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Resumo: Este trabalho dedica-se à análise do ensaio A Metodologia da Economia Positiva, de

Milton Friedman,  escrito  em 1953.  Por  tratar  de um tema central  ao debate em filosofia  da

ciência  nos  dias  de  hoje,  buscamos  apresentar  o  texto,  em sua  integridade,  e  algumas  das

principais críticas elaboradas a seu respeito. As críticas aqui elencadas pertencem a correntes

epistemológicas diversas e, em alguns pontos, contrárias; algumas são também diferentes em

termos de ontologia. Desta feita, logramos entender melhor a proposta apresentada pelo ensaio

estudado e identificar os principais elementos controversos que as críticas exploram.

Abstract: This research concerns the analysis of Milton Friedman’s The Metodology of Positive

Economics, written in 1953. For this essay relates to an important discussion on the philosophy

of science field, we shall present the text in its entirety and some of the main pieces of criticism

it received. This criticism belongs to different points of view in terms of epistemology, and some

of then are even opposed to each other; some of them are also different in terms of ontology.

Hence, in this essay we intend to understand fully the proposal of Friedman’s  Metodology of

Positive Economics and interpret the most controversial elements pointed out by the critics.
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Introdução

Este trabalho dedica-se à análise epistemológica e ontológica do texto A Metodologia

da Economia Positiva,  de Milton Friedman.  O ensaio em questão foi  publicado em 1953 e,

certamente, se tornou uma referência para o debate científico dentro das ciências econômicas,

principalmente por seu caráter radical e inovador à época. De acordo com Uskali Mäki, o texto

de  Friedman  se  tornou  “o  mais  citado,  mais  influente  e  mais  controverso  argumento

metodológico do século XX” (MÄKI, 2009, p.1).  A metodologia da Economia Positiva  serve

como base, até os dias de hoje, para a concepção epistemológica de muitos cientistas; Mais do

que  isto,  pode-se  dizer  que  a  filosofia  da  ciência  proposta  pelo  texto  prevalece  dentro  do

mainstream econômico. Não obstante, o texto permanece controverso e o debate a respeito de

suas proposições é acalorado. Críticos mais rigorosos do ensaio apontam falhas irreconciliáveis

com uma epistemologia coerente e consistente para a Ciência Econômica. Certos autores chegam

a afirmar, inclusive, que a proposta de Friedman se afasta do que pode ser considerado científico.

Seus defensores, por outro lado, alegam que a utilidade e os resultados obtidos pela Economia

Positiva são a sua maior defesa.

Conforme  apontado  no  parágrafo  anterior,  não  há  dúvidas  de  que  existe  uma

discussão sobre o texto, desde a época de sua publicação até os dias de hoje, e que essa discussão

é relevante para a compreensão do estatuto metodológico da ciência. Pretendemos, desta feita,

apresentar  e  dialogar  com os  principais  pontos  do  debate  a  respeito  de  A Metodologia  da

Economia Positiva ao longo deste trabalho.

Antes de apresentarmos esta filosofia da ciência em sua completude (Capítulo 2), no

entanto, iremos apresentar uma breve nota biográfica a respeito da vida e das contribuições do

autor  de nosso ensaio  (Capítulo 1).  Por  último,  iremos elencar  as  críticas  mais  relevantes  à

filosofia da ciência proposta pelo texto por meio de ensaios de outros autores (Capítulo 3). A

conclusão irá resumir o nosso entendimento a respeito do debate aqui apresentado.
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Capítulo 1.  Pequena nota biográfica sobre Milton Friedman

Milton Friedman nasceu na cidade do Brooklyn, em Nova Iorque, Estados Unidos, no

ano de 1912. Sua família era pobre e a renda familiar era incerta, mas o renomado economista

sempre considerou seu ambiente familiar como agradável e acolhedor (FRIEDMAN, 1976, p.1).

As dificuldades financeiras foram intensificadas com a morte de seu pai, durante os seus anos de

ensino médio. Não obstante, o desejo de ingressar no ensino superior permanecia presente por

parte de Friedman e sua família, ainda que Friedman reconhecesse a necessidade de ele próprio

financiar seus estudos, como de fato aconteceu (FRIEDMAN, 1976, p.1).

Em Nova Jersey, Friedman ingressa na universidade, inicialmente para graduar-se em

Matemática. Entretanto, ao longo da graduação, surge o interesse em Economia. Sendo inspirado

por  dois  amigos  de  curso,  Arthur  Burns  e  Homer  Jones,  ele  decide  graduar-se  nas  duas

disciplinas (FRIEDMAN, 1976, p.2). Ao final do curso, dada uma recomendação de seu amigo

Homer Jones, a Universidade de Chicago ofereceu ao recém-formado economista uma bolsa de

estudos em seu programa de Pós Graduação (FRIEDMAN, 1976, p.2).

A pós-graduação em Chicago permitiu  a Friedman não só o seu desenvolvimento

intelectual  e  a  orientação  de  sua  pesquisa  econômica  como  também  uma  experiência  de

intercâmbio na Universidade de Columbia e o encontro com sua futura esposa (FRIEDMAN,

1976, p.2). Em seu primeiro ano em Chicago, o jovem de Nova Iorque conheceu Rose Director,

uma colega no curso de economia que se tornaria sua esposa até o fim da vida (FRIEDMAN,

1976, p.2). O segundo ano de pós-graduação reservou uma bolsa de intercâmbio na universidade

de Columbia, onde Friedman conheceu amigos e colegas economistas que, futuramente, abririam

as portas para seus primeiros empregos públicos, em Washington, D.C (FRIEDMAN, 1976, p.3).

Em Washington, após a conclusão de sua pós-graduação, Friedman trabalhou no National Bureau

of Economic Research e no United States Treasury Department (FRIEDMAN, 1976, p.3).

Já  em  1946,  após  suas  experiências  no  setor  público  e  um  curto  período  como

pesquisador da Universidade de Minnesota, Friedman se torna professor de Chicago, de onde

não  sairia  até  sua  aposentadoria  (FRIEDMAN,  1976,  p.3).  Não  obstante,  o  economista

permaneceu em contato com o debate econômico no setor público. Durante a década de 1950,

Friedman colaborou como consultor do Governo dos Estados Unidos no plano Schuman, que
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fazia parte da implantação do Plano Marshall na Europa. Durante as décadas de 1960 e 1970, foi

assessor  econômico de políticos  como o senador americano Barry Goldwater  e  o  presidente

Richard Nixon (FRIEDMAN, 1976, p.4). Faz-se necessário destacar que, neste período, embora

Friedman não cite este episódio em sua palestra ao Prêmio Nobel que utilizamos como base para

esta nota biográfica, o autor aqui estudado contribuiu com a formação e orientação da equipe

econômica que assistiu o ditador chileno Augusto Pinochet em sua ditadura, iniciada em 1973 e

estendida até 1990. Não obstante o lapso do autor em relação à sua participação no referido

regime, trata-se de fato público, notório e amplamente conhecido; desta feita, merecedor de nota.

Em 1977, Friedman se aposenta de seu cargo na Universidade de Chicago. Pouco

tempo depois,  no  entanto,  o  célebre  economista  é  convidado pela  diretoria  da  Universidade

Hoover para assumir o cargo de  Senior Research Fellow. Friedman então se muda com Rose

para  São Francisco  (FRIEDMAN, 1976,  p.5).  Ainda no final  da  década  de  1970,  Friedman

produz o seu famoso documentário  Free to choose.  Ao longo da década de 1980, Friedman

seguiu servindo à Hoover e colaborou com a política econômica do presidente americano e ex-

ator de Hollywod Ronald Reagan, durante seu mandato. O economista orgulha-se de ter recebido

as  condecorações  federais  da  Medalha  Nacional  de  Ciência  e  Medalha  Presidencial  da

Liberdade, em 1988, por parte do então presidente Reagan (FRIEDMAN, 1976, p.7).

Friedman permaneceu em sua função de pesquisador em Hoover até sua morte, em

Novembro de 2006 (FRIEDMAN, 1976, p.7). Durante a década de 1990 e os anos 2000, viajou o

mundo e participou de diversas palestras e debates,  além de presenciar a publicação de seus

artigos e ideias em periódicos, jornais e revistas (FRIEDMAN, 1976, p.7). Ainda nos dias de

hoje, Friedman é referência para determinadas vertentes do  mainstream econômico, tanto pelo

seu legado à teoria econômica quanto à sua metodologia científica proposta.

Havendo  abordado  de  forma  breve  e  concisa  os  principais  acontecimentos

relacionados à vida do pensador aqui estudado, este trabalho, doravante, propõe-se a investigar a

natureza e as propostas do pensamento metodológico exposto por Milton Friedman em seu texto

A Metodologia da Economia Positiva, de 1953. O próximo capítulo terá por objetivo apresentar

o ensaio supracitado e os seus elementos integralmente.
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Capítulo 2. A metodologia da Economia Positiva

Faz-se  necessário  destacar  de  início,  novamente,  que  a  concepção  de  ciência

defendida  pelo  texto  é  aquela  hegemônica  dentro  das  pesquisas  em  Economia.  A ode  aos

modelos  matemáticos  abstratos  e  generalistas,  a  defesa  hermética  dos  “dados  empíricos”,  a

tentativa de construção de uma ciência instrumental e a expulsão de qualquer debate ontológico

do escopo da Economia são características  marcantes do  mainstream da pesquisa econômica

contemporânea. Como poderemos ver ao longo do estudo do ensaio, estas características são a

base epistemológica da Economia Positiva de Milton Friedman. Mais do que isto, ao ser lançado

em 1953, a concepção de ciência hegemônica vigente ia de encontro à ciência instrumentalista

proposta por Friedman, onde a verdade coloca-se em segundo plano e a utilidade da teoria torna-

se prioridade.  Desta feita,  podemos atribuir  ao texto um caráter vanguardista,  ou até mesmo

premonitório.

Isto  posto,  podemos  iniciar  a  análise  minuciosa  do  texto.  Apresentaremos,  em

primeiro lugar, a distinção realizada pelo autor entre Ciência Positiva e Ciência Normativa, ponto

de partida da concepção epistemológica proposta pelo ensaio.

           A ideia de uma ciência estritamente positiva, sem qualquer intervenção de valores

subjetivos e outros elementos normativos,  é defendida de início no texto.  Friedman parte da

separação entre Ciência Positiva e Ciência Normativa de Neville Keynes para delimitar o escopo

de sua proposta de Economia Positiva. A definição de ciência positiva de Keynes é representada

por Friedman basicamente pela frase a seguir: “Um corpo de conhecimento sistematizado que

busca definir o que é o objeto de estudo” (FRIEDMAN, 1953, p.4 ).

Sendo este o tipo de escopo a ser seguido pela Ciência Econômica, Friedman define o

seu papel:

“Seu papel é prover um sistema de generalizações que podem ser usadas para realizar
previsões  acuradas  a  respeito  das  consequências  de  qualquer  mudança  nas
circunstâncias.  A sua  perfomance  deve  ser  julgada  pela  sua  precisão,  escopo  e
conformidade em relação à experiência do fenômeno estudado” (FRIEDMAN, 1953,
p.4).

Entretanto, apesar da defesa enfática da abstenção de toda e qualquer discussão moral

ou normativa do escopo da Ciência Positiva, o autor reconhece a dificuldade de formular uma

xi



ciência social neutra, dada a importância de suas conclusões e resultados para questões éticas

imediatas relativas à sociedade (FRIEDMAN, 1953, p.5). Mais do que isto, para o autor, o fato

de se tratar de uma ciência que estuda as relações sociais de seres humanos torna ainda mais

difícil qualquer tipo de objetividade positiva, tendo em vista que o cientista, em si, faz parte do

objeto de estudo – e este tem seus valores intrínsecos que podem se confundir com sua prática

científica (FRIEDMAN, 1953, p.5).

Não obstante todas as dificuldades reconhecidas na construção de uma ciência social

positiva, Milton Friedman acredita que a fonte da maioria das divergências entre cientistas são

princípios normativos que, muitas vezes, acabam por nortear a prática científica e a interpretação

que  os  cientistas  atribuem  às  teorias  e  os  resultados  (FRIEDMAN,  1953,  p.6).  O

desenvolvimento da Economia Positiva é, segundo o autor, o elemento importante para superar

as “barreiras ontológicas” que impedem a prática científica de lograr o conhecimento desejado.

Tendo em vista a descoberta de novas evidências por parte da Economia Positiva, assim como

suas  explicações  e  previsões  empiricamente  fundamentadas,  discussões  anteriores,  que  se

baseavam em princípios normativos não corroborados pela Ciência, tendem a ser dizimadas. Em

suma, dada a capacidade da economia positiva de produzir conhecimento preditivo e explicativo,

suas conclusões serão, em geral, aceitas pela comunidade científica. (FRIEDMAN, 1953, p.6)

Ademais,  Friedman  acredita  que  esta  alegada  idiossincrasia  da  Ciência  Positiva

(capacidade  de  produzir  conhecimento  preditivo  e  explicativo  que  dirimem  dissonâncias

científicas) é o principal fator diferenciador em relação à Ciência Normativa, que não pode obter

resultados corroborados pelo conhecimento empírico.  Esta  capacidade,  de acordo com autor,

permite aos cientistas alcançar consenso em relação às políticas públicas adequadas, ao deixar de

lado discussões normativas. Esse, portanto, é o principal argumento em favor da separação entre

Economia Normativa e Economia Positiva. Nas palavras de Friedman: “a principal razão para

distinguir a Economia Positiva da Economia Normativa é precisamente a contribuição que pode

ser realizada para o consenso em relação a políticas econômicas” (FRIEDMAN, 1953, p.6).

Após  a  delimitação  e  exposição  de  sua  concepção  de  Economia  Positiva,  Milton

Friedman passa a caracterizá-la. Para tanto, o autor descreve o seu objetivo último:

“O objetivo último da ciência positiva é o desenvolvimento de uma teoria ou hipótese
que apresenta  previsões válidas  e  significantes  a  respeito  de fenômenos ainda não
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observados.  Uma teoria,  dessa  forma,  é,  em geral,  uma complexa mistura  de dois
elementos. Em parte, ela é uma ‘linguagem’ capaz de promover ‘métodos sistemáticos
e organizados de raciocínio’. Por outro lado, a teoria deve ser, também, um corpo de
hipóteses  substantivas  capazes  de  abstrair  elementos  essenciais  da  realidade”
(FRIEDMAN, 1953, p.7).

