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Seria impossível fingir que Nicholas Georgescu Roegen jamais existira. Por isso

a esmagadora maioria dos economistas acadêmicos fez de tudo para que ele

fosse pura e simplesmente esquecido, ao longo das últimas décadas do

Século XX. Nem tanto por sua longa pesquisa sobre a teoria do

comportamento do consumidor (1935-73), muito embora o principal resultado

tenha sido demonstrar que a versão convencional (ou neoclássica) é

empiricamente inaceitável. Mas sim por teses posteriores de caráter

evolucionista e recomendações sobre o que poderia ser um programa mínimo

de “bioeconomia”. Enquanto na primeira fase de sua carreira científica ele era

festejado por Paul Samuelson como “pioneiro da economia matemática”, a

partir de 1973 foi deliberadamente colocado na geladeira pelos mandarins da

comunidade dos economistas americanos.

 

A punição foi explicitamente assumida em 1976, na décima edição do

paradigmático manual pedagógico Economia. Em meia dúzia de linhas - que

foram suprimidas de edições mais recentes – professores e estudantes eram

advertidos sobre o banimento do autor de Analytical Economics, uma obra

que dez anos antes havia sido promovida por prefácio do próprio Samuelson.

Georgescu não podia mais ser aceito porque se embrenhara pela obscura

ecologia, uma disciplina que alguns economistas continuam a achar tão

estranha e suspeita quanto a quimérica astrologia. Tal condenação refletia

diretamente as inquietações provocadas pelo fato de defender a tese de que

a economia certamente será absorvida pela ecologia. Isso não acontecerá,

dizia Georgescu, enquanto os economistas puderem raciocinar apenas com

prazos de uma ou duas gerações. Mas basta pensar na administração de

recursos raros necessários à qualidade da vida de todas as próximas gerações

para dar-se conta de que a economia atual só poderá ser considerada um dia
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como parte da ecologia.

 

Relato circunstanciado – além de muito sereno – desse traumático cisma

científico está em artigo obituário de dois professores de cepa italiana -

Andrea Maneschi e Stefano Zamagni – publicado quase três anos depois do

falecimento de Georgescu, na edição de maio de 1997 do The Economic

Journal. Há, contudo, um episódio singular desse processo de excomunhão

que ajuda a dizer em poucas linhas qual foi a onça que ele tocou com vara

curta.

 

Participando de assembléia da American Economic Association, realizada no

final de seu encontro anual de 1973, solicitou que fosse transcrito em ata um

texto intitulado “Rumo a uma Economia Humana”, que havia sido lançado

dois meses antes, na Dinamarca, por um projeto do Fellowship of

Reconciliation intitulado “Dai Dong”. Era um manifesto ambientalista, cujo

conteúdo agora seria visto como moderado até pela folclórica convenção

novaiorquina que os Republicanos organizaram em prol da reeleição de

George W. Bush.  Propunha essencialmente que a confraria dos economistas

saísse do isolamento em que se metera e assumisse seu papel na gestão do

“lar Terra” (Earth home), juntando-se a cientistas e planejadores de todas as

áreas do conhecimento, com o firme objetivo de garantir a sobrevivência da

humanidade.

 

Hoje só pode parecer mentira que tal proposta tenha suscitado celeuma na

reunião presidida por Kenneth J. Arrow. No entanto, a ata, publicada na

edição de maio de 1974 da The American Economic Review, deixa claro que

houve feroz manobra para que a decisão final sobre a conveniência de

transcrever o “Dai Dong” ficasse para arbítrio do secretário da associação...

Por isso, esse panfleto, que acabou sendo publicado como apêndice, em

letras de corpo mínimo, é um registro histórico do gigantesco desprezo que os

economistas americanos nutriam pela renascente preocupação ambiental. O

herege Georgescu, que ousava prognosticar o avesso – a absorção da

economia pela ecologia – só podia ter sido mesmo uma vítima de tanta

ignorância.              
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Trinta anos depois de tão sombrio acontecimento, e passados dez anos da

morte de Georgescu, a atmosfera está sendo alterada com mais rapidez do

que se poderia imaginar. Sua obra vem sendo seriamente resgatada em

todos os continentes. Principalmente nas páginas de duas revistas científicas -

Ecological Economics e Environment and Development Economics - mas

também em publicações especialmente organizadas para exame sistemático

de suas idéias, como são os casos do livro Bioeconomics and Sustainability:

Essais in honor of Nicholas Georgescu-Roegen, organizado por Kozo Mayumi

& John M. Gowdy (Ed. Edward Elgar, 1999) e do “Forum Georgescu-Roegen

versus Solow/Stiglitz” (Ecological Economics 22, Special Issue, Setembro

1997).

 

Não deve ser descartada sequer a hipótese de que lhe venha a ser concedido

um prêmio Nobel in memorian.  É nesse embalo que se inscreve o modesto

seminário em sua homenagem que promovido pela FEA-USP. Evento que não

teria sido possível sem o bem-vindo patrocínio da BM&F e do ABN Amro Bank,

fato que, aliás, não deixa de ser um ótimo sinal dos tempos... 
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