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VIDA DEPOIS DA MORTE?

04-01-97

[Visão teórica de um sistema econômico fechado sobre si mesmo começa a se romper]

 

O livro de Paul Ormerod, “A Morte da Economia” (Cia de Letras,1996) agradou muito o colunismo

especializado. João Sayad disse que o fez compreender as dificuldades e o mal-estar que tem sentido para

participar de debates sobre a economia brasileira. Antes via esses debates como um diálogo de surdos. Com

essa leitura entendeu que parecem mesmo é com a fábula de La Fontaine sobre o lobo e o cordeiro, na qual

“a discussão era apenas um ritual” (Folha de São Paulo, 28-10-96). Gilson Schwartz dá ao livro “uma

importância descomunal” por confirmar que a teoria econômica está “inerentemente, essencialmente errada”.

(Exame, 4/12/96).

 

Justamente por também ter adorado a perspicácia de Paul Ormerod - um egresso de Cambridge e Oxford,

que trabalhou muitos anos no The Economist antes de ter muito sucesso como empresário - sinto-me

obrigado a registrar que seu livro não convalida as opinões dos dois citados comentaristas. Apesar do título,

“A Morte da Economia” não apresenta a teoria econômica como inerentemente errada, nem a discussão

entre economistas apenas como um ritual. Ao contrário, depois de destruir os conceitos dominantes de

comportamento racional num mundo de equilíbrio mecânico e linear, o autor manifesta até muito otimismo

com o futuro da economia como ciência. Acredita no progresso em direção a uma compreensão mais

eficiente do funcionamento do sistema e, com isso, a um aumento do bem-estar humano. É enfático ao

declarar que seu objetivo básico foi chamar a atenção para o potencial de análise de sistemas não lineares.

 

A tese central de Ormerod é que a visão de mundo linear e mecanicista que impregna a teoria econômica

convencional não tem condições de captar a riqueza e a complexidade dos ritmos e flutuações do

desenvolvimento. O que ele ataca é a abordagem que assume a linearidade como norma, ou seja, o modelo

do equilíbrio competitivo que ainda confia na simples soma linear do comportamento dos indivíduos. Por

isso, enaltece o esforço pioneiro de Richard Goodwin, de Cambridge, que procurou interpretar o

crescimento econômico com a ajuda de um modelo matemático proveniente das ciências naturais, conhecido

na literatura acadêmica como modelo Lotka-Volterra. E considera muito promissores os esforços teóricos

de economistas ecológicos que estão procurando recuperar duas idéiais essenciais: (a) que vários fatores que

influenciam um sistema podem afetar-se mutuamente de formas complexas; (b) que depois que os valores de

certas variáveis transpõem certos limites críticos, o comportamento do sistema se altera rápida e

fundamentalmente.
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Para os que aceitam a velha interpretação de Thomas S. Kuhn sobre a estrutura das revoluções científicas, o

livro de Ormerod deveria ser entendido como um sinal de que a ciência normal dos economistas estaria

sendo desafiada por um novo paradigma. Segundo Kuhn, a passagem sucessiva de um paradigma a outro,

por meio de uma revolução, é o padrão usual do desenvolvimento científico.

 

Infelizmente as coisas não são tão simples. A começar pela nebulosidade da idéia de paradigma. O próprio

Kuhn reconheceu tê-la usado em muitos sentidos diferentes, que poderiam ser reduzidos a dois. Um, mais

sociológico, enquanto “constelação dos compromissos de grupo,” ele acabou por considerar inapropriado,

sugerindo que fosse substituído pela expressão “matriz disciplinar.” Outro, que considerava filosoficamente

mais profundo, enquanto “exemplos compartilhados.” Isto é, enquanto realizações passadas dotadas de

natureza exemplar. São as relações de similaridade que ajudam os cientistas a encontrar soluções por meio

de analogias.

 

Se isso é que são paradigmas, é fácil mostrar que eles coexistem às dezenas na ciência econômica. Nem o

keynesianismo poderia ser considerado uma revolução científica. Na verdade, o esquema de Kuhn sobre o

conflito de paradigmas foi elaborado para as ciências “maduras” ou “amadurecidas” - como a física ou a

química. Ele classificou as ciências sociais contemporâneas de pré-paradigmáticas, pois diversas escolas

competem pelo domínio de um campo de estudos determinado. E achou que, um dia, no rasto de alguma

realização científica notável, o número de escolas poderia se reduzir - talvez para uma única. Começaria

então um tipo mais eficiente de prática científica.

 

Todavia, apesar de tantas escolas, elas têm uma visão comum do sistema econômico que se consolidou por

meio de um crescente distanciamento do contexto ambiental proposto originalmente pelos fisiocratas. E essa

visão comum não tem nada de paradigma. É uma caixa-preta que apenas começou a ser aberta. O que

estamos assistindo talvez seja o início de uma ruptura dessa visão usual de sistema econômico fechado sobre

si mesmo. O livro de Ormerod é uma manifestação significativa da necessidade de conectá-lo com a análise

de outros sistemas. E por si só uma boa evidência de que a economia continua viva.


