepância com o real, é antiga e foi alvo de intenso 

debate, hoje de certa maneira tratado como resolvido pela literatura, sobretudo a partir da 

aceitação dos constructos trazidos pelo instrumentalismo de Friedman, o qual no limite 

suprimiu o “real” da pertinência de investigação da economia 12. Por outro lado, 

percebemos também um movimento de relaxamento de muitos desses pressupostos, na 

medida em que uma onda de autores que compunham em algum momento o mainstrem, 

reconhecendo o bombardeio proporcionados pelas diversas críticas, trataram de relaxar 

muito dos pressupostos incorporando, em seus termos, muito das objeções dos críticos. É 

o caso, como lembra Paula et al (2002), do relaxamento/ressignificação dos seguintes 

pressupostos: das informações gratuitas (relaxadas na teorização de Arrow e Stiglitz); 

                                                           
12Em texto clássico escrito em 1953, Milton Fridman constrói as bases do instrumentalismo na ciência 

econômica ainda tão presente nas teorizações atuais. De certa forma seus constructos metodológicos 

resolveram uma série de críticas direcionadas à teoria neoclássica, por exemplo, no tocante ao irrealismo 

(generalização) de suas hipóteses, sobretudo por ressignificar os objetivos da ciência. No limite, dizia 

Friedman, uma teoria deveria ser construída tendo como exigências finais os critérios de previsão, 

deslocando a explicação para o segundo plano. Por isso a complacência com pressupostos e hipóteses 

irrealistas para construção de modelos/teoria, desde que mantido um alto grau de predição das mesmas. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A atual crise da teoria econômica: repensando o papel da HPE 

 

13 

comportamento maximizador dos agentes (Simon e Sen); mercado como locus do 

equilíbrio e homogeneização (Schumpeter); e a inexistência de incertezas (Knight). 

Contudo, a pertinência do tratamento deste aspecto levantado aqui justifica-se na medida 

em que a essência dos pressupostos estão umbilicalmente ligados com a questão do 

método de apreensão dos neoclássicos, este sim, elemento que expressa a essência mais 

profunda da crise de seu paradigma. 

É com este pano de fundo que os estudos e as críticas passariam a voltar sua 

atenção não mais ao nível do questionamento dos pressupostos da teoria neoclássica, mas 

sim no aspecto mais elementar, ao nível epistemológico de questionamento sobre sua 

metodologia. Abrindo essa segunda linha interpretativa da crise da teoria econômica 

neoclássica, trazemos uma discussão bastante repercutida no Brasil, sobre a adequação 

da metodologia neoclássica às características extremamente complexas de seu objeto. 

Neste sentindo, Bresser Pereira (2009) atribui o peso da crise paradigmática atual 

que se encontra a ciência econômica na admissão do método de análise hipotético-

dedutivo pelo programa neoclássico, método este, recomendável para o raciocínio nas 

ciências metodológicas (matemática, estatística, econometria), mas problemático quando 

transplantado mecanicamente para uma ciência substantiva como a economia. O autor 

advoga em defesa do método histórico-dedutivo, ou empírico-dedutivo, e desloca a crítica 

não para o questionamento da substância dos pressupostos da teoria, como a indagação 

da dimensão real do “homem econômico racional” da teoria neoclássica, mas para as 

conclusões/deduções de todo um sistema econômico, marcado pela complexidade das 

relações, feito a posteriori por esta teoria em nome do princípio maior o da consistência 

lógica interna. Em suas palavras: 

(...) Minha crítica é quanto ao caráter dedutivo radical da teoria 

econômica neoclássica, quanto a tentativa de chegar a modelos a 

partir de umas poucas condições iniciais, e também quanto à 

substituição dos critérios de correspondência e previsibilidade 

pela consistência. Como a economia é uma ciência substantiva, o 

raciocínio sobre ela deve partir da observação de fatos históricos, 

não de um modelo abstrato de homem. O economista deve 

generalizar modelos a partir dessas observações históricas. 

(BRESSER PEREIRA, 2009, p.182) 

 

Os insights de Bresser-Pereira seguem a mesma linha de raciocínio do prestigiado 

economista romeno Georgescu-Roegen, que em seu texto clássico publicado em 1979, já 

reconhecia o embrião do atual estado de crise da teoria neoclássica. Em suas palavras, já 

fazia algum tempo em que se observava uma contradição entre os fins e meios da ciência 
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econômica, contradição expressa no momento em que:“(...)as contribuições que merecem 

os maiores elogios são aquelas que usam um pesado instrumental matemático; quanto 

mais pesado e mais esotérico, maior o mérito. Protestos contra esta situação têm sido 

feitos com frequência suficiente para merecerem atenção. ” (GEORGESCU-ROEGEN, 

[1979] 2005, p.7). O grande problema para este economista seria que a corrente 

neoclássica ficou presa à construção de sua epistemologia ao espelho da física (mecânica), 

deixando a teoria econômica relegada aos dogmas desta ciência. Referia-se à revolução 

marginalista que, na figura de Jevons, expressava literalmente a ressignificação do objeto 

da encomia política, que agora seria definido como “a mecânica da utilidade e do interesse 

próprio”. O fato problemático é que resquícios, quando não a integridade desta concepção 

de mundo se mantem presente na teoria mainstream, deixando-a tão presa à noção de 

equilíbrio, por exemplo, que impossibilitariam esses autores a trabalhar com algo tão 

evidente na contemporaneidade, a saber, as mudanças qualitativas proporcionadas pelas 

inovações. Sob estas concepções, Georgescu-Roegen clamava para um método que 

abarcasse essa realidade em que, longe do estado de equilíbrio da mecânica, se expressaria 

como elemento de intensa mudança qualitativa, em seus termos, esse método seria 

representado pela dialética, visto que através de suas características lógicas, a economia 

poderia apreender de vez o fenômeno evolucionário. 13 

Somada as contribuições dos autores analisados até aqui podemos realizar, por 

ora, a seguinte aproximação: a teoria neoclássica está construída sob fundamentos 

epistemológicos ao espelho de outras ciências que não capturam a exigida complexidade 

de seu objeto, afastando-a das evidências empíricas e, portanto, do mundo real, muito 

embora seja utilizada para legitimar intervenções na realidade. Tendo em vista essa 

explícita contradição, muitos autores denunciaram a crise teórica do paradigma 

neoclássico tendo em vista exatamente esse descompromisso com as evidências 

empíricas, escamoteadas pelas longas deduções matemáticas de seus modelos teóricos.  