A  linguagem  da  Ciência  Positiva  deve  focar-se  em  expor  de  forma  clara  e

inconfundível os elementos teóricos das hipóteses e organizar o conhecimento teórico de forma

simplificada  e  de  fácil  entendimento  (FRIEDMAN,  1953,  p.7).  Todo e  qualquer  critério  de

julgamento para a linguagem de uma teoria dentro desta concepção epistemológica depende do

atendimento  destes  objetivos.  Se  os  elementos  teóricos  e  o  conhecimento  são  facilmente

identificados e armazenados na linguagem, esta cumpriu sua função. Desta feita, o autor defende

que a linguagem formal (abstrata, ou matemática) é a mais indicada para a Economia Positiva,

tendo em vista sua capacidade de (1) relacionar elementos teóricos por meio de variáveis claras e

objetivas (2) apresentar a teoria de forma neutra sem possibilidade de interpretações subjetivas

em relação à linguagem (FRIEDMAN, 1953, p.7).

          Por outro lado, o conteúdo da Ciência Positiva deve ser composto por hipóteses que

expliquem e prevejam fenômenos. Tais hipóteses serão, posteriormente, testadas pelo domínio

empírico. O critério científico de aferição da validade das hipóteses, portanto, é a sua capacidade

preditiva  em relação aos  fenômenos  que  elas  se  propõem a  explicar:  na  medida  em que as

hipóteses sejam corroboradas pela “experiência”, estas serão validadas (FRIEDMAN, 1953, p.8).

Apesar de defender o teste empírico como critério de validação, o autor reconhece o “problema

da  indução”,  ao  admitir  a  impossibilidade  do  domínio  empírico  provar  uma  hipótese  como

definitivamente verdadeira, dado o caráter finito dos testes e a possibilidade sempre presente de

uma futura “refutação”. Diante disto, Friedman alega que a validade das hipóteses será aferida de

acordo com o número de testes superados em relação às hipóteses concorrentes (FRIEDMAN,

1953, p.8).

           Entretanto, podem existir hipóteses alternativas que sejam igualmente corroboradas pela

evidência  empírica.  Ou seja,  uma hipótese  científica  não pode ser  totalmente  isolada,  como

apontado no problema de Duheim-Quine. Nestes casos, o autor sugere dois critérios de seleção: a

simplicidade e a fertilidade da hipótese (FRIEDMAN, 1953, p.10). Por simplicidade, Friedman

se  refere  à  capacidade  da  hipótese  de  explicar  e  prever  muito a  respeito  de  determinados
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fenômenos a partir de pouco conteúdo objetivo extraído da realidade. Já a fertilidade da hipótese

diz respeito à capacidade de aplicação de seus resultados em uma área fenomenológica maior,

incluindo o surgimento de novas  questões  e objetos a  serem estudados (FRIEDMAN, 1953,

p.10). Embora considere estes critérios como decisivos, o autor reconhece, ainda assim, que a

escolha entre hipóteses com a mesma margem de confirmação será, até certo ponto, arbitrária e

subjetiva:

“A escolha  entre  hipóteses  alternativas  igualmente  consistentes  com  a  evidência
disponível há de ser, até certo ponto, arbitrária, embora existe consenso geral de que
os critérios ‘simplicidade’ e ‘proficuidade’ são mais relevantes. […] Quanto menor a
quantidade de conhecimento inicial necessária para realizar uma previsão a respeito de
um fenômeno, mais ‘simples’ é a teoria; ela é mais ‘profícua’ na medida em que o
resultado  de  suas  previsões  são  mais  precisas,  abrangentes  e  mais  sugestivas  em
termos de pesquisas posteriores” (FRIEDMAN, 1953, p.10).

Após apresentar como o cientista deve proceder em relação às suas hipóteses, o texto

analisa as evidências apresentadas pela realidade. O autor acredita que as ciências sociais não

possuem a possibilidade de realizar “experimentos controlados” tão eficientes como as ciências

exatas.  Neste  tipo  de  experimento,  algumas  variáveis  são  isoladas  de  modo  a  observar  o

resultado de possíveis relações entre determinadas variáveis. Ainda assim, Friedman acredita que

a impossibilidade de realizar experimentos controlados não é suficientemente impeditiva à coleta

de dados acurados; de acordo com o autor, é possível capturar evidências tão relevantes quanto

aquelas observadas em experimentos controlados por meio da experiência (FRIEDMAN, 1953,

p.10). Para a Economia Positiva de Friedman, portanto, não se faz necessário a utilização deste

tipo de expediente, ainda que o autor reconheça todas as dificuldades (interpretação e coleta dos

dados) em relação a apreciação correta das “realidade crua” e, principalmente, suas conclusões.

“As  evidências  encontradas  na  realidade  são  abundantes  e,  frequentemente,  tão
conclusivas  quanto  aquelas  obtidas  por  experimentos;  Assim,  a  dificuldade  para
conduzir experimentos não é um obstáculo fundamental para atestar a precisão das
previsões. Não obstante, as evidências encontradas na realidade crua são muito mais
difíceis de interpretar e, em geral, incompletas” (FRIEDMAN, 1953, p.10).

O  autor  acredita,  deste  modo,  que  as  principais  consequências  negativas  da

dificuldade de se obter evidências neutras e precisas a partir da realidade são: (1) tentativa de

reduzir a ciência econômica à pura análise lógico-formal e (2) confusão em relação ao papel do

domínio empírico na ciência. O primeiro ponto, redução da ciência à formalização, é rechaçado
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pelo fato de que as hipóteses não podem ser construídas sem conteúdo objetivo; portanto, não é

possível  formar  hipóteses  e,  consequentemente,  uma  teoria  apenas  com  tautologias.

(FRIEDMAN, 1953, p.12). O segundo ponto, que o autor considera mais grave, é combatido

com o argumento de que o domínio empírico não participa de todo o processo científico: apenas

na formação das hipóteses e no seu teste de validação.

Friedman aproveita este momento do texto para dissertar sobre o papel do domínio

empírico em sua Economia Positiva. Ao delimitar o papel do domínio empírico em sua filosofia

da ciência, o autor elabora sua concepção de como as hipóteses devem ser formuladas e testadas.

Como  apresentado  nos  parágrafos  anteriores,  Friedman  defende  que  o  domínio

empírico participa do processo científico apenas na formação da hipótese e em sua validação, tal

como no modelo hipotético-dedutivo. Estes dois momentos estão relacionados em dois aspectos.

Primeiramente, o autor acredita que os dados que compõem a formulação das hipóteses e os

dados que surgem como evidências empíricas têm as mesmas origens, quais sejam: a base de

dados coletada ao longo de processos científicos e o conhecimento próprio acumulado ao longo

da vida pelo cientista (FRIEDMAN, 1953, p.13). Portanto, os próprios dados que serviram ao

teste da hipótese podem ter feito parte da base de dados coletada para sua formulação ou vice-

versa.  Ademais,  a formulação das hipóteses nunca se inicia do zero; os dados que servem à

criação de novas hipóteses sempre são oriundos de evidências obtidas anteriormente. Desta feita,

o motor do desenvolvimento da criação científica é propriamente o fato de estes dois estágios do

domínio empírico ocorrerem juntos ao longo do processo. (FRIEDMAN, 1953, p.13).

Em suma, sempre que vai ao domínio empírico para formular ou testar hipóteses, o

cientista obtém evidências que servem para ambos os estágios. Cabe a ele ou ela expressar essas

hipóteses em linguagem “tautológica” e validá-las no próprio domínio empírico. Não obstante,

faz-se prudente observar que, na ausência de uma teoria, seria impossível determinar quais as

evidências empíricas seriam mais relevantes dentro da infinidade de evidências possíveis. Em

outras palavras, ao contrário do que Friedman alega no início de seu texto, pode-se pensar que a

Ciência Positiva exige uma base teórica (com elementos normativos e ontológicos) de modo a

lidar com as evidências empíricas.
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Concluindo seu raciocínio a respeito da formulação de hipóteses, Friedman advoga

que as hipóteses não devem abarcar pressupostos teóricos (descrições de mundo) precisos em

relação à descrição da realidade. (FRIEDMAN, 1953, p.14). O autor argumenta que o importante

não são as suposições (ou premissas) a respeito do objeto de estudo serem verdadeiras, visto que

estas sempre serão imprecisas, e sim o resultado dos testes destas hipóteses se corroborarem. De

acordo com Friedman, as suposições necessariamente serão falsas e imprecisas, visto que jamais

será possível a elas capturar a complexidade do objeto e expressá-la corretamente. Mais do que

isto,  quanto  menos  conteúdo  descritivo  houver  em  uma  hipótese,  em  comparação  com  as

previsões  válidas  que  nela  se  baseiam,  melhor  ela  será  (FRIEDMAN, 1953,  p.14).  O autor

argumenta  que  o  cientista  deve  abstrair  os  detalhes  e  circunstâncias  que  são  irrelevantes  à

validação  da  hipótese  e  concentrar-se  apenas  naqueles  elementos  que  são  determinantes  à

previsão do fenômeno a ser discutido pela hipótese (FRIEDMAN, 1953, p.14).

Ainda  neste  momento  do  texto,  para  fins  de  ilustração,  Friedman  utiliza-se  de

exemplos de teorias microeconômicas para fundamentar o argumento de que uma teoria deve ser

falsa em suas asserções sobre o mundo e acurada preditivamente em suas implicações a respeito

do  comportamento  de  fenômenos.  Estas  seriam,  em  seu  juízo,  as  teorias  da  concorrência

imperfeita e perfeita (FRIEDMAN, 1953, p.15).

Por meio destes exemplos, torna-se evidente a relação epistemológica e ontológica da

Economia  Positiva  de  Friedman  com as  teorias  econômicas  de  vertente  neoclássica  e  delas

oriundas.  É  possível,  inclusive,  visualizar  a  influência  desta  filosofia  da  ciência  em toda  a

pesquisa  em  Ciência  Econômica  contemporânea.  Entretanto,  ao  longo  da  seção  três  de  A

metodologia da Economia Positiva, Friedman apresenta exemplos externos à ciência econômica.

Não  obstante  a  diferenciação  entre  ciências  sociais  e  ciências  exatas,  que  o  próprio  autor

reconhece em sua primeira  seção,  o  primeiro exemplo utilizado é a  lei  da gravidade e  suas

implicações para o movimento vertical dos corpos.

O autor recorda-nos que a determinação do espaço percorrido por um corpo em queda

é conhecido pela sua fórmula, dentre outras, s =  1/2gt2. Não obstante o fato de que descrições

objetivas sobre o movimento de um corpo são descartadas por esta fórmula (forma do corpo,

condições climáticas, resistência do ar etc.), sua aplicação é utilizada para corpos distintos em

situações distintas, desde que estas distinções não interfiram na “utilidade” da fórmula. Portanto,
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a conclusão que Friedman apresenta é de que a teoria afirma que, em certas condições, a queda

de um corpo se comporta  as if (como se) ele estivesse no vácuo, mostrando-se válida nestas

condições  (FRIEDMAN, 1953, p.16). Como sabemos, o autor prega que as teorias devem ser

testadas não pelas suas suposições ou descrições objetivas da realidade, mas pela sua capacidade

preditiva.

“A aplicação desta fórmula a uma bola compacta abandonada do topo de um edifício é
equivalente a dizer que tal bola abandonada se comporta como se estivesse caindo no
vácuo. […] Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. É possível dizer que 1
atm  é  suficientemente  aproximável  a  zero  para  julgar  esta  diferença  como
insignificante?  Aparentemente  sim,  uma  vez  que  o  tempo  utilizado  por  uma  bola
compacta  para  cair  do  topo  do  edifício  até  o  chão  é  bem aproximado  ao  tempo
estabelecido pela fórmula” (FRIEDMAN, 1953, p.16).

Desta feita, o autor argumenta que, para tais condições, esta hipótese é válida e não

deverá  ser  substituída,  desde  que  não  exista  outra  hipótese  mais  acurada  em  relação  à

previsibilidade do comportamento do fenômeno e, ao mesmo tempo, com um “custo” menor

para sua obtenção e utilização:

“Quão grande a diferença entre os dois deve ser para justificar o argumento de que a
teoria  ‘não  funciona’?  Existem  dois  parâmetros  de  comparação  importantes.  O
primeiro é a precisão obtida por uma hipótese alternativa comparada à primeira  e
aceita nos mesmos termos. O segundo parâmetro é o custo para se obter as previsões
de uma teoria, mesmo que esta seja mais precisa” (FRIEDMAN, 1953, p.17).

Ao longo do mesmo capítulo, o autor oferece mais dois exemplos: a suposição de que

as folhas de uma árvore se comportam como se (as if) escolhessem deliberadamente a melhor

posição de acordo com as leis da física e da biologia (FRIEDMAN, 1953, p.18) e a suposição de

que o jogador de sinuca se comporta como se (as if) calculasse matematicamente os ângulos e a

trajetória de seu chute  (FRIEDMAN, 1953, p.18). Estes exemplos, no entanto, servem apenas

para enfatizar novamente os dois argumentos expostos anteriormente: (1) a necessidade de se

obter hipóteses que, ainda que com premissas falsas possuam implicações que sejam validadas

pela experiência e (2) o fato de que as premissas não devem ser testadas para fins de validação da

hipótese,  apenas  por  suas  implicações.  Ademais,  as  hipóteses  devem  especificar  quais

circunstâncias devem ser atendidas para as suas validações.

Diante destes exemplos, Friedman interpreta a teoria econômica do comportamento

maximizador de lucros da firma de acordo com o instrumentalismo metodológico (FRIEDMAN,
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1953, p.20). O autor reconhece que a suposição da teoria não é acurada e que as empresas não

atuam, objetivamente, como a teoria descreve. Não obstante, a teoria é suficiente para afirmar

que caso as empresas não se comportem como se (as if) maximizassem lucros, não serão capazes

de  sobreviver  no  mercado.  Independentemente  de  qual  seria  uma  descrição  realista  do

comportamento de uma firma e os seus determinantes, o comportamento dela deve ser similar ao

de uma empresa maximizadora. Novamente, é valido mencionar que na ausência de uma teoria

para interpretar os dados, não seria possível defender tal comportamento das firmas. Em outras

palavras, ao contrário do que Friedman alega no início do texto, faz-se necessário haver uma

teoria para lidar com os fatos, de determinada maneira. Não obstante, o autor argumenta que o

fato desta teoria sobreviver há um longo período de tempo, sem ser falseada e/ou substituída por

uma  teoria  alternativa,  mostra  que  suas  implicações  foram  validadas  e  a  teoria  é  útil

(FRIEDMAN, 1953,  p.20).  Evidentemente,  é  válido  notar  que  o fato de  uma teoria  não  ser

falseada durante determinado período de tempo não significa que ela não possa ser falseada a

qualquer momento.

