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[Infelizmente, a imensa maioria dos economistas foi levada a acreditar que a ciência que deveriam praticar
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Foi o passivo institucional de países como Argentina, Brasil e México que os deixou
para trás. Apesar de terem recursos naturais favoráveis, largaram em desvantagem por
terem herdado instituições de suas respectivas metrópoles. A Península Ibérica
colecionava instituições ineficientes, que não tinham calibre nem maturidade capazes de
alicerçar o crescimento econômico moderno. Já os EUA e o Canadá tiveram como
fonte um sistema bem mais apropriado, graças à carga genética das instituições
britânicas.

Esta é a principal tese de Douglass North, 83 anos, Nobel de Economia em 1993,
enfaticamente reiterada na conferência que proferiu  há duas semanas na FEA-USP: o
processo de desenvolvimento depende essencialmente da qualidade das instituições de
cada sociedade. E, para ele, as instituições são “a síntese das crenças de seu povo”.
Ou ainda: “a expressão concreta da mentalidade das pessoas”.

Dito assim, não há diferença entre o pensamento de North e o de David Landes,
exposto no livro A Riqueza e a Pobreza das Nações (Ed. Campus:1998). “Se
aprendemos alguma coisa através da história do desenvolvimento econômico, é que a
cultura é a principal geradora de suas diferenças”, resume Landes no epílogo da obra
com que pretendeu explicar “por que algumas nações são tão ricas e outras são tão
pobres” (o subtítulo).

Por trás das pequenas diferenças semânticas, os dois se mostram igualmente convictos
de que as disparidades do desenvolvimento não devem ser atribuídas a condições
objetivas. Não é nas bases materiais do processo – como, por exemplo, nas diversas
condicionantes biofísicas – que deveria ser procurada a explicação, por mais que estas
possam ter influenciado o sucesso de algumas nações.

Todavia, esses dois expoentes da pesquisa em história econômica deixam escapar
argumentos que colidem com sua própria tese comum, segundo a qual a variável-chave
seria de ordem mais subjetiva. Landes abre seu livro explicando a importância das
“desigualdades da natureza” para contradizer os que desprezam o fato de países ricos
se situarem nas zonas temperadas e países pobres nos trópicos e semitrópicos. E North
dá a maior bandeira ao explicar porque a Inglaterra gerou instituições tão adequadas ao
posterior crescimento econômico moderno, ao contrário das potências ibéricas.
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Em seu belo livro de 1981 – Structure and Change in Economic History –
base da subseqüente teorização, North deixa muito claro o papel determinante das
peculiaridades naturais na emergência de centralizados direitos de propriedade na
Espanha, em contraste com direitos de propriedade bem mais favoráveis à iniciativa
privada, e controlados por parlamento, tal como surgiram na Inglaterra. Na Espanha, a
criação de carneiros só era viável com transumância: a migração periódica dos
rebanhos, das planícies para as montanhas no verão, com retorno quando se
aproximava o inverno. Organizações de pastores - chamadas de mestas - foram
centralizadas, desde 1273, em uma única hiper-guilda, intitulada Assembléia Honorária
da Mesta dos Pastores de Castilha. Como esse era a principal fonte de renda da coroa,
duas coisas não cessaram de aumentar: os privilégios dessa corporação e os direitos
monopólicos do Estado. Além de ter ocorrido o oposto com o comércio das lãs
britânicas, o fato de se tratar de uma ilha também faz com que North enfatize a
importância da geografia no melhor desempenho da Inglaterra frente às potências rivais
do continente.

Claro, nada disso deve servir para que se subestime o crucial papel das instituições que
legitimaram os tão diferentes direitos de propriedade depois transpostos para o Novo
Mundo. Apenas evidencia que as instituições são mais resultantes do que fundamentos
das relações concretas que a espécie humana vem sendo capaz de estabelecer com o
grande leque de ambientes naturais que ela foi povoando e artificializando ao longo de
cinqüenta milênios. Principalmente nos últimos dez, desde que começou a produzir
alimentos. Por isso, quem dá a melhor explicação para as diferenças espaciais do
desenvolvimento é Jared Diamond, biogeógrafo evolucionista da Universidade da
Califórnia. Principalmente em seu último livro, Prêmio Pulitzer de 1998: Armas, Germes

e Aço (Ed. Record, 4a. edição em 2003).

O argumento central de Diamond é diametralmente inverso ao da dupla North-
Landes, pois mostra que a cultura (conhecimento, tecnologia, etc.) dos povos
eurasianos - que nos últimos quinhentos anos conquistaram todo o resto do planeta -
resultou essencialmente de fatores ambientais. Numa viagem através de treze mil anos de
história dos continentes, ele se vale da geografia, da botânica, da zoologia, da
arqueologia, da lingüística, e da epidemiologia, para concluir que a variedade dos rumos
se deve a diferenças nos substratos biogeofísicos. Em síntese: vira de cabeça para
baixo a tese idealista de North e Landes, aprofundando e atualizando aquele  bom
materialismo histórico cujas bases foram lançadas por Darwin e Marx.

Infelizmente a imensa maioria dos economistas foi levada a acreditar que a ciência que
deveriam praticar não é histórica, ao contrário de outras tantas, como a astronomia,
climatologia, ecologia, biologia da evolução, geologia ou paleontologia. Em vez de
atentarem para as relações entre história das sociedades humanas e história natural,
preferem que a economia mimetize ciências fundadas na experimentação, como a física,
a química, ou a biologia molecular. Assim, teses como as de North-Landes ou de
Diamond só podem ser consideradas por eles como reles farinhas do mesmo saco.
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Contudo, quem realmente se interessa pelo estudo científico dos destinos das
sociedades humanas não deve deixar de ler o livro de Diamond. É o melhor conselho a
ser oferecido nesta véspera de 2004 ao nobre leitor deste artigo.
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