Blaug (1999) apoiando-se em alguns estudos que buscaram criar um critério para 

medir esse divórcio entre teoria e realidade, a saber, a utilização de quaisquer dados 

empíricos sobre alguma variável econômica nos artigos publicados em dois dos mais 

renomados periódicos científicos da área nos EUA, surpreendentemente atesta que a 

                                                           
13 Importante ressaltar que este autor, embora reconhecendo as pioneiras aplicações do método dialético 

nos trabalhos de Marx e Engels, constrói uma argumentação própria e muito distante das concepções dos 

pioneiros. Georgescu-Roegen, foi um dos primeiros autores a contribuir com a corrente do pensamento 

econômico, hoje conhecida como economia evolucionária. É neste sentido que se interpreta sua referência 

à dialética. 
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economia se transformou em uma espécie de “matemática social”, pois, mais da metade 

desses artigos analisados não utilizaram nenhum dado empírico (taxa que excede as 

publicações especializadas das áreas da química e física, naturalmente mais simpáticas às 

formalizações e abstrações). E conclui: “(...) o que temos aqui é um tipo de formalismo: 

refestelar-se na técnica por amor à técnica. ” (BLAUG, 1999, p.32). Neste mesmo sentido, 

Hutchison (1994), relativizando as críticas feitas ao empirismo quanto ao seu baixo teor 

preditivo e confiabilidade dos resultados destes estudos que clamam a favor da evidência 

empírica, aponta que a crise de paradigma neoclássico consiste em sua pretensa distorção 

de objetivos de sua teoria, ou seja, o que era meio (a linguagem matemática) configura-

se no paradigma neoclássico como fim. O resultado disso tudo para este autor é uma 

teorização hegemonizada nas estruturas de poder que se caracteriza como “games-

playing”/”jogos de puzzle”. Uma síntese da posição desses dois autores sobre suas 

inquietações sobre o atual rumo da teoria econômica pode ser evidenciada na seguinte 

passagem:  

Em suma, a Economia converteu-se em uma espécie de ‘empirismo 

abstrato’. Empirismo porque trabalha supostamente sobre ‘fatos’ e 

‘experiências’. Abstrato porque esses fatos só existem em potencial: não 

só o modelo prescinde deles como também ninguém se preocupa com 

suas origens. Onde quer que exista uma série de números há trabalho para 

um economista. Não importa como esta série foi obtida porque, na 

verdade, ela é apenas pretexto para alguma espécie de manipulação 

‘técnica’. (HAGGE, 1989, p.43) 

  

 Bem é verdade que tanto a defesa de uma ciência econômica assentada no 

empirismo como caminho para solução dos problemas da atual crise carece de uma série 

de mediações, 14 e também o próprio mainstrem bombardeado pelas críticas realiza um 

movimento de reorientação metodológica de forma a tornar seu programa apto a 

incorporar as evidências empíricas, sobretudo, a partir do desenvolvimento da 

econometria. No entanto, aponta Mirowsky (1994), este movimento cresceu com fôlego 

escasso, não sendo incorporado ao núcleo do programa neoclássico, e, sobretudo, nasceu 

com uma série de contradições que no limite expressam o antigo apego da “técnica pela 

técnica”.15 No fundo, já podemos perceber, por tudo que fora abordado, que o grande 

                                                           
14 Ver por exemplo as críticas de Caldwell (1982) quanto à problemática definição de um critério objetivo 

para avaliar testes empíricos; como também a solução de controvérsias neste campo. 
15 Sobre o desenvolvimento e problematização da econometria, pegando um ponto chave de seu argumento, 

escreve o autor: “Basta examinar os periódicos contemporâneos da econometria para notar que a versão da 

Cowles Commission da econometria padrão é um caos. O teste de hipóteses de Neyman Pearson foi trazido 

da experimentação agrícola na década de 1930, mas sem suas técnicas de randomização, projeto de 

amostragem e controles que se tornaram rapidamente uma racionalização vazia para um procedimento 
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ponto de síntese que define a atual crise da teoria econômica, tendo em vista esta segunda 

linha interpretativa proposta neste trabalho, consiste na definição realizada pelo programa 

neoclássico de um aporte metodológico para apreensão do objeto de sua ciência 

centralizado na formalização e na abstração, permitindo que o instrumental matemático 

empregado em seus modelos se configure como um fim em si mesmo.16 

 Ainda que algumas vozes aconselhem o contrário, afirmando que averiguações 

deste tipo devem ser evitadas na mesma proporção em que se evitam as pragas (HAHN, 

1992), constata-se que muito já fora comentado na literatura sobre o espaço da 

matemática e da formalização dentro da economia. O balanço realizado pelas análises 

críticas nos exige, de antemão, por um lado, nos afastar de objeções ingênuas acerca do 

papel exercido pelo desenvolvimento da matemática na ciência econômica, como 

também, por outro lado, especificar quais são os elementos caracterizadores deste 

processo que ajudam a interpretar a atual momento de crise teórica desta ciência, tanto 

em seu fenômeno mais aparente como em seus aspectos mais essenciais. 