Após  esclarecer,  por  meio  desta  sequência  de  exemplos,  (1)  o  papel  do  domínio

empírico em sua filosofia da ciência e (2) como as hipóteses devem ser formuladas, Friedman

enfatiza  quais  são  as  funções  dos  pressupostos  teóricos  (premissas)  para  a  sua  Economia

Positiva: “criar modelos descritivos ou explicativos para apresentar uma teoria; formados para

que suas implicações sejam testadas, e especificar as condições necessárias para que tal teoria

seja válida” (FRIEDMAN, 1953, p.21).

Para o autor, as hipóteses teóricas em que consiste o modelo descritivo ou explicativo

são:  (1)  um conceito  ou modelo  de realidade  mais  simples  (onde entram as  premissas)  que

delimita os elementos relevantes ao estudo; (2) um conjunto de regras que permitem ao modelo

delimitar  os  fenômenos  aos  quais  tal  modelo  é  pertinente  e  adequado,  indicando  como  as

variáveis do modelo se relacionam com as variáveis a serem explicadas (FRIEDMAN, 1953,

p.21).  Enquanto  modelo,  a  teoria  é  abstrata,  generalista  e  formulada  em linguagem lógico-

matemática, de modo a evitar ambiguidades e mau entendimento de seus elementos. Por outro

lado, as regras para utilização do modelo não podem ser abstratas e generalistas. Estas devem ser

concretas e específicas, visto que generalizações não existem no mundo concreto, apenas em

abstrações. O objetivo do cientista deve ser formular hipóteses e modelos com regras de uso mais
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claras e precisas quanto possível, que delimitem precisamente o campo de atuação onde a teoria

é válida, ao mesmo tempo em que o conjunto de fenômenos que a teoria se propõe a explicar

aumenta. Não obstante os esforços do cientista neste sentido, o autor argumenta que em cada

caso sempre haverá especificidades que podem ir de encontro ao conjunto de regras e pô-lo em

perigo (FRIEDMAN, 1953, p.22). É dever do cientista identificar quais são as idiossincrasias de

cada  caso  em  específico  que  impedem  a  aplicação  do  modelo  e  quais  não  impedem

(FRIEDMAN, 1953, p.22).

Isto posto, Friedman atenta para a necessidade de diferenciação entre as premissas da

hipótese e suas implicações. Em seu juízo, as premissas servem apenas à descrição simplista e

imprecisa da realidade; ou seja, é abstrata e busca apenas formular de forma inteligível uma

hipótese  cuja  implicação  há  de  ser  testada.  As  implicações,  por  outro  lado,  serão  testadas

empiricamente e não podem ser simples modelos abstratos. Estas devem corresponder com o que

ocorre na realidade, por mais irreais que sejam seus pressupostos. Pode se ilustrar melhor a ideia

do autor com este trecho do texto:

“Se assumirmos (a) que empreendedores buscam maximizar seus retornos de qualquer
forma,  incluindo a  aquisição  ou  aumento  de  seu  monopólio,  isto  implica  (b)  que
quando a demanda por um produto é instável geograficamente, os custos de transporte
são significantes, formações de cartéis são ilegais,  e o número de produtores deste
produto é relativamente pequeno,  a tendência é o estabelecimento de  basing point
pricing systems. A afirmativa (a) é reconhecida como uma premissa e a (b) como uma
implicação da primeira” (FRIEDMAN, 1953, p.23).

Neste exemplo, como vemos, (a) é a premissa e (b) é a implicação. As premissas, as

hipóteses  e,  portanto,  a  teoria  são  relevantes  apenas  devido  às  suas  implicações.  Estas

implicações  são  as  responsáveis  por  validar  ou  não  a  teoria;  caso  elas  sejam  confirmadas

empiricamente, não há de se contestar a base teórica, por mais irrealista que esta seja. Ademais,

na medida em que um pressuposto possui uma implicação corroborada empiricamente, ou seja,

se  a  hipótese  é  validada,  a  probabilidade  de  que  esta  hipótese  sirva  para  explicar  outros

fenômenos  aumenta  –  até  que  se  prove  o  contrário  (FRIEDMAN,  1953,  p.23).  É  possível,

também,  que  haja  outras  implicações  não  explicitamente  relacionadas  a  uma  determinada

premissa, mas que, caso comprovadas, também fortalecem esta hipótese. O autor dá o exemplo

da  premissa  “o  homem age  por  egoísmo”  (FRIEDMAN, 1953,  p.23).  Este  pressuposto  está

implícito na teoria da maximização dos rendimentos (pode-se dizer que a premissa “o homem
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age por egoísmo” formulou uma implicação “os empresários maximizam seus rendimentos”). Na

medida  em  que  a  implicação  desta  premissa,  qual  seja,  “os  empresários  maximizam  seus

rendimentos” é validada empiricamente, a premissa “o homem age por egoísmo” é fortalecida.

(FRIEDMAN, 1953, p.23).

Considerando ter apresentado a sua filosofia de ciência, o autor utiliza-se das últimas

páginas de seu texto para defender a teoria econômica ortodoxa de algumas das críticas que

recebeu. Em relação aos críticos que apontam a falta de correspondência dessas teorias com a

realidade, Friedman argumenta que não é possível substituir as hipóteses ortodoxas que, segundo

o autor, funcionam, por hipóteses “mais realistas” que não tenham melhor capacidade preditiva.

De  acordo  com  o  autor,  por  mais  irrealista  que  seja  a  teoria  ortodoxa,  não  há  evidências

empíricas  que  corroborem as  teorias  alternativas  em relação  ao  comportamento  dos  agentes

econômicos (FRIEDMAN, 1953, p.23).

Outro argumento reutilizado por Friedman em relação a estas críticas é a sua defesa

de que não é possível obter uma descrição objetiva e realista do objeto de estudo, dada a sua

complexidade. De acordo com o autor, não só o movimento de representar a realidade por meio

de uma teoria é impossível como também qualquer tentativa neste sentido transforma a teoria em

algo inútil, visto esta não poderá realizar previsões acuradas e, portanto, ser útil. (FRIEDMAN,

1953, p.23). O autor conclui alegando que qualquer ideia de uma teoria realista é um espantalho

(FRIEDMAN, 1953, p.23).

A partir destes dois argumentos, o autor reafirma que o único critério de validação

que a Ciência Econômica deve seguir é o da capacidade preditiva,  atribuindo maior grau de

cientificidade às teorias que, baseadas em pouco conteúdo objetivo, são capazes de lograr mais

previsões  fenomenológicas  (FRIEDMAN,  1953,  p.23).  Friedman  utiliza-se  do  modelo  de

mercado de Marshall, com as hipóteses de firmas price takers e monopolistas, como exemplo de

como  a  teoria  econômica  deve  seguir  (FRIEDMAN,  1953,  p.23).  De  acordo  com  o  autor,

Marshall não propunha uma definição de como mercado e as firmas de fato (objetivamente) são,

mas um modelo que representasse as variáveis  relevantes de um mercado a ser estudado de

acordo com certas regras predefinidas para utilização do modelo. Em outras palavras, criar um

modelo  que  pudesse  prever  o  comportamento  de  um grupo  de  firmas  em  um determinado

momento.
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O que definirá se o modelo é útil não é a realidade de suas hipóteses, mas o conjunto

de regras que especifiquem as situações que este pode ser utilizado e a capacidade preditiva

dentro destas situações pré-estabelecidas (FRIEDMAN, 1953, p.23). Portanto, Friedman defende

o modelo marshalliano de concorrência perfeita, visto que este se provou útil para determinadas

situações onde as firmas se comportam as if  o mercado funcionasse em concorrência perfeita, ao

contrário do modelo de competição monopolística de Chamberlin e Robinson que, segundo o

autor,  não  obteve  sucesso  na  validação  de  suas  hipóteses  visto  o  seu  insucesso  nos  testes

empíricos (FRIEDMAN, 1953, p.23).

De acordo com o autor, evidentemente, caso houvesse um modelo mais geral, onde

fosse possível prever tanto casos que se encaixam no modelo de concorrência perfeita como

casos  que se encaixariam em um modelo monopolista,  a Ciência  Econômica estaria  melhor.

Entretanto, visto que tal modelo não existe, faz-se necessário utilizar os modelos mais simples

nas  situações  onde  estes  são  adequados.  Para  Friedman,  a  melhor  demonstração  disto  é

exatamente a comparação entre o modelo marshalliano de competição perfeita (mais simples,

porém mais útil) e o modelo de concorrência imperfeita de Robinson (mais geral, porém menos

útil) (FRIEDMAN, 1953, p.23).

Em suma, o texto defende uma Ciência Econômica baseada em uma Ciência Positiva,

onde a teoria seja baseada em hipóteses cujas implicações possam ser testadas empiricamente. A

intromissão de princípios normativos na ciência positiva, para o autor, causou apenas confusões

para a Ciência Econômica. Mais do que isto, visto que princípios normativos não podem ser

validados, a única saída para a Ciência Econômica seria o desenvolvimento da Ciência Positiva.

Dada a complexidade da realidade, as hipóteses e seus pressupostos teóricos não devem buscar a

descrição  realista  do  objeto  de  estudo;  o  objetivo  das  hipóteses  deve  ser,  de  forma  geral,

representar  uma simplificação do mundo cujas  implicações  ou  previsões  serão  testadas  pelo

domínio empírico. O critério de validação das hipóteses é, portanto, a sua capacidade preditiva,

ou seja, a corroboração das implicações da teoria pelo domínio empírico, e as suas regras de uso.

Os pressupostos teóricos (ou premissas) das hipóteses não devem ser testados; estes são apenas

modelos  generalistas  (abstratos)  que buscam uma representação do mundo para  se  chegar  a

implicações. Estas (concretas), por sua vez, devem consistir em previsões acuradas em relação à

realidade.  Em  caso  de  hipóteses  alternativas  validadas  empiricamente,  deve-se  optar  pelas
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hipóteses mais simples e com maior fertilidade (maior potencial de explicação de fenômenos).

Não obstante, em geral, o que tornará uma hipótese (e, portanto, a teoria) válida será sempre a

acuidade de suas previsões (ou implicações).

Podemos, doravante, analisar a repercussão da proposta de A metodologia da Ciência

Positiva  por meio da exposição e análise  de algumas das  principais  críticas  apresentadas  ao

texto.
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Capítulo 3. O debate a respeito de A Metodologia da Economia Positiva

Como verificado no capítulo anterior,  A Metodologia da Economia Positiva propõe,

na época de sua publicação, uma proposta epistemológica relativamente radical para a ciência

econômica:  a  adesão  a  um  instrumentalismo  aberto.  Evidentemente,  tal  proposta  enfrentou

muitas críticas. Com a intenção de aprofundar o entendimento do instrumentalismo de Friedman

e suas consequências para a Ciência Econômica, busca-se, neste capítulo, apresentar algumas

críticas influentes que foram dirigidas ao ensaio. Com isto, pretende-se apresentar o debate a

respeito  do  texto  sob  múltiplas  perspectivas  –  positivistas,  instrumentalistas,  relativistas  e

realistas.

3.1. A critique of Friedman’s critics, de Lawrence Boland

Dentre  a  literatura  relevante  sobre  o  instrumentalismo  de  Friedman,  pode-se

identificar o texto  A critique of Friedman’s Critics, redigido por Lawrence Boland em 1979,

como um dos principais simpatizantes à filosofia da ciência que inspira o trabalho sob crítica.

Neste texto, o autor elenca as críticas que considera mais relevantes à Metodologia da Economia

Positiva  e argumenta que todas, sem exceção, são fruto do não entendimento do texto. Para o

autor, “Friedman simplesmente não comete os erros que o acusaram de cometer.” (BOLAND,

1979, p.1).

Notar-se-á ao longo da análise que Boland dialoga apenas com críticas que partiam de

uma epistemologia relativamente próxima uma das outras. Verificaremos que todos os autores

compartilham a defesa de uma ciência (1) limitada ao realismo empírico; (2) cuja linguagem

deve ser objetiva, portadora do conhecimento empírico; portanto, tautológica, matemática e (3)

isenta de valores e voltada apenas à obtenção de constatações factuais. Sendo assim, pode-se

argumentar  que  as  críticas  apresentadas  pelo  texto  dialogam  principalmente  com  correntes

positivistas e falsificacionistas da filosofia da ciência. Outras correntes epistemológicas são, de

certa feita, negligenciadas ao longo do ensaio.
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Boland inicia seu texto apresentando alguns temas cujo o autor considera primordiais

para  o contato com A Metodologia da Economia Positiva (lógica modus ponens e modus tollens,

diferenciação entre indutivismo, convencionalismo e instrumentalismo). Iremos, primeiramente,

abordar a apresentação de Boland a respeito desses temas de forma sintética. Não obstante, não

poderemos aprofundar a discussão por se tratarem de temas complexos e que, caso analisados

com a devida extensão, desviarão o foco de nosso estudo.

O autor afirma que a lógica modus ponens pode ser definida como “atestar a validade

lógica, e a verdade, das implicações de um argumento a partir da veracidade de suas premissas”

(BOLAND, 1979, p.2).  Por sua vez,  o  modus tollens é descrito pelo autor  como “afirmar a

falsidade das premissas a partir  da falsidade das implicações de um argumento” (BOLAND,

1979, p.2). Em outras palavras, para o modus ponens, se p implica q e p é verdadeiro, q também

será. Para o modus tollens, se p implica q e q é falso, p também será. Boland afirma em seu texto

que o principal ensinamento que estas lógicas nos apresentam para o texto de Friedman é o fato

de que “a verdade não pode ser  passada a partir  das implicações  para as  premissas  (modus

ponens reverso) da mesma forma que a falsidade não pode ser passada das premissas para as

implicações (modus tollens reverso)” (BOLAND, 1979, p.2).

Para o autor, é importante destacar que a lógica do modus ponens reverso e do modus

tollens reverso não é válida porque qualquer crítica que seja baseada nesses falsos fundamentos

não possuem validade lógica. (BOLAND, 1979, p.2). Boland cita como exemplo as críticas à

alegação de Friedman de que não há necessidade de teste da validade das premissas. Para o autor

estas críticas representam os argumentos destas lógicas reversas (em especial, o  modus tollens

reverso)  e,  portanto,  são  inválidas.  (BOLAND,  1979,  p.3).  Algumas  destas  críticas  serão

estudadas, inclusive, ao longo do texto.

Em  relação  à  definição  de  indutivismo,  convencionalismo  e  instrumentalismo,

podemos  sintetizar  o  argumento  definindo  o  indutivismo  como  “o  princípio  que  alega  que

observações particulares permitem-nos lograr conclusões gerais, não havendo o reconhecimento

do problema da indução”1 (BOLAND, 1979, p.4), o convencionalismo como “a defesa de que

uma hipótese é validada (em termos de sua lógica, sem relação com verdade ou falsidade) por
1 O  problema  da  indução  afirma  a  impossibilidade  de  se  obter  conclussões  gerais  a  partir  de  observações
particulares, dado (1) a possibilidade de uma observação particular posterior contrariar as anteriores (2) o número
sempre limitado de observações em relação à generalização.
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convenção científica,  dada a impossibilidade,  segundo os convencionalistas,  de se resolver o

problema da indução” (BOLAND, 1979, p.5) e o instrumentalismo como a alegação de que “as

hipóteses devem ser validadas pela sua utilidade e capacidade preditiva de suas implicações,

como  forma de  superar  o  problema da  indução.  A verdade  e  a  falsidade  existem,  mas  são

irrelevantes para uma teoria.” (BOLAND, 1979, p.6).

O  que  o  autor  busca  sustentar  ao  apresentar  essas  três  correntes  (indutivista,

convencionalista e instrumentalista) é o argumento de que Friedman reconhece o problema da

indução e, portanto, busca uma alternativa à ciência indutivista. Ao mesmo tempo, para Boland,

Friedman considera o convencionalismo como insuficiente e inacurado ao considerar, em muitos

casos, que a verdade não existe. Ao invés disso, Friedman propõe ao convencionalismo que as

teorias  sejam  avaliadas  de  acordo  com  a  sua  utilidade,  criando,  segundo  Boland,  uma

epistemologia mais consistente que a convencionalista (BOLAND, 1979, p.6). Isto posto, Boland

registra que muitas das críticas que serão analisadas ao longo do texto partem justamente da

incapacidade das correntes indutivistas e convencionalistas de lidar com o problema da indução.

A  partir  de  agora,  estamos  prontos,  portanto,  para  seguirmos  adiante  e  estudarmos

minunciosamente cada crítica apresentada no texto e as respostas que o autor oferece a cada uma

delas.

Primeiramente,  Boland busca  responder  à  crítica  de Tjalling  Koopmans  de que  a

teoria depende da validação em todo e qualquer teste empírico e que, para tanto, as premissas

necessariamente devem ser verdadeiras. Ou seja, a teoria e as hipóteses são independentes do

contexto em que serão utilizadas e, portanto, as conclusões devem passar em  todos os testes

(BOLAND, 1979, p.12). De acordo com Boland, Friedman busca, na verdade, criar teorias que

possam ser utilizadas em determinadas situações de modo a realizar previsões  acuradas.  Em

outras  palavras,  O  instrumentalismo  friedmaniano  não  busca  teorias  que  sejam  validadas

empiricamente em todos os contextos e, de acordo com uma visão indutivista de ciência, possam

ser  consideradas  verdadeiras.  O  que  se  demanda  são  teorias  que  possam  ser  utilizadas  em

determinadas circunstâncias de modo a realizar previsões precisas a respeito de um determinado

fenômeno (BOLAND, 1979, p.13).

Para Boland, Koopmans não entende a proposta científica de Friedman, e a raiz do

desentendimento  é  uma confusão  entre  os  termos  explanatory  e  positive.  Argumenta-se  que
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Koopmans entende  positive como sinônimo de  explanatory, ou seja, as conclusões devem ser

gerais  e explicativas,  enquanto Friedman realiza uma distinção entre  explanatory (descritivo,

verdadeiro) e positive (preditivo, útil) (BOLAND, 1979, p.13).

Seguindo  a  mesma  linha  indutivista  de  Koopmans,  outros  autores  apresentaram

críticas similares. Na sequência do texto, Boland busca responder a duas destas críticas: a de

Rotwein e a de Donald Bear e Daniel Orr. Para Rotwein, tanto as premissas quanto as conclusões

precisam ser validadas empiricamente para a validação da teoria. Uma teoria cujas conclusões

são  validadas  sem  as  premissas  serem  sequer  testadas  não  pode  ser  considerada  científica.

Boland argumenta que esta visão de ciência é ingênua, e surge a partir da crença na obtenção de

verdades  absolutas  por  meio  da  indução  e  da  desconsideração  do  problema  da  indução

(BOLAND, 1979, p.14).

Segundo Boland, Friedman reconhece o problema da indução e defende uma ciência

mais bem fundamentada, onde a busca por verdades empíricas, considerada irrealizável, dá lugar

a teorias que possam ser úteis e preditivas (BOLAND, 1979, p.14). Bear e Orr, de forma menos

enérgica, também defendem que as premissas da teoria devem ser testadas. Não obstante, eles

acreditam que o método  as if proposto por Friedman é correto e que o autor falha apenas ao

confundir  abstração com irrealismo.  Portanto,  a  justificativa  de  que as  premissas  devem ser

irrealistas não é suficiente para eximi-las do teste empírico.

Boland, por sua vez, responde que o conceito de “teste” diverge entre estes autores:

enquanto  Bear  e  Orr  defendem um conceito  popperiano-falsificacionista  de  teste,  Friedman

defende um conceito mais verificacionista-indutivista  (BOLAND, 1979, p.15).  Ou seja,  para

Bear e Orr, a teoria (e suas premissas) não precisaria ser confirmada ou verificada, apenas não

ser falsificada. Já Friedman, ao falar de testes, remete-se a validação ou não da teoria.

Outro autor cuja crítica ao texto de Friedman é analisada por Boland é Louis De

Alessi,  que  apresentou  duas  objeções  ao  texto  de  Friedman.  Em primeiro  lugar,  De  Alessi

apresenta uma objeção em relação à  definição  que Friedman atribuiu ao conceito de teoria.

Como  analisado  no  capítulo  dois  deste  estudo,  Friedman  classifica  uma  teoria  como  (1)

linguagem capaz de organizar e apresentar determinado conteúdo e (2) conjunto de hipóteses que

buscam simplificar a realidade objetiva e que são formuladas de forma a serem testadas em
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determinadas circunstâncias, apresentando sucesso preditivo. Para de Alessi, faz-se necessário

incluir a uma teoria, também, um conjunto de regras de correspondência que permita ao cientista

evitar  “erros  de  interpretação”.  Estes  erros  de  interpretação  seriam  elucidados  e,  portanto,

evitados (BOLAND, 1979, p.16). Em outras palavras, De Alessi acredita que uma teoria deve

incluir  um conjunto de regras de utilização que delimitasse o seu escopo de aplicação,  algo

similar a um manual de utilização.

Em  contraposição  ao  argumento  de  De  Alessi,  Boland  retoma  sua  resposta  ao

criticismo de Koopmans, alegando que o instrumentalismo de Friedman não busca “teorias cujas

conclusões  fossem  verificadas  dada  uma  diversidade  de  testes  empíricos”,  mas  teorias  que

pudessem ser úteis em certas ocasiões – ou até mesmo em apenas uma (BOLAND, 1979, p.16).

A outra  crítica  apresentada  por  De  Alessi  diz  respeito  à  alegação  de  Friedman  de  que  as

premissas e as conclusões, dentro de uma ciência, podem “trocar de posições”. Segundo o autor,

da forma como a argumentação foi construída, existe a possibilidade de se considerar as teorias

tautológicas,  visto  que  as  premissas  e  as  conclusões  podem se substituir  livremente.  Boland

explica  que  Friedman  destacava  a  possibilidade  de  determinadas  premissas  se  tornarem

conclusões de outras teorias e vice-versa, não sendo este movimento necessariamente automático

e interno à uma teoria específica (BOLAND, 1979, p.16).

Por fim, Boland analisa a crítica de Samuelson. O autor crítica o assim chamado F-

twist, que é apresentado por ele da seguinte forma:

“Uma  teoria  é  validada  se  (algumas  de)  suas  consequências  são  empiricamente
validadas em um determinado grau de aproximação; o irrealismo (empírico) da teoria,
por si só, ou de suas premissas é irrelevante para sua validade e valor como um todo”
(SAMUELSON, 1963. p.232)

Em suma, Samuelson critica a ideia defendida por Friedman de que o irrealismo de

uma  teoria  é  irrelevante,  sendo  necessário  à  teoria  apenas  o  sucesso  empírico,  em  termos

preditivos, de suas conclusões. Para o autor, qualquer distanciamento de uma teoria em relação à

realidade (conceito de realidade atrelado ao realismo empírico), não pode ser tolerado, muito

menos considerado irrelevante. Uma teoria deve ser acurada e factual (SAMUELSON, 1963,

p.233). Boland responde a esta crítica apenas alegando que a interpretação de Samuelson do F-

twist  é inacurada (BOLAND, 1979, p.16). Em lugar de discutir o problema da indução, ou a

possibilidade de se obter verdades empíricas, o autor prefere discutir uma aplicação irônica do
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princípio as if  realizada por Samuelson. Nesta aplicação, Samuelson apresenta os fundamentos

do  instrumentalismo  (mais  especificamente  o  F-twist)  como  premissa  e  a  forma  como  os

integrantes da escola de Chicago aplicam esta metodologia como conclusão. Vejamos a seguir.

Samuelson afirma que a  escola de  Chicago utiliza a  metodologia instrumentalista

apenas para tentar impedir maiores objeções em relação às teorias “irrealistas” defendidas por

esta escola, como as hipóteses do comportamento maximizador e do modelo de concorrência

perfeita – em suma, a teoria neoclássica (SAMUELSON, 1963,p.233). Isto posto, Samuelson

tenta invalidar o F-twist utilizando o argumento as if de que, independentemente de o F-twist ser

falso,  a  forma  como  os  instrumentalistas  aplicam  a  sua  metodologia,  de  fato,  visa  apenas

reafirmar  suas  asserções  teóricas  e  combater  objeções.  Ou  seja,  a  veracidade  do  F-twist é

irrelevante. Samuelson alega que, com esta lógica, logrou “derrotar o instrumentalismo com o

próprio  instrumentalismo”  (SAMUELSON,  1963,  p.233).  Boland  contra-argumenta  que  o

princípio  as if só  pode ser  utilizado para  conclusões  que  foram validadas  como verdadeiras

empiricamente, não sendo um instrumento lógico similar ao modus tollens2. Portanto, por não ser

possível  validar  empiricamente  a  conclusão  (meramente  lógica)  proposta  por  Samuelson,  o

exemplo não se aplica ao que Friedman defendia (BOLAND, 1979, p.17).

Concluindo  seu  texto,  Boland  apresenta  uma  seção  onde  pretende  discutir  as

possibilidades de críticas ao instrumentalismo. Nesta  seção,  o autor alega que a maioria das

críticas  ao  instrumentalismo parte  do  não  entendimento  e  utilização  incorreta  dos  conceitos

instrumentalistas.  Ademais,  o autor acredita que uma crítica ao instrumentalismo requer uma

solução ao problema da indução melhor do que a apresentada por esta corrente, e que as críticas

discutidas  não  oferecem  tal  solução.  Boland  argumenta,  em  sequência,  que  os  críticos

negligenciam a característica  mais  relevante  do instrumentalismo:  a  sua  preocupação com o

sucesso  imediato  e  com a  sua  utilidade  (prática,  instrumental)  (BOLAND, 1979,  p.18).  Em

outras palavras, tenta-se criticar o instrumentalismo por algo que ele não se propõe a realizar.

Faz-se imprescindível observar, neste ponto, que o autor não considera problemática a proposta

de uma ciência voltada à utilidade prática e imediata, em detrimento da busca pelo conhecimento

acurado e assertivo a respeito do objeto de estudo.

2 Se a conclusão é falsa, as premissas também são.
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Boland afirma que o instrumentalismo ainda não foi refutado, e dificilmente será,

porque  não  é  possível  questionar  ou  refutar  a  lógica  interna  do  argumento  instrumentalista

(BOLAND,  1979,  p.18).  Para  o  autor,  não  sendo  possível  identificar  problemas  lógicos  no

instrumentalismo, resta aos críticos apenas a possibilidade de prová-lo falso. (BOLAND, 1979,

p.18). Não obstante, Boland considera difícil alcançar alguma conclusão neste sentido, dada a

possibilidade sempre presente de uma refutação axiológica surgir ou não no futuro (BOLAND,

1979, p.18). Desta feita, Boland acredita que o fato de o instrumentalismo procurar apenas a

resolução prática de fenômenos constatados no domínio empírico torna-o capaz de resistir às

críticas  elaboradas  ao  longo do tempo.  Nas  palavras  do  autor:  “o  instrumentalismo é  a  sua

própria e única defesa” (BOLAND, 1979, p.18).

Conforme antecipado ao início desta seção, percebe-se que A Critique of Friedman´s

Critics não  contempla  eventuais  críticas  oriundas  de  concepções  epistemológicas  além  do

universo (que podemos caracterizar, de forma geral) empírico-realista. Ao longo do restante do

capítulo,  pretende-se  apresentar  argumentos  fundamentados  em  concepções  filosóficas

diferentes, de modo a aprofundar a análise e o diálogo crítico a respeito do ensaio de Friedman.

O texto analisado a seguir, A Critique of Friedman’s Methodological Instrumentalism, de Bruce

Caldwell, é um exemplo de uma crítica epistemológica diferente.  