 Sobre a primeira ressalva, Mirowsky (1994) constata na literatura basicamente 

dois argumentos utilizados pelos defensores do desenvolvimento da matemática na 

economia, ou seja, aquele processo descrito por muitos como “matematização”. O 

primeiro diz respeito à defesa processual, na medida em que a matemática é um 

mecanismo de linguagem tingido de rigor científico, dotando a ciência econômica de 

objetividade e, portanto, afastando-a dos tão presentes e potenciais desvios ideológicos; 

já a segundo, consiste na defesa natural, pois diferentemente das outras ciências sociais, 

alguns de seus principais objetos de estudo (mercadorias, preço, dinheiro, etc.) são 

quantificáveis em essência. No agregado, a partir dessa literatura, como indica Bianchi 

(2013), podemos elencar alguns pontos de vantagem trazidos pela crescente incorporação 

                                                           
supostamente científico que poderia produzir quase qualquer resultado desejado pelo investigador. (...) 

Poucos parecem perceber que a própria Comissão Cowles perdeu o interesse pela econometria como a 

panaceia para o progresso científico em torno de 1950 e, em vez disso, voltou-se para a teoria matemática 

longe das questões empíricas, como as provas de existência Arrow-Debreu.” (MIROSWSKY, 1994, p.18-

19) 
16 Este processo já fora descrito e abordado pela literatura sob diversas perspectivas. Backhouse (1998), por 

exemplo, admite que existem pelo menos três significados contido em abordagens que descrevem o 

processo de formalização, a saber: i) quando indica axiomatização; ii) técnicas matemáticas e/ou; iii) 

formalismo metodológico. Outros autores preferem os termos como “matematização”, “abstração” e 

“modelagem”, para descrever o mesmo processo. O fato que gostaríamos de enfatizar, ou seja, aqueles 

elementos causadores da atual crise teórica, consiste na observação crítica quanto a ressignificação do papel 

da matemática dentro da economia, aproximando bastante da ideia de axiomatização, ou seja, a redução do 

conhecimento realizada pelo programa neoclássico a um conjunto de axiomas e proposições que podem ser 

derivados das regras lógicas internas à própria matemática. Os termosmatematização e formalização serão 

utilizados neste sentido. 
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da matemática nas análises econômicas, sobretudo, por ser a matemática a ciência 

caracterizada naturalmente pelos elementos de simplicidade, consistência, lógica e 

generalidade; assim, a partir deste movimento tem-se uma teoria econômica enriquecida 

pelos seguintes aspectos: “(i) clarificar problemas conceituais; (ii) construir os 

fundamentos lógicos da teoria, explicitando seus pressupostos; (iii) padronizar 

terminologias e métodos; (iv) permitir o desenvolvimento de uma visão geral, altamente 

abstrata; (v) funcionar como engenho de descoberta, ou uma espécie de ‘bomba de 

intuição’, conferindo rigor às simples intuições;  (vi) pelo mesmo mecanismo, conferir 

objetividade a conteúdos; (vii) estabelecer as condições analíticas do problema; (viii) 

encontrar os supostos mínimos necessários à análise do mesmo.” (BIANCHI, 2013, p.78).  

Podemos agora compreender como alguns programas de pesquisa obtiveram tanto 

sucesso ao mesmo tempo em que não poderiam sequer serem concebidos caso este 

desenvolvimento instrumental da teoria não tivesse portas abertas para a matematização, 

como é o caso, por exemplo, do campo da teoria dos jogos na microeconomia. Na 

verdade, isso nos mostra que a matematização foi um processo mais amplo, não se 

limitando apenas na tradução de teorias econômicas para sua linguagem, como apontaram 

algumas interpretações, mas movendo-se em sentido contrário, seu desenrolar encampou 

uma nova prática de análise econômica, criando seus próprios programas e dando impulso 

para criação de novas linhas de pesquisa. Daí a compreensão de sua extrema força (e 

também fraqueza). 

Para ficar ainda nesta primeira ressalva, outro elemento deste processo que pode 

gerar questionamentos ingênuos, a saber, a crítica ao crescente grau de abstração da 

teoria, assim como a matemática, não pode ser considerado como um problema em si 

mesmo, pelo contrário, ressaltamos que qualquer teorização pressupõe a necessidade de 

abstração na mesma medida que a própria linguagem é  uma abstração, visto que os 

conceitos não podem refletir a realidade em si, sobretudo em matéria de ciência 

econômica, cujo as relações, os fenômenos etc. se caracterizam por sua enorme 

complexidade. Em suma, é notório que o uso deste instrumental, trazido pelo paradigma 

neoclássico, tem validade para analisar uma série de fenômenos econômicos assim como 

é difícil imaginar uma vertente teórica que prescinda de seus conceitos, todavia, ainda 

assim podemos nos questionar sobre os custos intrínsecos deste processo, ou seja, para 

nossos propósitos, realizando um balanço, questiona-se: em que medida estamos hoje 

munidos de uma teoria econômica que nos capacita melhor a compreender e intervir na 
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realidade? Como este processo afetou a sociedade como um todo? Por que não seria este 

o elemento causador da atual crise da teoria econômica?  

Basicamente defenderemos aqui que, em síntese, o processo de formalização é 

problemático e caracterizador da atual crise teórica, pois sua forma de inserção e nuanças 

permitiram que a teoria econômica subvertesse seus objetivos enquanto ciência social, 

bem como escamoteou o desenvolvimento de uma teoria assentada nos constructos 

positivistas, impossibilitada, portanto, de lidar com os processos históricos. 