3.2. A Critique of Friedman’s Methodological Instrumentalism, de Bruce Caldwell

Pode-se  afirmar  seguramente  que  as  críticas  apresentadas  por  Caldwell  buscam

contestar  a  metodologia,  a  epistemologia  e  a  ontologia  apresentadas  por  A metodologia  da

Economia  Positiva.  Observaremos,  inclusive,  que  as  críticas  epistemológicas  e  filosóficas

apresentadas pelo autor podem ser aproveitadas por diversas correntes da filosofia da ciência e

não dependem de uma visão epistemológica empirista.

Antes de apresentar suas críticas a  A metodologia da Economia Positiva, Caldwell

inicia  o  texto  realizando  uma  crítica  relevante  à  definição  de  instrumentalismo  apresentada

anteriormente por Boland. Para Caldwell, o instrumentalismo é visto por Boland como apenas

uma resposta ao problema da indução. O autor argumenta que esta definição é inacurada, visto

que o instrumentalismo assume um posicionamento ontológico em relação à ciência e seu objeto
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de estudo (CALDWELL, 1980, p.367).  Ao qualificar as teorias como apenas instrumentos úteis

à obtenção de conhecimento preditivo e, mais do que isso, ao relativizar a necessidade de que as

premissas  e  a  teoria  sejam  verdadeiras,  o  instrumentalismo  desenvolve  uma  concepção

ontologicamente oposta ao realismo. Portanto, mais do que apenas uma resposta ao problema da

indução, esta corrente assume uma perspectiva ontológica e epistemológica dentro da filosofia da

ciência (CALDWELL, 1980, p.367). Faz-se necessário destacar que Boland, ao longo de seu

texto, sequer discute as concepções ontológicas e epistemológicas das críticas por ele elencadas,

limitando-se a respondê-las sem discutir seus fundamentos – e os do instrumentalismo.

Isto posto,  Caldwell  prossegue para a enunciação de suas críticas.  Inicialmente,  o

autor apresenta duas razões filosóficas para se rejeitar o instrumentalismo. A primeira delas é,

justamente,  o  objetivo  da  ciência  proposta.  Como  sabemos,  uma  das  características  mais

marcantes da proposta instrumentalista é a construção de teorias que busquem apenas prever

fenômenos econômicos (CALDWELL, 1980, p.369). Dada a complexidade do objeto de estudo,

Friedman alega que é impossível descrevê-lo precisamente como ele é; portanto, a ciência deve

se limitar a correlacionar eventos empíricos de modo a gerar previsões precisas. Caldwell, por

outro lado, considera ponto pacífico dentro da filosofia da ciência, desde a década de 1940, que o

objetivo de qualquer ciência deve ser a explicação acurada a respeito de seu objeto de estudo

(CALDWELL, 1980, p.369).

Em outras palavras, a busca por teorias que apresentam apenas valor preditivo e não

persigam explicar o mundo de forma precisa e concreta vai de encontro com o papel que a

ciência deve exercer. Uma ciência que não se propõe a produzir conhecimento acurado sobre o

seu objeto de estudo deve ser rejeitada (CALDWELL, 1980, p.369). Observaremos, ao longo

deste capítulo,  que a definição do objetivo e escopo de uma ciência pode significar muito a

respeito de uma determinada concepção epistemológica. Ademais, faz-se necessário destacar que

esta é uma das principais críticas atribuídas à epistemologia instrumentalista, ainda nos dias de

hoje.

A outra razão filosófica para a rejeição do instrumentalismo apresentada por Caldwell

é o fato de a verdade existir. Independentemente de sabermos se uma teoria é verdadeira ou falsa,

inevitavelmente ela  é verdadeira ou falsa. Caldwell argumenta que uma das principais defesas

utilizadas  pelos  instrumentalistas  é,  diante  de  uma  variedade  de  teorias  incompatíveis  que
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explicam os fatos observados,  a  busca por  aquela que se apresente mais  útil  (CALDWELL,

1980, p.370). Entretanto, este empreendimento não representa uma solução para o fato de que a

verdade existe, independentemente de nosso conhecimento a seu respeito. Buscar a utilidade em

detrimento  da  realidade  não  soluciona  esta  inconveniência.  Em  outras  palavras,  assumir  o

instrumentalismo não resolve a questão e apenas obriga os cientistas a abandonar a busca pela

verdade.  Caldwell  prossegue  o  texto  argumentando  que  filósofos  da  ciência  de  diversas

vertentes,  observam um problema irreconciliável  em uma ciência  que negligencia  a  verdade

(CALDWELL, 1980, p.370). Em suma, a rejeição à verdade coloca o instrumentalismo em uma

posição  de  descrédito  dentro  da  comunidade  da  ciência,  ao  menos  dentro  dos  debates

epistemológicos, visto que, em geral, as outras correntes buscam lidar com a realidade de alguma

forma.

Partindo  destas  duas  críticas,  Caldwell  analisa  a  o  papel  do  instrumentalismo no

debate  epistemológico.  O  autor  argumenta  que  o  instrumentalismo  pode  ser  visto  como

fundamento  metodológico  caso  o  objetivo  da  ciência  seja  apenas  a  busca  por  regularidades

fenomenológicas  e  suas  previsões  –  que,  obviamente,  precisam  ser  acuradas.  Caso  o

empreendimento  científico  seja  definido  pela  busca  por  asserções  e  explicações  acuradas  a

respeito do objeto de estudo, a concepção epistemológica instrumentalista em nada contribui e

tem de ser rejeitada cientificamente (CALDWELL, 1980, p.371).

As razões para tal rejeição são apresentadas pelo autor. Caldwell destaca primeiro que

a busca por teorias preditivas negligencia as explicações causais a respeito das características (e

fenômenos)  do  objeto  de  estudo  e  concentra  os  esforços  dos  cientistas  apenas  em  realizar

correlações de variáveis, de viés preditivo e não explicativo (CALDWELL, 1980, p.371). Outro

ponto é a presença de premissas irrealistas (portanto, falsas) que são claramente defendidas pelo

instrumentalismo, mas que não podem compor uma teoria que persiga a explicação acurada de

seu objeto de estudo (CALDWELL, 1980, p.371). Ademais, o autor observa que a adoção da

epistemologia instrumentalista resulta na ausência de um critério de validação científica. Se as

teorias  não  podem ser  declaradas  falsas  ou  verdadeiras,  para  Caldwell,  elas  não  podem ser

rejeitadas  por  um critério  que o autor  considere propriamente racional  (CALDWELL, 1980,

p.371).  Portanto,  um  conjunto  de  teorias  não  pode  ser  descartado  cientificamente,  apenas

considerado mais ou menos adequado dada as suas capacidades preditivas, consideradas índice
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de sua instrumentalidade. Caldwell ainda destaca que mesmo o esforço de desenvolver teorias

voltadas apenas à capacidade preditiva tem sido infrutífero dentro da ciência econômica, dada a

quantidade de teorias conflitantes  que se apresentam e os maus resultados preditivos  que as

teorias têm atingido (CALDWELL, 1980, p.371).

Em  suma,  o  instrumentalismo  metodológico  não  corresponde  às  necessidades

apresentadas pela concepção de ciência hegemônica dentro da filosofia da ciência e, portanto,

não pode contribuir para o desenvolvimento de uma ciência que busque a descrição precisa e

assertiva a respeito de seu objeto de estudo.

Seguindo sua  análise,  Caldwell  apresenta  uma possível  contradição no argumento

epistemológico de Friedman. Primeiramente, o autor relembra que o instrumentalismo possui um

critério de escolha desejável para teorias com igual capacidade preditiva: a simplicidade. Quanto

menor a quantidade de elementos da realidade necessários para a construção de uma hipótese,

mais simples é uma teoria e, portanto, mais desejável. Para Caldwell, Friedman desmente este

princípio em sua própria palestra ao prêmio Nobel.  De acordo com o autor, Friedman observa

evolução na análise da correlação entre inflação de desemprego desde a curva de Phillips simples

até  o  modelo  com uma curva  vertical  e  curvas  inclinadas  negativamente,  e  alega  que  estes

desenvolvimentos  possibilitaram o  estudo  de  uma eventual  relação  positiva  entre  inflação  e

desemprego que  passou a  ser  observada  ao  longo  da  década  de  1970 (CALDWELL,  1980,

p.372). Portanto, Caldwell alega que, ao assumir que o desenvolvimento da análise da relação

entre  desemprego  e  inflação  possibilitou  melhor  capacidade  preditiva,  Friedman  incorre  em

contradição, visto que as hipóteses se tornaram mais complexas e realistas, ao invés de simples.

Para o autor, esta contradição é irreconciliável com a defesa do instrumentalismo metodológico.

Por fim, Caldwell conclui seu texto argumentando que, pelas razões supracitadas ao

longo do ensaio,  pode-se dizer  que o instrumentalismo tem de ser  rejeitado metodológica e

empiricamente, ao contrário do que Boland defendeu no fim de seu texto. (CALDWELL, 1980,

p.373) Desta feita, o autor destaca a crítica principal de seu ensaio, qual seja, a incompatibilidade

do instrumentalismo metodológico com o escopo de uma ciência que busca a descrição objetiva

e  acurada  do  objeto  de  estudo.  Para  o  autor,  o  instrumentalismo  metodológico  restringe  o

empreendimento científico à busca de teorias que nada são além de ferramentas preditivas, a

serem utilizadas  pelos  cientistas  de  modo  a  realizar  previsões  tão  acuradas  quanto  possível
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(CALDWELL, 1980, p.373). Caldwell argumenta que todas as vertentes dentro da filosofia da

ciência  pretendem  lidar  com  a  realidade  de  forma  menos  evasiva;  independentemente  da

dificuldade de se obter uma teoria que explique acuradamente o objeto de estudo, os cientistas

lidam com a necessidade da ciência de representar a realidade.3 (CALDWELL, 1980, p.373).

Entende-se,  enfim,  que  Caldwell  questiona  o  instrumentalismo  tanto  no  campo

metodológico  quanto  epistemológico,  apresentando,  portanto,  um  debate  mais  profundo  a

respeito do empreendimento científico do que aquele exposto por Boland. Pode-se defender,

além disto, que visões epistemológicas mais diversas com relação à instrumentalista podem ser

representadas pela crítica de Caldwell. De modo a seguir com o debate amplo em relação a estas

concepções de ciência divergentes, analisaremos, doravante, o texto de Tony Lawson. Conforme

será  observado,  este  autor  busca  contrastar  duas  formas  de  lidar  com  o  empreendimento

científico: o instrumentalismo metodológico e o realismo crítico. Ao longo da análise do texto,

identificaremos que este autor, assim como os outros já expostos, atribui a  A Metodologia da

Economia Positiva o rótulo de instrumentalista  e busca realizar  uma investigação ontológica

desta e de outras formas de instrumentalismo. Mais do que isto, Lawson acredita que a melhor

resposta  para  o  desenvolvimento  da  teoria  econômica  é  aquela  oferecida  pela  ontologia  do

realismo crítico.

3.3. Two Responses to the failings of Modern Economics: The Instrumentalist and the Realist ,

de Tony Lawson

Tendo como objetivo apresentar o instrumentalismo metodológico e o realismo crítico

e,  conforme antecipado,  justificar  a  superioridade  ontológica  (portanto,  a  melhor  adequação

epistemológica) do realismo crítico sobre o instrumentalismo, percebe-se que Lawson parte de

dois princípios: (1) as características determinantes da teoria econômica mainstream e (2) o atual

estado  de  descrédito  da  assim  chamada  Ciência  Econômica.  (LAWSON,  2001,  P.156).  Em

relação ao primeiro, o autor argumenta que a essência do mainstream econômico é a formulação

de modelos matemáticos. Para Lawson, independente de eventuais divergências teóricas entre os

3 A tese de que todas as correntes da filosofia da ciência buscam representar a realidade de algum modo, como
enunciada por Caldwell é, no mínimo, questionável, tendo em vista a ampla difusão de interpretações relativistas,
sobretudo a partir dos trabalhos de Kuhn, Lakatos e Feyerabend no início dos anos 1970.
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autores, ou mudanças nas tendências teóricas hegemônicas a serem consideradas, os modelos

formais continuam sempre a prevalecer em revistas, artigos científicos, palestras, aulas e cursos

(LAWSON,  2001,  P.157).  Mais  do  que  isto,  a  subordinação  à  formulação  de  modelos  é

encorajada e considerada necessária independentemente das transformações em matrizes teóricas

que possam ocorrer dentro do mainstream. (LAWSON, 2001, P.157).

Isto posto, Lawson parte para a explicação do segundo princípio. Para o autor, a teoria

econômica moderna, principalmente o mainstream econômico, sofre de descrédito incontestável.

O autor enumera as razões do descrédito a partir de análises de outros autores, conforme o trecho

a seguir:

“Embora raramente  revelado nos  capítulos  iniciais  de  livros  textos  introdutórios  e
similares, a natureza problemática do mainstream econômico moderno, continuamente
enfatizada pelos seus oponentes, obviamente, é, em geral, reconhecida mesmo dentro
da  tradição  do  mainstream,  especialmente  quando  seus  proponentes  principais
proveem analises  a  respeito  da  disciplina  em ocasiões  especiais.  Nestas  ocasiões,
aparentemente,  admite-se de forma imediata que o projeto hegemônico na Ciência
Econômica  é,  por  exemplo,  pobre  em previsões  (e.g  Kay  1995);  irrealista  (Hahn,
1994);  arbitrário  (Leontief  1982);  sem  propósito  claro  (Rubinsten  1995;  Kirman
1989); repleto de inconsistências (Blaug 1980; McCloskey 1986; Leamer 1978; 1983;
Hendry, Leamer e Poirier, 1990); em crise (Bell e Kristol 1981), e, basicamente, em
estado de descrédito (Wiles and Routh 1984).” (LAWSON, 2001, P.156)

Após explicitar o seu entendimento do descrédito da teoria econômica hegemônica,

Lawson  busca  apresentar  as  respostas  sugeridas  pelo  mainstream aos  problemas.  Conforme

iremos verificar  ao longo da leitura do texto,  podemos identificar  que Lawson é fortemente

influenciado pelo filósofo inglês Roy Bhaskar, difundindo o realismo crítico deste autor dentro

da discussão de filosofia da ciência em Economia. Pode-se afirmar que esta é a base ontológica

por trás das críticas elaboradas ao mainstream econômico e ao instrumentalismo.