 Para clarear nosso primeiro ponto, passemos a analisar o prestigioso modelo de 

equilíbrio geral Walras-Arrow-Debreu, caracterizador do núcleo duro do programa 

neoclássico, tendo seus desenvolvimentos incorporados pelo estado da arte em matéria 

de economia. O pano de fundo contextual dessa teorização nos remete ao interlúdio da 

década de 1970, em que diversas anomalias colocaram à prova os fundamentos contidos 

na matriz teórica dominante questionando seus fundamentos mais elementares, como é o 

caso por exemplo do fenômeno da estagflação. De lá para cá, as contradições têm cada 

vez mais se tornado explícitas deslocando, para ficar no nosso exemplo, as pretensões 

contidas nos modelos teóricos de equilíbrio geral (unicidade e estabilidade) das 

evidências encontradas no mundo real, caracterizado cada vez mais por seu aspecto 

dinâmico, incerto e desequilibrado. Assim, como afirma Prado (2001, p.17) “(...) Tornara-

se evidente que a promessa segundo a qual a teoria econômico ortodoxa ficaria 

solidamente fundamentada na teoria do equilíbrio geral não poderia ser cumprida.”. 

Contudo, mesmo assim os economistas continuaram a deslocar sua atenção para o 

aprimoramento constante deste modelo. O que explica esta atitude dos economistas? O 

que os autoriza a seguir cegos neste caminho da formalização? 

 A autorização de tal postura, que reflete um certo autismo na teoria econômica 

para ficar nos termos de Prado (2001), é permitida exatamente pelo movimento de 

subvenção de propósitos e objetivos da teoria econômica, na medida em que a teoria não 

carece mais de ser guiada pelo imperativo de fornecer um maior grau de explicação e 

compreensão dos fenômenos, mas sim pelas próprias exigências contida nos processos 

internos da formalização.17 Aliás, este é o propósito do modelo de equilíbrio geral, como 

                                                           
17Estamos cientes de que afirmações deste tipo carecem de digressões filosóficas e metodológicas muito 

mais sofisticadas do que as contidas neste movimento de “subvenção” que acabamos de descrever. 

Filosoficamente a afirmação tenciona correntes ligadas ao realismo versus racionalismo, tendo ecoado nos 

solos da metodologia econômica sob vistas dos debates entre os racionalistas críticos e os instrumentalistas, 

por exemplo. Por outro lado, uma reconstrução histórica ajudaria a elucidar os contornos por trás deste 

processo e, portanto, se apresenta como perspectiva também necessária para maior compreensão desta 

“subvenção”. De certa forma, neste momento gostaríamos de chamar atenção para esse aspecto mais geral, 
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bem lembra Meller (1991), ele não pretendia explicar como se determinavam os preços 

em uma economia existente no mundo real, pelo contrário, buscava-se encontrar os 

pressupostos básicos necessários que garantiriam a existência de um vetor de preço de 

equilíbrio que possuísse, por sua vez, as características de existência, unidade, 

estabilidade e otimização paretiana. Em outras palavras, esta teorização e muito das 

práticas atuais sempre estiveram preocupadas em encontrar matematicamente as 

condições de primeira ordem que correspondam aos princípios de otimização dos 

recursos, pois, não seria a economia, no limite, a ciência das decisões ótimas? De volta 

ao modelo de equilíbrio geral, escreve Meller: 

(...) A mecânica deste exercício tem sido orientada para achar um 

set de normas e teoremas que sejam logicamente deriváreis do 

conjunto de premissas básicas que foram especificadas de 

maneira muito precisa. Parte muito importante da investigação 

teórica dos últimos 40 anos tem sido orientada para refinar esta 

análise tratando de reduzir cada vez mais o número de passos 

usados na derivação lógica. (MELLER, 1991 p.125)  

  

 É neste sentido que devemos interpretar os custos trazidos por esta reorientação 

dos objetivos da teoria econômica, em que movidos pelo primor da técnica sobre a 

técnica, estamos munidos cada vez mais de uma gama enorme de modelos extremamente 

precisos em termos de rigor lógico formalista, mas que nos dizem cada vez menos sobre 

os problemas complexos presentes na realidade, sobretudo na realidade da periferia do 

sistema, que a muito tempo clama por interpretações e caminhos para solução de seus 

flagrantes problemas. Por outro lado, esta dinâmica de construção de modelos atrás de 

modelos, ratificada pelas estruturas hegemônicas, embora aparenta ser um processo 

contínuo de renovação e aprimoramento dos mesmos, quando olhado de perto, o que se 

identifica é que os modelos se tornam obsoletos não porque os novos os refutaram ou 

melhor se adaptaram as questões impostas pela realidade, mas basicamente porque são 

novos. A lógica de produção academicista da contemporaneidade que o diga.  

O desenvolvimento do instrumental matemático pode enriquecer os contornos da 

teoria econômica como mostramos, mas desde que respeitadas as complexidades tanto 

externas  do objeto da ciência econômica, como também, indica Mirowsky (1994), os 

próprios desenvolvimentos internos da matemática que passaram a problematizar as 

                                                           
relacionado à prática efetiva dos economistas e seus oriundos problemas, por isso, a expressa pobreza 

argumentativa. 
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antigas promessas do ideário formalista de Hilbert.18 A partir do momento em que a 

modelagem e a formalização se tornaram o último objetivo da economia, esta ciência 

abdicou-se de sua potencialidade de apreensão dos processos históricos, trocando o 

qualitativo pelo quantitativo, sobretudo, porque, em essência, os modelos trabalham sob 

realidades estilizadas operando a partir de determinadas circunstâncias. Em outras 

palavras, são construídos tendo em vista sistemas fechados, em que os resultados estão 

por muitas vezes condicionados às premissas, daí o rol de modelos encontrados 

atualmente para operar em cada caso particular, preservando sua utilidade na medida em 

que as evidências se comportem relativamente estáveis. Como bem se sabe os processos 

históricos e a própria realidade social são eminentemente sistemas abertos, caracterizados 

pela complexidade das relações, pela propensão ao incerto e o flerte com crises, 

ressignificações e desestabilidades que, por sua vez, somente serão compreendidos se 

mediados pelo próprio fluxo histórico. 