O  autor  acredita  que  o  instrumentalismo,  ainda  que  implicitamente,  pode  ser

considerado  a  concepção  epistemológica  por  trás  da  filosofia  da  ciência  do  mainstream

(LAWSON, 2001,  P.158).  Não obstante,  Lawson acredita  que  há  diferenças  epistemológicas

dentro do espectro instrumentalista defendido pela teoria econômica hegemônica. Sendo assim, o

autor  busca,  primeiramente,  apresentar  essas  diferentes  concepções  metodológicas  e

epistemológicas e, posteriormente, apresentar as suas respostas à crise da assim chamada Ciência

Econômica.
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Lawson  entende  por  instrumentalismo  “a  tese  que  teorias  são  interpretadas

meramente como ferramentas ou instrumentos práticos para a obtenção de determinado objetivo

que  não  a  explicação  causal”  (LAWSON,  2001,  P.158).  O  autor  argumenta  que  o  objetivo

dominante dos instrumentalistas é, em sua maioria, a geração de previsões acuradas dentro do

escopo de eventos possíveis (LAWSON, 2001, P.158). Ademais, Lawson argumenta que dentro

desta  perspectiva existem dois grupos de instrumentalistas:  (1) os que consideram as teorias

como ferramentas que não podem ser consideradas nem falsas nem verdadeiras e (2) os que

consideram as teorias como ferramentas que não são necessariamente verdadeiras (LAWSON,

2001, P.158).

Para o primeiro grupo, não há qualquer relação de uma teoria com a verdade ou a

falsidade;  em  outras  palavras,  a  descrição  objetiva  e  acurada  do  mundo  real  não  é  uma

propriedade das hipóteses e da teoria e, portanto, não é possível dizer se uma teoria é falsa ou

verdadeira.  O  que  valida  a  teoria  é  apenas  seus  resultados  em  termos  preditivos,  não

resguardando nenhum caráter explicativo (LAWSON, 2001, P.159). O segundo grupo é menos

radical ao relegar o papel das hipóteses e da teoria a um simples instrumento. Para estes, as

teorias  podem  ser  consideradas  falsas  ou  verdadeiras,  embora  isto  não  seja  relevante;

independentemente da teoria ser verdadeira ou não, o que se espera desta é que seja simples e

eficiente do ponto de vista preditivo (LAWSON, 2001, P.160).

Lawson considera A metodologia da Economia Positiva como a principal referência

desta segunda concepção instrumentalista, embora o autor reconheça que o texto de Friedman é

confuso e passível de interpretações mais diversas. (LAWSON, 2001, P.161). Não obstante o fato

de ser possível atestar uma teoria como falsa ou verdadeira, para os seguidores deste segundo

grupo, incluindo o próprio Milton Friedman, os modelos e a teoria devem ser necessariamente

falsos (LAWSON, 2001, P.161). A ideia de que um modelo ou teoria (abstração, simplificação)

possa representar fielmente a realidade (concreta, detalhada) e as suas estruturas é, para estes,

inviável.  Entretanto,  estes  instrumentalistas  consideram  que  o  fato  de  um  modelo  não  ser

verdadeiro do ponto de vista objetivo não é problema para a ciência, visto que o caráter preditivo

e  útil  do  modelo  é  aquilo  que  o  valida  (LAWSON,  2001,  P.161).  Em  outras  palavras,  a

característica relevante de um modelo é aquilo que Lawson nomeia, em seu texto, de “adequação

empírica” (LAWSON, 2001, P.162).
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O  autor  ainda  cita  um  último  conceito  de  instrumentalismo  para  além  dos

supracitados. Segundo Lawson, teóricos radicais como Frank Hahn acreditam que a teoria nada

mais é do que uma formulação que deve ser validada apenas pela sua lógica interna. A validação

empírica  de  suas  premissas  e,  mais  importante,  de  seus  resultados  não  é  relevante

cientificamente,  como  nas  outras  concepções  instrumentalistas  (LAWSON,  2001,  P.162).

Lawson descarta esta última interpretação e trabalha apenas com as duas primeiras ao longo do

restante do texto, tendo em vista que não há vínculo entre esta interpretação e a realidade. Como

visto  inicialmente,  a  preocupação  do  autor  neste  texto  é  (1)  o  descrédito  atual  da  Ciência

Econômica a partir de sua pouca adequação com a realidade e (2) as respostas instrumentalistas e

realistas a este problema. Doravante, Lawson tratará justamente da resposta instrumentalista ao

descrédito da teoria econômica contemporânea.

O primeiro ponto discutido pelo autor é o fato de o instrumentalismo ignorar parte das

críticas que levam ao descrédito. A irrealidade, arbitrariedade e a inconsistência das teorias, por

exemplo,  é  irrelevante,  uma vez  que  o objetivo  único  das  hipóteses  é  a  eficiência  preditiva

(LAWSON,  2001,  P.164).  As  teorias  são  apenas  instrumentos,  e  como  tais,  devem  apenas

acomodar os dados de modo a resultar em previsões acuradas. A irrealidade, arbitrariedade, falta

de  direção  e  inconsistência  de  uma  teoria  são  perturbações  apenas  para  aqueles  que  não

interpretam a formulação de hipóteses como a criação de ferramentas que devem ser úteis –

sendo seu  caráter,  falso  ou  verdadeiro,  irrelevante  (LAWSON, 2001,  P.165)  Não obstante  a

solução instrumentalista  de  desqualificar  os  problemas  supracitados,  resta  um problema sem

solução.  O segundo ponto do argumento de Lawson aponta  para  o fato de que a  eficiência

preditiva dos modelos é baixa. Por maior que sejam os esforços no sentido de elaborar modelos

complexos que realizem previsões assertivas, os economistas acabam por criar, majoritariamente,

modelos imprecisos e, portanto, inúteis (LAWSON, 2001, P.165).

O instrumentalismo aceita a irrealidade das hipóteses, a falta de objetivo específico, a

inconsistência e a arbitrariedade no âmago da teoria, mas não pode aceitar falhar em relação à

realidade empírica que busca prever.  Diante da incongruência entre  as previsões e  os dados

colhidos,  a  solução  apresentada  pelos  instrumentalistas  é,  conforme  definido  por  Lawson,

conservadora (LAWSON, 2001, P.166). Trata-se de (1) reformular o modelo aprofundando suas

hipóteses com mais variáveis, de modo a melhor acomodar os dados obtidos ou (2) buscar mais a
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fundo hipóteses e modelos alternativos mais bem elaborados e com melhor capacidade preditiva

(LAWSON,  2001,  P.166).  Em suma,  a  recomendação  que  se  dá  em caso  de  falha  é  tentar

novamente, seguindo a mesma orientação, mas de forma mais árdua. Lawson acredita que esta

solução  não  é  suficiente  para  os  problemas  que  resultaram  no  descrédito  atual  da  Ciência

Econômica e, diante disto, passa a apresentar a proposta do realismo crítico.

O realismo crítico é definido pelo autor da seguinte forma:

“Na  ciência,  em particular,  a  posição  realista,  ou  realismo científico,  assume  que
existem objetos últimos da investigação científica, e que esses objetos existem, em sua
maioria, independentemente, ou ao menos a priori,  à sua investigação. Dito isto, o
conceito de realismo aqui defendido está intimamente relacionado à ontologia ou a
metafísica; incluindo o estudo da natureza do ser, da existência, da constituição e da
estrutura  dos  objetos  de  estudo.  De  fato,  trata-se  de  uma  objetiva,  sistemática  e
sustentada preocupação com a ontologia e, em particular, com a elaboração da vasta
natureza dos aspectos da realidade natural e social, o que explica a utilização do termo
realista para o projeto ora distinguindo.” (LAWSON, 2001, P.167)

Para Lawson, o que define o termo realista, no contexto da filosofia da ciência, de

outras  concepções  epistemológicas,  como  o  instrumentalismo,  é  justamente  esta  “objetiva,

sistemática e sustentada preocupação com a ontologia e, em particular, com a elaboração da vasta

natureza dos aspectos da realidade natural e social” (LAWSON, 2001, P.167). O autor  acredita

que  toda  filosofia  da  ciência  necessita  –  e  possui  –  uma  ontologia,  mesmo  aquelas  que  a

negligenciam. Para o autor, toda epistemologia pressupõe uma ontologia, ainda que determinada

epistemologia  pretenda-se  apresentar  como  ontologicamente  neutra. Não  obstante,  Lawson

argumenta que apenas o realismo tem como preocupação última e principal a descrição objetiva

e realista do objeto de estudo, suas estruturas e sua natureza (LAWSON, 2001, P.168). Lawson

acredita que este comprometimento com a ontologia é capaz de resultar em uma ciência mais

bem sustentada e que ofereça mais alternativas, neste caso, para os problemas atuais da ciência

econômica do que a proposta conservadora do instrumentalismo.

O autor  argumenta  que  o  realismo crítico  propõe uma metodologia  econômica  a

posteriori,  ao  contrário  da  concepção  de  ciência  apriorística defendida  pelo  mainstream,

justamente por ter sua preocupação principal em revelar a natureza e as estruturas de seu objeto

de estudo (LAWSON, 2001, P.169). Para Lawson, a escolha pela metodologia  a priori para a

Ciência  Econômica  mainstream é  baseada  na  metodologia  de  outras  ciências  (mais
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especificamente, as ciências naturais). Por acreditar em um suposto sucesso dessas ciências, o

mainstream econômico defende que a sua metodologia é a exemplar (LAWSON, 2001, P.169). O

autor  alega  que  o  realismo  crítico  permite  não  só  expor  as  limitações  metodológicas  deste

equívoco como também propor uma metodologia capaz de estudar as especificidades do domínio

social, objeto de estudo das ciências econômicas (LAWSON, 2001, P.169).

De modo a apresentar os problemas estruturais do instrumentalismo metodólogico,

Lawson o define especificando melhor as suas características. Para o autor, a descrição central da

epistemologia da Economia moderna pode ser dada da seguinte forma:

“Eu  já  argumentei  que  a  essência  do  mainstream econômico  contemporâneo  é  a
formulação de modelos formais. Agora, faz-se necessário reconhecer que a formulação
destes modelos está baseada na concepção dedutivista de ciência e suas associações.
Com  isto,  quero  dizer  apenas  que  esta  metodologia  pressupõe,  como  condição
necessária  para  sua  aplicação,  a  existência  de  sistemas  fechados;  aqueles  em que
eventos da qualidade ‘sempre que o evento x ocorre, ocorrerá o evento y’. […] De
acordo  com  o  dedutivismo,  regularidade  de  eventos  é  essencial  para  o  processo
explicativo da ciência, independentemente de sua interpretação.” (LAWSON, 2001,
P.169).4

Lawson acredita  que o principal  engano da concepção dedutivista  defendida  pelo

mainstream econômico  (e,  portanto,  pelos  instrumentalistas)  é  justamente  a  suposição  da

existência de sistemas fechados no domínio social  (LAWSON, 2001, P.170).  Para o autor,  o

domínio social é aberto, não havendo a possibilidade de regularidades e leis causais. Isto não

impede, no entanto, que o empreendimento científico logre sucesso, caso devidamente aplicado

(e sem considerar sistemas fechados) (LAWSON, 2001, P.170).

Lawson prossegue o texto apresentando a filosofia da ciência proposta pelo realismo

crítico e descrevendo seu funcionamento. Faz-se necessário destacar que o autor não busca, neste

texto,  formular  detalhadamente a  filosofia  da ciência  do realismo crítico em sua totalidade5.

Trata-se apenas de apresentar a base ontológica desta perspectiva. Tendo em vista que o objetivo

deste  trabalho  também não  inclui  a  complexa  discussão  a  respeito  do  realismo crítico,  não

podemos recompor o debate por inteiro nesta seção. Como ultrassíntese do argumento do autor,

4 Este argumento é fortemente influenciado por Bhaskar. Como expusemos no início da sessão, Lawson difunde a
filosofia da ciência de Bhaskar dentro da Ciência Econômica.

5 Os principais textos onde o autor realiza esta aprensentação são  Economics and reality, de 1997, e  What has
realism got do with it, de 1999.
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pode-se dizer que, para Lawson, existe um domínio ontológico por trás da esfera fenomenológica

que explica a existência dos fenômenos observados empiricamente, tanto nas ciências naturais

quanto nas ciências sociais. O autor argumenta que esta esfera deve ser o objeto de estudo do

cientista. Caso a ciência se limite ao estudo apenas do domínio empírico, não é possível revelar

as estruturas, mecanismos e leis  por trás dos fenômenos.  A ciência,  portanto,  não trataria da

verdade. Em suma, o autor conclui que a Ciência Econômica se baseia apenas na formulação de

leis  causais  a  respeito  de  fenômenos  observados  empiricamente,  sem  investigar  o  domínio

causal, que é o verdadeiro responsável pela existência destes fenômenos.

Isto  posto,  em  relação  à  resposta  à  situação  de  crise  e  descrédito  da  Ciência

Econômica contemporânea, Lawson conclui que a proposta do realismo crítico não envolve o

“mais do mesmo” e a persistência metodológica defendidas pelo instrumentalismo (LAWSON,

2001,  P.175).  Ao  contrário,  a  resposta  crítico-realista  propõe  uma  mudança  de  direção

epistemológica e uma nova compreensão do objeto de estudo,  entendendo a realidade como

aberta  e  intrinsecamente  dinâmica,  onde  o  cientista  deve  buscar  desvendar  a  estrutura  e  os

mecanismos por trás dos fenômenos (LAWSON, 2001, P.175). Uma ontologia explicitamente

elaborada, portanto, torna-se fundamental para o desenvolvimento científico, segundo a resposta

crítico-realista.

Ademais, Lawson defende que o estado de descrédito se dá justamente porque (1) o

mainstream instrumentalista  acredita  que  os  fenômenos  do  domínio  social  podem  ser

apresentados atráves  de sistemas fechados (2)  dada a  admiração à  metodologia das  ciências

naturais e o fato de que a metodologia instrumentalista é, em certos casos, útil para estudar o

domínio natural, o mainstream econômico tende a segui-la fielmente e (3) diante da falha de se

obter os resultados esperados, o  mainstream econômico busca sempre modelos e experimentos

mais  abrangentes  dentro  do  domínio  empírico;  entretanto,  dada  a  natureza  instrinsicamente

relacionada das estruturas do domínio social,  e da impossibilidade de produzir  nele sistemas

fechados, não é possível obter modelos ou experimentos eficientes (LAWSON, 2001, P.176 -

177).