Neste sentido, este movimento de formalização torna-se extremamente 

problemático na medida em que passa a ser transplantado acriticamente deixando de se 

apresentar como linguagem (meio) e se transformando como “fim em si mesmo”. 

Portanto, a crise se expressa na medida em que, ratificadas pelas estruturas de exercício 

da hegemonia, as formalizações matemáticas passaram a ser consideradas a força motriz 

da ciência e, ainda mais problemático, se apresentam atualmente como o monopólio do 

conhecimento científico, reduzindo o escopo de estudo desta ciência; fornecendo 

respostas extremamente limitadas aos problemas concretos; para não questionar o mais 

sério: a impossibilidade de formulação de determinadas questões, ou seja, a supressão da 

potência da HPE enquanto campo reconhecido por elencar aos economistas as questões 

pertinentes a serem investigadas.19 

                                                           
18Mirowsky (1994, p.15) comenta sobre a desilusão reinante na matemática desde o início do século XX 

sobre as metas formalistas e conclui: “Uma das lições da história moderna da matemática é que a prática 

real da matemática não pode ser reduzida a uma simples máquina de cortar a lógica (...) Os matemáticos 

têm encontrado repetidamente situações que não foram resolvidas apenas pela lógica.”. Neste mesmo 

sentido, Mansor (2009) aborda a “prova de Gödel” como elemento desenvolvido internamente pelos 

matemáticos que se propõe a questionar muito de seus corolários fundantes, ironicamente, tão preservado 

e defendido por algumas correntes de economistas. 
19Ressalta-se que a própria HPE, sob seus constructos absolutistas (Schumpeter, Blaug e Stigler), possui 

sua parcela de culpa ao atestar essa “história dos vencedores” como história oficial, apresentando-se como 

uma leitura da história assentada na evolução retrospectiva do instrumental analítico relegando as 

idiossincrasias da história às notas de rodapé em nome do progresso analítico desta ciência, fornecendo 

protagonismo, portanto, ao movimento de formalização. Uma discussão deste tipo extrapola os limites deste 

artigo e uma síntese das metodologias para a construção de uma HPE pode ser encontrada em Gianetti 

Fonseca (1996). Contudo, estamos chamando atenção para a potencialidade da HPE enquanto disciplina 

crítica que possa evidenciar, por exemplo, as grandes questões e debates do passado capazes de fornecer 

uma agenda de pesquisa em torno de temas relevantes para a periferia do sistema capitalista.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A atual crise da teoria econômica: repensando o papel da HPE 

 

21 

 

 

A crise em nossos termos: por uma retomada da HPE 

 

No fundo, gostaríamos de tecer algumas considerações com o fito de se afastar de 

vez dos argumentos caricaturais e aproximarmos daquela definição mais essencial dos 

aspectos que estamos buscando evidenciar ao afirmar os elementos de uma crise teórica 

contida no paradigma neoclássico. Podemos elencar uma série de questões e perspectivas 

que explicam o aspecto da matematização, tomados por muitos como expressão da atual 

crise teórica da ciência econômica, como, por exemplo, a análise histórica sobre os 

mecanismos de incorporação de matemáticos aos departamentos de economia, ou as 

motivações individuais que explicam o flerte de determinados cânones com a matemática. 

(MIROWSKY, 1994; MANSOR, 2009). No entanto, o fato é que algumas vertentes de 

historiadores do pensamento buscam abordar os processos de um modo geral a partir da 

compreensão dos movimentos mais amplos, evidenciando perspectivas interpretativas 

que pretendem capitanear o fluxo histórico e suas conexões revelando assim os aspectos 

mais essenciais dos fenômenos analisados. Seguindo esses passos, somos levados, neste 

caso específico, ao contato com uma literatura que evidencia os temas da filosofia da 

ciência, no sentido de compreender a matematização da economia como um processo de 

aproximação desta ciência à matriz maior de racionalidade científica, a saber, o 

positivismo. Neste sentido a própria teoria neoclássica como já afirmamos anteriormente 

poderia ser interpretada como a aproximação deste ideal de racionalidade e, portanto, a 

crise de seu paradigma na verdade representa uma crise mais profunda do positivismo 

transposto enquanto ideal de ciência para a economia. 

Ganem (2003), atesta esta interpretação ao afirmar que a “teoria neoclássica, em 

seu momento inaugural [revolução marginalista], constitui a face econômica de uma 

racionalidade construída ao longo de três séculos de história da razão”. (GANEM, 2003, 

p. 117). Defendendo a hipótese de que a ciência econômica é a mais perfeita obra da razão 

positiva no conjunto de todas as ciências sociais, a autora busca compreender a construção 

dos fundamentos da teoria neoclássica a partir de uma lógica maior de evolução que teve 

seus primórdios na revolução científica com a definição de uma certa racionalidade 

 O século XVI e XVII presenciam a partir dos estudos de Galileu, Newton, Bacon 

e Descartes uma revolução científica fruto da superação das explicações teológicas do 

mundo em prol da definição dos pressupostos científicos e filosóficos da ciência moderna. 
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Esta transição reflete uma ressignificação da relação entre o sujeito (homem) e o objeto 