O autor conclui o texto afirmando que a melhor forma de identificar a oposição entre

o  realismo  crítico  e  o  instrumentalismo  (além  de  outras  correntes  menos  expressivas  do

mainstream)  é diante das tensões e inflexões da Ciência Econômica – como o atual estado de
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descrédito  descrito  no  início  do  ensaio  (LAWSON, 2001,  P.179).  Lawson acredita  que  esta

distinção ocorre entre (a) aqueles que identificam os equívocos ontológicos e epistemológicos

que resultam neste  estado de descrédito  e,  diante  disto,  buscam transcender  e  transformar a

orientação do estudo do objeto de estudo e (b)  aqueles  que negligenciam ou relativizam as

tensões  e  inflexões  da  teoria  econômica  contemporânea,  não  os  vendo  como  problemas

(LAWSON, 2001, P.174).  Os primeiros (realistas) propõem um entendimento do domínio da

ciência  como  aberto,  intrinsecamente  relacionado  e  dinâmico,  composto  de  elementos

ontológicos e de uma estrutura por de trás da esfera fenomenológica (LAWSON, 2001, P.178).

Portanto, buscam uma transformação da atividade científica.

O  segundo  grupo  (instrumentalistas)  oferece  conforto  às  tensões  e  inflexões  da

ciência econômica ao negligenciá-las, propondo como solução apenas mais esforço, seguindo os

mesmos  métodos  e  epistemologia  (LAWSON,  2001,  P.179).  Representam,  desta  feita,  uma

postura conservadora dentro do cenário atual da Ciência Econômica. O problema, entretanto, é a

falta de sucesso preditivo da teoria econômica hegemônica. A proposta instrumentalista lida com

suas inflexões e tensões como algo irrelevante. A única necessidade é que a teoria logre êxito em

prever  os  fenômenos.  Como  esta  necessidade  não  consegue  ser  atingida  pelo  mainstream

econômico, além das inflexões que foram negligenciadas, chega-se a este estado de descrédito.

Até  o  presente  momento,  apresentamos  argumentos  de  três  autores  de  correntes

diferentes dentro do escopo da filosofia da ciência econômica. Todos os textos aqui apresentados

consideravam A Metodologia da Economia Positiva como uma expressão do instrumentalismo

metodológico.  Não obstante,  esta  posição,  embora  hegemônica,  não  é  unânime.  De modo a

aprofundar ainda mais este estudo, o texto a seguir apresenta uma visão diferente a respeito da

concepção epistemológica e metodológica proposta por Friedman em 1953.

3.4.  Rhetoric  at  the  expense  of  coherence:  a  reinterpretation  of  Milton  Friedman´s

Methodology, de Uskali Mäki

Para  Mäki,  a  metodologia  proposta  por  Friedman  em  seu  ensaio  de  1953  é

textualmente inconsistente. O autor identifica três tendências epistemológicas ao longo do texto:

positivista,  relativista-convencionalista  e  realista.  Mais  do  que  isto,  de  acordo  com  Mäki,
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“Friedman não parece perceber a incompatibilidade das naturezas das três tendências” (MÄKI,

1986, P.128).

O texto inicia  caracterizando,  em linhas gerais,  os  termos positivista,  relativista  e

realista. Para Mäki, o positivismo “une teoria econômica com dados empíricos em dois aspectos:

a teoria é composta de relações entre dados e o teste é realizado para aferir a correspondência

destas relações com a realidade, sob determinadas regras (MÄKI, 1986, P.128)”. Já o relativismo

“é composto de fatos subjetivamente construídos, não admitindo verdades absolutas, onde as

teorias são aceitas a partir da tradição ou decisão dos cientistas, sem regras formais (MÄKI,

1986, P.128)”. Por fim, o realismo “defende que as teorias devem representar realidades mais

profundas, embora seja possível que as teorias não sejam aceitas de acordo com fatos e regras

estritas”. (MÄKI, 1986, P.128)

Doravante,  o  autor  propõe  apresentar  evidências  textuais  que  comprovariam  a

existência dessas três tendências no ensaio de Friedman. Não obstante,  Mäki acredita que  A

metodologia da Economia Positiva parte de uma tese central, diante da qual as três tendências

apresentam-se apenas como suplementares. A tese central de Friedman é descrita no texto como:

“o realismo das premissas é irrelevante, e a eficiência preditiva é determinante para a aceitação

da  teoria  econômica”  (MÄKI,  1986,  P.129).  Além  de  suplementar  a  tese  principal,  as  três

tendências, de acordo com o autor, ajudam também a caracterizar certos conceitos como “teoria”,

“validação”, “realismo” e “relevância” (MÄKI, 1986, P.129).

Maki inicia com a tendência positivista. Para o autor, o texto apresenta alguns trechos

que indicam que a capacidade preditiva da teoria é não só relevante como também “o único e

absoluto  critério  de  validação  da  teoria  econômica”  (MÄKI,  1986,  P.129).  A característica

determinante desta tendência, ou interpretação, é, para Mäki, uma radical concepção empirista-

indutivista  de  teoria,  onde  a  teoria  econômica  nada  mais  é  do  que  “um  conjunto  de

generalizações  empíricas  que  pertencem aos  fenômenos  observáveis”  (MÄKI,  1986,  P.129).

Disto  parte  a  tese  de  que  “as  premissas  são  sempre  passíveis  de  exclusão”,  não  possuindo

necessariamente  nenhum  tipo  de  relação  com  a  realidade  concreta  e  podendo  ser  trocadas

livremente (MÄKI, 1986, P.130). O autor entende que esta tese é defendida em diversos trechos

de  A metodologia da Economia Positiva,  especialmente  no exemplo  dado por  Friedman em

relação à teoria da gravidade.

xli



Para Mäki, Friedman considera que as premissas devem apenas apresentar uma teoria

economicamente. Por isto, elas não têm relação com o conhecimento a respeito do mundo. “Elas

são epistemologicamente e logicamente dispensáveis, mas metodologicamente úteis” (MÄKI,

1986,  P.130).  Não obstante,  elas devem especificar  as regras  de aplicação explicitamente de

modo que a teoria possa ser validada sob estas circunstâncias. (MÄKI, 1986, P.131) Outro ponto

relevante é a determinação de que boas premissas devem ser descritivamente falsas. Como as

premissas são úteis apenas metodologicamente, de modo a expor uma teoria, faz-se necessário

que  elas  não  retratem  a  realidade  complexa  objetivamente,  apenas  de  forma  simplificada.

(MÄKI,  1986,  P.129)  Por  último,  Mäki  argumenta  que  o  início  do  texto  de  Friedman  é

abertamente  positivista.  O  autor  acredita  que,  ao  separar  uma  economia  positiva  de  uma

economia normativa, onde as teorias sejam independentes de valores e que o desenvolvimento da

pesquisa  empírica  dissolve  as  discussões  normativas,  Friedman  propõe  uma  ciência  neutra,

“onde os fatos são independentes de qualquer teoria ou posição ética (MÄKI, 1986, P.132)”.

Mäki  ainda  destaca  que,  para  Friedman,  os  valores  devem  ser  definidos  em  luta  antes  da

aplicação da economia positiva:

“A partir  do momento que se obtém um acordo sobre  o objetivo a  ser  alcançado,
digamos, a redução da pobreza, os cientistas irão cedo ou tarde alcançar um acordo a
respeito  das políticas a serem utilizadas,  visto  que os  dados são independentes do
escopo ético ou teórico (MÄKI, 1986, P.132)”.

O autor argumenta que essas tendências positivistas combinadas formam um escopo

coerente, que o texto de Friedman, como um todo, ora se aproxima ora se distancia, onde “a

teoria econômica se torna um sumário de fatos observados, com o seu conteúdo substantivo, não

possuindo nada  que  não possa  ser  testado contra  os  fatos”  (MÄKI,  1986,  P.132).  Ademais,

destaca-se que as seguintes regras metodológicas devem ser seguidas: “teste as implicações, não

as premissas. Aceita-se a teoria se as evidências são favoráveis. Do contrário, rejeita-se a teoria”

(MÄKI,  1986,  P.132).  Mäki  acredita  ter  apresentado  os  principais  pontos  que  revelam uma

tendência  positivista  em  A  metodologia  da  Economia  Positiva.  Doravante,  tratar-se-á  de

apresentar uma segunda tendência, como antecipamos: a tendência relativista-pragmática.

Para o autor, dada essa segunda tendência, a capacidade preditiva da teoria deixa de

ser o elemento incondicional para a aceitação ou rejeição de uma teoria. Mäki argumenta que a

teoria passa a ser contextualmente condicionada a dois elementos: o teórico e o social (MÄKI,
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1986, P.132). O autor relembra que, em caso de hipóteses alternativas com o mesmo sucesso

preditivo,  outros critérios serão usados para a escolha de um determinado modelo,  dentre os

quais se destaca a simplicidade (MÄKI, 1986, P.133). Para além disto, Mäki argumenta que o

próprio reconhecimento de Friedman da dificuldade de se chegar a uma evidência “definitiva” e

a consequente dificuldade de se chegar a um “consenso” entre os cientistas abre brecha para a

entrada do elemento social na escolha das teorias (MÄKI, 1986, P.133). O texto prossegue com

uma  passagem  de  A  metodologia  da  Economia  Positiva onde,  segundo  Mäki,  Friedman

argumenta  que  as  regras  de  aplicação  podem  ser  apenas  implícitas  e  discricionárias:  “Não

importa  quão explícito  sejamos  ao  formular  as  regras,  ‘inevitavelmente  sobrará  espaço para

julgamentos em sua aplicação’ (p.25)” (FRIEDMAN6 apud MÄKI, 1986, P.135).

O autor também acredita que a economia positiva e o seu enfoque em previsões só

podem  ocorrer  diante  de  um  conjunto  de  “premissas  não-empíricas”  pré-estabelecidas,  que

regem a pesquisa, formando uma visão de mundo que determina as solução admissíveis e como a

teoria deve ser interpretada (MÄKI, 1986, P.134). Mäki defende que o resultado disto é que a

teoria econômica seria a unidade entre estas “premissas não-empíricas” e os dados empíricos.

Diante disto, não seria possível separar os elementos testáveis e não testáveis da teoria, sendo

necessário rejeitar ou confirmar a teoria como um todo, levando em conta os seus elementos não

empíricos,  de  acordo  com  a  comunidade  científica  e  com  a  utilidade  diante  dos  objetivos

traçados (MÄKI, 1986, P.135). Outro ponto destacado no texto é uma citação de A metodologia

da  Economia  Positiva onde,  de  acordo  com  Mäki,  Friedman  leva  a  crer  que  os  fatos  são

observados a partir de uma determinada teoria:

“Há  uma  citação  no  ensaio  de  Friedman  que  nos  permite  concluir  que  fatos  e
observações são dirigidos por teorias e que as teorias não são excludentes. A citação é
esta: ‘fatos não podem ser colocados de um lado e teorias de outro, a teoria é uma
maneira  de  perceber  fatos,  e  não  podemos  perceber  fatos  sem  uma  teoria’”
(FRIEDMAN7 apud MÄKI, 1986, P.135).

Para o autor, isto significa que Friedman implicitamente acreditava não haver “fatos

brutos”,  capazes  de  dissolver  desavenças  teóricas;  Em  outras  palavras,  se  os  fatos  são

subjetivamente construídos, o objeto da teoria econômica também é subjetivamente constituído

6 FRIEDMAN, Milton. (1953). The methodology of positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, p.25

7 FRIEDMAN, Milton. (1953). The methodology of positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, p.34
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(MÄKI, 1986, P.135). De acordo com Mäki, isto não só vai de encontro à defesa de uma ciência

positiva como também fortalece a tendência pragmática-relativista do ensaio de 1953 (MÄKI,

1986,  P.135).  Mäki  também conclui  que  Friedman  acreditava  que  o  significado  dos  termos

teóricos  depende de seu uso (MÄKI, 1986, P.135).  Para o autor,  Friedman identificava uma

necessidade de relacionar os termos teóricos com a realidade empírica – antes de haver essa

relação, os termos eram apenas “lógicos” ou “analíticos” – nesta passagem: “Apenas a evidência

factual pode determinar se as categorias analíticas tem um contraponto empírico, ou seja, se elas

são úteis para examinar um fato concreto (FRIEDMAN, 1953, P.7)”. Para Mäki, a construção

deste contato entre as categorias analíticas e os dados empíricos é uma questão subjetiva; logo,

fortalece-se a tendência relativista (MÄKI, 1986, P.135).

O autor conclui a construção da tendência relativista alegando que, para esta tendência,

“são  as  teorias,  irredutíveis  a  fatos  ou  generalizações  e  com  seus  pressupostos  teóricos  e

contextos  socio-históricos,  que  ditam  quais  os  fatos  e  as  conclusões  retiradas  de  qualquer

resultado” (MÄKI, 1986, P.136). O interesse dos cientistas e as suas interpretações dos fatos

lideram  o  caminho  científico,  sendo  as  teorias  subjetivamente  construídas  e  os  fatos

subjetivamente escolhidos. Diferentemente da tendência positivista, onde os fatos determinam as

teorias,  a  tendência  relativista-pragmática  dá  ênfase  à  teoria  na  determinação  dos  fatos.

Doravante,  o  autor  volta  a  sua  atenção  para  uma  terceira  tendência  identificada  em  A

metodologia da Economia Positiva, a tendência realista.