(mundo), antes assentada na concepção de um objeto exterior aos sujeitos, mas agora 

redefinido a partir da assunção de um sujeito como centro do universo, capaz de apreender 

e transformar este mundo antes mistificado pelas explicações divinas. A ciência se 

afirmará, portanto, como o novo locus da verdade e a racionalidade científica expressará 

o método de investigação desta realidade. O que fornece liga nestas concepções é a 

definição de um padrão de cientificidade embasado nas ciências físicas e naturais, 

derivando assim a hipótese mecanicista da natureza, do homem e do conhecimento, tão 

valiosa para a construção dos fundamentos da teoria neoclássica. 20 

 A trajetória completaria seu ciclo com o nascimento e consolidação do 

positivismo no século XIX a partir da dogmatização da razão positiva formal como padrão 

científico das ciências sociais. Os critérios de cientificidade serão definidos pelas certezas 

empíricas e metódicas, como também pela utilidade funcional da ciência. O dogma diz 

respeito a uma dupla redução: “a redução da teoria da teoria do conhecimento a teoria da 

ciência, e a redução da teoria da ciência ao método positivista.” (ibdem. P. 126). No 

fundo, esta concepção revela uma objetividade científica em que outras esferas do 

conhecimento são renegadas frente a possibilidade de conhecer o positivo, o útil e o 

preciso. Trata-se, em resumo, de substituir o “porquê” pelo “como” em nome da vitória 

da racionalidade objetiva: do cientificismo positivista. 

 Note, que muito dos pressupostos da teoria neoclássica derivam desta trajetória 

que consolida a razão positiva como locus da ciência. O cálculo maximizador da utilidade, 

apresentado nos termos dos marginalistas, concilia a ética egoísta dos agentes isolados 

(atomismo) com o altruísmo resultante dessas ações (equilíbrio e bem-estar social); 

absorvem as deduções dos desvios ideológicos, em nome dessa lógica matemática que 

esvazia a especificidades histórica destes homens. Tem-se assim a construção de um saber 

neutro, objetivo e determinístico, unificados no critério matemático de racionalidade 

científica, tão expressos nos trabalhos de Walrás e sua preocupação com a teorização do 

campo da economia enquanto ciência pura, ou seja, aquela velha concepção de economia 

                                                           
20Comentando sobre este aspecto, escreve Ganem: “Esta hipótese compreende a natureza como um 

automaton, uma máquina cujos elementos obedecem a regularidades de fundamento. Associado a esta 

compreensão está o atomismo, que define os elementos do mundo como partículas isoladas, pontos dotados 

de massa e que se movem segundo leis fixas. Este movimento causal e previsível é determinístico por 

excelência, e está assentado no rigor científico ditado pela lógica matemática. Subjacente a esta 

compreensão de natureza, tem-se a ideia de um saber objetivo, ascético, livre de valores e atemporal.” 

(GANEM, 2003, p.120) 
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“separada da arte, associada à física, distante da normatividade e, portanto, da política e 

dos valores, [que] só poderia se traduzir em ciência ‘positiva’.” (GANEM, 2003, p. 129) 

Neste sentido, se dermos um passo para trás, a matematização em si não representa 

o núcleo do problema, mas como indica Teixeira (2003), este ponto na etapa do processo 

global é precedido por um movimento anterior e essencial de abstração da própria teoria, 

tornando seus conceitos abstratos não pelo recurso metodológico do tipo “hipóteses 

simplificadoras”, mas sim no sentido exaurir a historicidade dos mesmos, adotando a 

abstração como elemento epistemológico, ou seja, como a própria origem do 

conhecimento. Assim, a abstração é admitida na teoria neoclássica, emprestada de sua 

concepção filosófica positivista da ciência, como “(...)processo subjetivo de classificação, 

definição de conceitos, e assim já separa de antemão sujeito e objeto, teoria e realidade, 

e abstração torna-se sinônimo de fuga de realidade – abrindo espaço para o 

instrumentalismo.” (TEIXEIRA, 2003, p.6). Assim, deslocando a sua crítica daquela 

literatura presa à problematização quanto ao irrealismo dos pressupostos da teoria 

neoclássica, clareia o autor: “ Ela [sua crítica] diz respeito à própria simplificação das 

relações sociais e a produção de conceitos puramente abstratos, absolutamente genéricos 

e fora de seu contexto social ou institucional, que são incorporadas em equações 

matemáticas no modelo.” (idem, p.8). 

Por fim, a partir das longas digressões trazidas até aqui, admitimos agora que o 

divórcio reinante na atualidade entre o mundo da teoria neoclássica e o mundo dos 

homens, causador da crise de seu paradigma em seus termos mais elementares, representa 

na verdade a crise maior de um projeto positivista de ideal de ciência, pois a teoria 

neoclássica sendo a expressão deste movimento no campo da economia, no fundo, buscou 

construir seu paradigma isolado das demais ciências sociais relegando a história, a 

cultura, as instituições etc. às “notas de rodapé” do processo de matematização. No 

agregado, tem-se a admissão da teoria econômica como o estudo dos fenômenos naturais 

e universais, independente do desenvolvimento cultural, social e histórico de seu objeto 

de análise, agora abstraído na construção de seus modelos. Portanto, em última instância, 

a crise se define e se expressa nesta pretensa universalidade da teoria econômica 

neoclássica, em que o particular, o específico e o nacional são expurgados em nome do 

selo cienticifista definido pelas estruturas hegemônicas. Crise, para nossos termos, é a 

morte da História (com H maiúsculo)! 
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Considerações Finais 

 

À título de encaminhamento, definido os contornos que para nós expressam a atual 

crise da teoria econômica, fica a inquietação: não estaria no momento de fazermos uma 

reflexão sobre os custos envolvidos na admissão acrítica desta teoria hegemônica de 

pretensa utilização universal? Enquanto periferia do sistema, ou seja, enquanto sociedade 

que clama por encaminhamento de seus dilemas históricos, já não passou da hora dos 

economistas saírem do “mundo de jogos puzzles” e abrirem os olhos para o mundo real? 

Abrirem os olhos para a atual realidade latino-americana, em que a necessidade de debater 

os temas relacionados ao (à) austeridade fiscal, desigualdade social, reformas estruturais, 

desindustrialização, projeto nacional, são tão evidentes e urgentes. Já comentamos como 

as estruturas são responsáveis pela reprodução de “tecnocratas” e “religiosos”,21 que se 

apresentam no debate público como portadores de um instrumental rigoroso e objetivo 

(tingido de monopólio do conhecimento) capaz de orientar (por muitas vezes para eles 

“consertar”) os rumos da nação. Naturalmente, são os próprios economistas que possuem 

elementos formativos para questionar e responder essas inquietações, desde que essas se 

configurem como tal. Daí a centralidade de nosso argumento: a necessidade de 

aprofundamento na agenda de pesquisa em HPE. Enfim, os problemas são para nós 

alarmantes e a necessidade de reconhecimento da crise teórica da ciência econômica é o 

passo inicial para uma profunda e urgente reflexão sobre os pilares mais elementares desta 

ciência.  

Como pensar uma ciência em crise? Ou seja, como transmitir e promover 

conhecimento neste contexto de crise teórica do paradigma? Ou ainda mais profundo: 

como ressignificar os fundamentos de uma ciência em crise? Tais questionamentos são 

extremamente pretensiosos e, portanto, não encontram respostas rápidas e muito menos 

exclusivas. Dentro de nossos propósitos, procuraremos neste momento aproximar 

algumas reflexões de natureza mais geral, de forma a encaminhar nosso objeto para o 

centro da discussão. 

                                                           
21 Termo faz alusão aos utilizados em Meller (1991), para esse autor uma das consequências da crise teórica 

reinante na atualidade era a formação de “bárbaros ilustrados” e “fanáticos religiosos”. Os primeiros se 

autorizavam a intervir na realidade (inclusive via imperialismo econômico), já os segundos, afastados de 

uma postura minimamente crítica, seriam os repetidores das frases de efeito contidas nos manuais 

neoclássicos. 
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Se admitirmos as contribuições de Kuhn22 e se considerarmos que as anomalias 

expostas ao paradigma neoclássico são relevantes a ponto de gerar essa sensação de 

insegurança na comunidade científica, ou seja se são fortes o suficiente para proporcionar 

uma crise nesta ciência; o conhecimento gerado neste campo deve necessariamente 

abranger essa realidade. Em um contexto de ciência normal é natural transmitir e 

reproduzir os fundamentos teóricos do paradigma, fato totalmente paradoxal em 

contextos de crise deste, em que mais do que reconhecimento desta situação, os 

conhecimentos gerados devem ser capazes de revisarem os erros passados bem como 

devem apontar também para novos rumos. Pensar em uma estrutura apta para abranger 

essas considerações, saindo da inercia paradigmática é essencial neste momento. 

Operacionalização das reformas, discussões específicas sobre currículos, revisão dos 

critérios e espaços de disputas, são todos temas ligados à esta preocupação mais estrutural. 

Todavia, dentro de nossas limitações, proporemos uma reflexão ao estilo da encontrada 

em Tolipan e Guimarães (1980): pensar na concepção maior (núcleo comum nos termos 

dos autores) da ciência econômica, mas reforçamos, a partir da perspectiva da periferia 

do sistema capitalista. 

Tolipan e Guimarães (1980) se debruçaram sobre essas inquietações no contexto 

da crise (teórica e econômica) dos anos 80, fornecendo enormes contribuições, que 

pretendemos agora evidenciá-las dado sua enorme aderência na atualidade. Esses autores 

defenderam uma proposta de reformulação das estruturas da ciência econômica assentada 

em dois eixos principais de formação para os novos economistas: o primeiro diz respeito 

à aprendizagem em matemática e estatística, por considerar que são instrumentos 

importantes para a formulação de análises econômicas; o segundo, mais importante para 

nossos objetivos, contempla o aprendizado em História e sua justificativa merece uma 

transposição embora longa, mas muito esclarecedora. Em suas palavras: 

(...) o aprendizado de História, necessário não apenas porque a História 

constitui a própria matéria de conhecimento econômico mas também 

porque o processo de conhecimento mesmo é um processo histórico e não 

um produto do gênio. O conceito econômico, por mais abstrato que seja, 

é sempre um produto de um pensar sobre a história; neste sentido, a 

história é propositora de hipóteses para o trabalho teórico. Decorre então 

                                                           
22 Thomás Kuhn (2003) escreveu um dos maiores trabalhos sobre a tema da história do desenvolvimento 

da ciência. Seu livro “Estrutura das Revoluções Científicas” ficou famoso por realizar uma inflexão no 

campo da filosofia da ciência, quebrando a hegemonia positivista. Em resumo, a história da ciência se 

caracterizaria por longos períodos de ciência normal assentada em determinado paradigma (matriz 

disciplinar que levantaria as questões relevantes a serem investigadas e forneceriam também os métodos de 

apreensão desta). Anomalias poderiam surgir e questionar a hegemonia do paradigma, iniciando um período 

de revolução científica. No limite, sua tese abriu uma perspectiva que desse conta de explicar o que os 

cientistas realmente fazem, contra a postura prescritiva dos filósofos positivistas. 
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que o conhecimento histórico não pode ser pura ilustração empírica, 

reduzindo-se a uma mera ciência de apoio; ao contrário, está 

organicamente relacionada à disciplina econômica. Tampouco seu modo 

de exposição pode ser confundido com a pura narração de série temporal 

dos fatos; ao contrário, deve ser uma reflexão sobre o modo social de 

produção e destruição dos fatos, integrando-se ao trabalho de produção 

teórica. (TOLIPAN; GUIMARÃES, 1980, p.8). 

 

Neste sentido, a perspectiva histórica se apresentaria como alternativa para a 

ressignificação dos fundamentos desta ciência em crise, sobretudo por estar assentada nos 

princípios ativos geradores do conhecimento neste campo, a saber, seu aspecto de 

“memória” e “imaginação”, nos termos dos autores. Estamos inteiramente de acordo com 

a problematização levantada pelos autores, principalmente por colocar a HPE e a crise no 

centro da discussão. Neste sentido, gostaríamos de avançarmos um pouco neste caminho, 

sobretudo porque a operacionalização desta disciplina na proposta dos autores abre 

espaço para algumas reflexões. 23 

Ressalta-se, para nós, que a potencialidade de pensarmos a HPE enquanto 

alternativa para encaminhamento da atual crise, deriva em primeiro lugar de seu caráter 

esclarecedor, ou seja, na medida em que é a disciplina responsável por tornar factível 

reflexões de cunho filosófico-metodológico do tipo que estamos propondo neste capítulo 

(crise, conexões com a filosofia da ciência, pluralismo metodológico); em segundo lugar, 

enquanto arqueologia do saber econômico e por sua natureza cética, a HPE nos indica os 

projetos que estavam em disputa ao longo da evolução de sua ciência, clareando debates 

e alternativas que nos fazem questionar as teoria que se apresentam como portadoras de 

uma verdade objetiva e universal, bem como evidenciar pontos de conexão com o debate 

atual; em terceiro, e mais importante, dado seu viés propositivo, a HPE sobretudo em sua 

vertente da HPE nacionais, elencará as questões relevantes que devem pautar o trabalho 

dos economistas, propondo agendas de pesquisa que refletem os problemas históricos 

escamoteados no passado que assombram na maioria das vezes o presente. 

É através deste último aspecto mencionado que propomos avançar no debate a 

partir das considerações trazidas neste artigo. Tencionamos a forma de operacionalização 

da disciplina da HPE realizada pelos autores, sobretudo por acreditar que são exatamente 

nos momentos de crise que devemos contrastar os movimentos de defesa paradigmática 

                                                           
23 Sobre este aspecto, escrevem: “A primeira vertente [a HPE] se organiza naturalmente por escolas do 

pensamento: economia clássica, economia marxista, economia neoclássica e economia Keynesiana.”.  

Cientes das implicações desta proposta, completam: “Assim, o curso não tem pretensões enciclopédicas, 

só possível para uma ciência segura de si, e deixa de lado correntes teóricas que não se inserem no 

movimento geral do pensamento econômico.” (TOLIPAN; GUIMARÃES, 1980, p.10-11)  
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potencializando o surgimento das questões e agendas relevantes para a investigação dos 

problemas estruturais expressos na realidade. Neste terreno a perspectiva lançada pelas 

HPEs nacionais tem bastante a contribuir, principalmente na periferia do sistema, pois é 

através dos estudos neste campo que poderemos problematizar os aspectos da teoria que 

envolvem a transmissão e adaptação do conhecimento, a originalidade das construções, 

e, principalmente, os problemas enfrentados no passado que ecoam no presente. Em 

outras palavras, consideramos proveitoso retomar a força e as potencialidades da HPE 

nacionais enquanto oportunidade para reflexão sobre a marca de nascença e o caminho 

percorrido na evolução e transmissão da teoria econômica, problematizando, destarte, os 

desdobramentos e assimilações destas teorias na construção dos “pensamentos 

econômicos nacionais”.  

Pretendemos com isso recuperar a potencialidade da HPE visando contribuir com 

a dinâmica do progresso científico na ciência econômica, para tanto, reconhecê-la em 

uma perspectiva multidimensional se faz necessário. Mais do que um acúmulo 

progressivo de conhecimento, a HPE deve seguir um método que encare o conhecimento 

histórico não como reflexo exato, isento de fatores subjetivos dos temas do passado, mas 

como uma totalidade orgânica em que sujeito e objeto da história se definem por sua 

interdependência, portanto, espaço e tempo se apresentam em sua complementariedade. 

Em síntese, em tempos de crise, devemos retomar a potencialidade da história de 

um modo geral, na medida em que esta disciplina de viés eminentemente crítico deixa de 

ser um mero instrumento de curiosidade intelectual e passa a ser a própria matéria do 

pensamento, um movimento em que a história passe a compor, como nos conselhos de 

Ganem (2012), o “espírito dos currículos” da ciência econômica, pois somente assim 

conceberemos uma história crítica (e necessária) do pensamento econômico capaz de 

deslocar nossas atenções para os problemas relevantes, bem como munir nossa 

imaginação com alternativas para o futuro. Neste sentido, admiti-la em uma perspectiva 

plural, capaz de proporcionar espaço para abordagens relacionadas à HPE nacionais 

enriquece as alternativas e encaminhamentos para esses novos caminhos. Aprofundar os 

estudos nessa agenda de pesquisa é essencial a partir de nossa realidade atual. 

Por fim, estamos cientes que nossa conclusão na verdade mais tenciona do que 

encaminha. A proposta de investigação no campo da HPE nacionais contida nas 

entrelinhas, em certa medida flerta como um encaminhamento factível, mas que extrapola 

os limites deste trabalho, ficando para tema de próximas pesquisas. Por outro lado, 

reconhecendo as complexidades inerentes à temas espinhosos, ainda que possíveis 
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soluções e encaminhamentos mais definidos passem longe do texto, o simples fato de 

elencarmos questionamentos importantes para reflexões maiores já contempla nossas 

pretensões. 
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