Mäki acredita que esta reconstrução é a mais problemática de todas (MÄKI, 1986,

P.136). Mais do que isto, ao caracterizar esta tendência realista, o autor enfatiza que não se trata

do  famigerado  “realismo  das  premissas”  tão  polêmico  e  já  discutido  por  diversos  autores,

inclusive aqueles  aqui  apresentados.  Trata-se da ideia  de que o texto  de  Friedman pode ser

reinterpretado como dando à teoria  o  status de  representação de realidades  não observáveis

(MÄKI, 1986, P.136). O trecho utilizado pelo autor para defender seu argumento é aquele onde

Friedman alega que “os fatos não podem ser colocados de um lado e a teoria do outro; a teoria é

a forma como percebemos os fatos” (FRIEDMAN, 1953, P.33). Portanto, de acordo com esta

reinterpretação, o objeto de estudo não é a realidade aparente, os fatos brutos, ou a construção

subjetiva que seja possível realizar a partir destes;  e sim uma realidade independente e mais

profunda (MÄKI, 1986, P.137).
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Mäki  conclui  alegando que  o significado de realismo,  para  esta  tendência,  não  se

baseia na constatação de regularidades empíricas. O “realismo das premissas” não é considerado

necessário,  tendo  em  vista  que  o  seu  objetivo  é  revelar  a  verdade  por  trás  da  realidade

fundamental,  que  existe  independentemente  de  nossa  sabedoria  (MÄKI,  1986,  P.137).  As

premissas  permitem,  portanto,  representarmos  a  “enganosa  esfera  da  aparência”  de  modo  a

entendermos  a  realidade  (MÄKI,  1986,  P.137)8.  Para  o autor,  esta  interpretação permitiria  a

Friedman defender a teoria neoclássica das acusações de irrealismo; tendo em vista que seus

axiomas e premissas não visam apresentar uma descrição acurada dos fenômenos aparentes, e

sim a realidade, a teoria neoclássica é irrealista em um sentido, mas realista em outro (MÄKI,

1986, P.137).

Com a conclusão da apresentação da terceira e última tendência identificada no texto,

Mäki pretende concluir o texto como um todo e, principalmente, responder a uma pergunta: por

que o texto de Friedman apresenta tantas interpretações conflitantes e inconsistentes? O autor

acredita  que  a  única  explicação  plausível  é  a  necessidade  de  Friedman  defender  a  teoria

neoclássica, independentemente de seus erros.

Mäki acredita que, caso a sua análise esteja correta, é problemático atribuir um rótulo à

metodologia proposta por Friedman, ainda que este rótulo seja o de instrumentalista.  (MÄKI,

1986, P.137) Para o autor, o texto de Friedman é ambíguo e a sua metodologia, portanto, também

o é – não podendo ser classificada como algo unívoco. Mäki acredita que as três tendências

identificadas – positivista, relativista e realista – coexistem dentro da metodologia proposta por

Friedman, ainda que isto possa ser considerado contraditório. (MÄKI, 1986, P.138)

O autor ainda reconhece que, ao expor cada tendência, realizou um esforço no sentido

de abdicar de determinados detalhes de cada corrente de pensamento de modo a melhor adequar

a sua leitura da metodologia de Friedman – segundo Mäki, com isso, foi possível (1) tornar cada

interpretação coerente e (2) idealizá-las de modo a apresentar o que estas significariam se fossem

o todo da Metodologia da Economia Positiva. (MÄKI, 1986, P.138) Para o autor, este esforço foi

8 Pode-se alegar seguramente,  como o próprio Mäki reconhece no texto,  que a identificação de uma tendência
realista para o texto de Friedman é, no mínimo, problemática. Essa passagem demonstra o quão problemática é esta
interpretação,  visto  que  A metodologia  da  Economia  Positiva não  oferece  margem de  interpretação  para  esta
sentença de Mäki.
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necessário  porque  as  tendências  não  seriam  conciliáveis  caso  todas  as  características  das

correntes de pensamento fossem levadas em conta. (MÄKI, 1986, P.138) Sendo assim, Mäki

acredita  existir  uma  pergunta  a  ser  respondida  a  respeito  da  proposta  de  metodologia  de

Friedman. Trata-se de explicar o porquê de sua inconsistência metodológica.

Primeiramente, faz-se necessário indicar que, de acordo com Mäki, Friedman publica

A Metodologia da Economia Positiva como uma defesa da teoria neoclássica como um todo

(MÄKI,  2009,  P.4).  Isto  posto,  o  autor  levanta,  duas  hipóteses  a  respeito  desta  alegada

inconsistência:  (1)  Friedman,  ao  defender  a  economia  neoclássica,  não  teria  noção  ou

conhecimento  aprofundado a  respeito  das  diferentes  correntes  da  filosofia  da  ciência  ou  (2)

buscava  persuadir  melhor  os  seus  leitores  apresentando  elementos  de  diferentes  correntes

epistemológicas de modo a agradar a todos os intérpretes (MÄKI, 1986, P.138-139).

Não obstante, há uma terceira hipótese que o autor dá mais destaque. Alegando que a

sua prática enquanto pesquisador era anárquica, Mäki defende que Friedman pode também ter

acreditado que a metodologia econômica pode ser interpretada a partir de diferentes correntes

epistemológicas,  mesmo  que  opostas  (MÄKI,  1986,  P.140).  O  autor  acredita  que  Friedman

estava disposto a defender a teoria neoclássica a todo custo,  independentemente de qualquer

coerência epistemológica (MÄKI, 1986, P.140). De modo a melhor defender sua posição, Mäki

acredita que Friedman pode ter adotado o lema “vale-tudo, desde que seja conveniente à minha

proposta”,  em clara  alusão  ao  termo “vale-tudo”  utilizado  por  Feyerabend  em sua  proposta

epistemológica (MÄKI, 1986, P.140).9 Essa distorção do relativismo radical de Feyerabend é,

para nosso texto, a terceira hipótese explicativa da inconsistência metodológica identificada em

A Metodologia da Economia Positiva.

Percebe-se que Uskali Mäki tem uma visão  suis generis e polêmica, no mínimo, a

respeito de A Metodologia da Economia Positiva. Ao longo deste capítulo, tentou-se apresentar

visões  a  respeito  da  metodologia  proposta  por  Friedman  que  se  aproximam  das  principais

correntes da filosofia da ciência: Com o texto de Boland, buscou-se apresentar o debate entre

positivistas e instrumentalistas; o ensaio de Caldwell visava apresentar um contraponto próximo

ao relativista-convencionalista,  enquanto  Lawson debateu  o  instrumentalismo sob a  ótica  do

9 É claro que é Mäki que se inspira em Feyerabend para empregar o termo vale-tudo, pois Friedman escreve  A
metodologia da Economia Positiva muito antes do que o polêmico relativista.
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realismo  crítico.  De  modo  a  concluir  este  estudo,  lograremos,  a  seguir,  debater  os  pontos

principais apresentados pelos textos e a discussão a respeito do rótulo instrumentalista atribuído

ao nosso objeto de estudo.
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Conclusão

Após o nosso estudo, podemos afirmar, com certa segurança, que A metodologia da

Economia Positiva propõe uma concepção epistemológica controversa. A defesa de uma ciência

que busca deliberadamente a falsidade das premissas e voltada apenas à formulação de hipóteses

com sucesso preditivos, negligenciando o papel da verdade na prática científica, é criticada por

diversos autores no campo da filosofia da ciência.

Dentre os autores que aqui tomamos como referência para examinar a repercussão do

texto  clássico  de  Friedman,  a  exceção  ao  ponto  de  vista  crítico  é  Lawrence  Boland.  Como

verificamos em seu texto,  para ele o instrumentalismo é a melhor saída para o problema da

indução – e, por isto, deve ser defendido. A construção de uma ciência puramente instrumental,

cujo objetivo não é retratar a complexa realidade por meio de teorias e hipóteses precisas, mas

apenas resolver problemas de ordem prática imediata, torna o instrumentalismo capaz de resistir

aos ataques sofridos ao longo do tempo. Como, segundo o autor, as propostas epistemológicas

alternativas  não obtiveram o mesmo sucesso que o instrumentalismo,   e a  lógica interna do

instrumentalismo não pode ser refutada, as críticas apresentadas a esta concepção epistemológica

podem ser consideradas ou erros de interpretação ou utilizações de lógicas inadequadas (modus

ponens e  modus tollens reversos). Para o autor, esta suposta consistência lógica e prática do

instrumentalismo é a sua própria e única defesa.

Outros  autores,  evidentemente,  veem problemas na formulação de Friedman e na

própria  defesa  de  Boland.  O primeiro  caso  analisado em nosso ensaio  é  a  crítica  de  Bruce

Caldwell. O autor expõe duas críticas que, segundo ele, tornam a epistemologia instrumentalista

deveras problemática. Em primeiro lugar, um empreendimento científico que não busque lidar

com a verdade de alguma forma é, para Caldwell, inócuo. A ciência deve retratar, ou ao menos

lidar, com a verdade de alguma forma e a comunidade científica não pode aceitar uma concepção

epistemológica  que  negligencie  ou  fuja  à  realidade  concreta.  Em  segundo  lugar,

independentemente de buscarmos  ou não a  verdade,  ela  existe. Portanto,  ao  tentar  relegar  a

realidade  das  hipóteses  como  irrelevante,  a  epistemologia  instrumentalista  não  resolve  esta

inconveniência. A verdade continuará existindo independentemente de nossa busca ou não por

ela. Sendo assim, podemos aceitar uma ciência que não busque a verdade? Para Caldwell,  a
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resposta é não. Por isto, o autor argumenta que o instrumentalismo deve ser epistemologicamente

rejeitado.

Tony  Lawson  vai  além  e  elabora  uma  crítica  ontológica  profunda  ao

instrumentalismo. O autor aponta, primeiramente, para o estado de descrédito alcançado pela

teoria  econômica  moderna  –  cuja  corrente  dominante  é,  segundo  o  próprio  Lawson,

instrumentalista.  A partir  disto,  busca-se encontrar  os  erros que resultaram nesta  situação de

descrédito. Lawson acredita que o intrumentalismo é epistemologicamente inadequado e, por

isto, não consegue chegar aos seus resultados esperados (previsões acuradas). Uma vez que a

epistemologia  dominante  no  mainstream econômico  (e  no  instrumentalismo)  busca  realizar

experimentos de sistemas fechados de modo a, dedutivamente, isolar variáveis e criar correlações

possíveis de se transformarem em hipóteses preditivas precisas, o empreendimento científico

peca  ao  não  reconhecer  a  realidade  em que  vivemos.  Para  o  domínio  social,  é  impossível

estabelecer experimentos de sistemas fechados.

Ademais, o autor nos aponta para a esfera ontológica por trás do domínio empírico,

onde  observamos  os  fenômenos.  Tentar  entender  (ou  prever)  os  eventos  que  constatamos

empiricamente sem explorar as estruturas, mecanismos e leis por trás dos fenômenos, ou seja,

sem  alcançar  o  domínio  das  condições  causais,  não  é  possível.  Em  outras  palavras,  o

instrumentalismo e a ciência econômica moderna chegaram a este estado de descrédito porque

não  compreendem a  realidade  e  a  necessidade  de  explorar  uma  ontologia  não-empirista.  A

resposta  oferecida  pelo  mainstream econômico  a  este  estado  de  descrédito,  dada  as  suas

limitações  ontológicas  e  epistemológicas,  não  é  suficiente.  A solução  passa  a  ser  rever  ou

aprimorar  os  modelos  de  modo  a  encontrar  explicações  melhores  para  as  correlações  e,

consequentemente,  melhores  resultados.  É  seguro  dizer,  para  Lawson,  que  esta  solução

conservadora não é suficiente, visto que o problema não está na perfeição do modelo, e sim na

concepção epistemológica limitada e na negação da ontologia.

Após  a  análise  dessas  três  críticas,  oriundas  de  perspectivas  ontológicas  e

epistemológicas diferentes, restou-nos uma questão a debater. Para todos os autores estudados até

então, A metodologia da Economia Positiva é claramente um ensaio de caráter epistemológico

instrumentalista. Não obstante, de modo a aprofundar ainda mais o debate, elencamos o ensaio

de  Uskali  Mäki,   Rhetoric  At  The  Expense  Of  coherence:  A  reinterpretation  Of  Milton
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Friedman's Methodology, onde o autor afirma que o ensaio de Friedman é, na verdade a união de

três tendências epistemologicamente distintas. Mäki interpreta que é possível identificar uma

tendência positivista, fortemente presente no texto, uma tendência relativista menos presente e

uma problemática tendência realista. Estas três tendências, segundo o autor, suplementam a tese

central  do  ensaio,  descrito  por  Mäki  da  seguinte  maneira:  “o  realismo  das  premissas  é

irrelevante, e a eficiência preditiva é determinante para a aceitação da teoria econômica” (MÄKI,

1986, P.129). Não obstante, o autor considera o texto de Friedman confuso e contraditório, dada

a presença, em tese, dessas três tendências.  Mäki  atribui duas possibilidades para a presença

destas tendências em  A Metodologia da Economia Positiva. A primeira delas seria a falta de

perícia de Friedman no campo da filosofia da ciência. A segunda seria um desejo deliberado do

autor de agradar pensadores de diferentes correntes.

Entretanto,  o  autor  acredita  que  Friedman  desejava,  sobretudo,  formular  uma

concepção epistemológica capaz de defender as hipóteses neoclássicas dos ataques recorrentes

por elas sofrido.  Por exemplo,  as acusações de irrealidade das hipóteses. Sendo assim,  Mäki

argumenta que o interesse principal de Friedman não era a construção de uma epistemologia

genuinamente consistente, mas a defesa de um arcabouço teórico que o agradava. Tendo em vista

este  argumento  e  as  três  tendências  identificadas,  o  autor  acredita  que  A Metodologia  da

Economia Positiva não deve ser considerado um ensaio genuinamente instrumentalista.

Podemos concluir, após analisar os elementos principais de cada uma dessas críticas,

que o debate a respeito  do ensaio por nós estudado é,  no mínimo,  intenso e controverso.  É

possível  enunciar  alguns  pontos  de  inflexão  neste  debate.  Identificamos,  de  início,  que  a

concepção epistemológica de Friedman esbarra em um problema central: a dificuldade de se

obter resultados satisfatórios. Conforme sabemos, os modelos e as teorias da ciência econômica

contemporânea têm se apresentado como inacurados em diversas circunstâncias. Sendo assim, o

instrumentalismo  metodológico  perde  a  sua  razão  de  ser,  uma  vez  que  esta  concepção

epistemológica ambiciona apenas formular teorias capazes de se tornarem ferramentas úteis para

a prática cotidiana.

Um  segundo  ponto  de  inflexão  a  respeito  do  instrumentalismo  é  a  sua  própria

concepção. É possível considerar como empreendimento científico a busca apenas por previsões

de regularidades empíricas? É possível, para a ciência, desvencilhar-se da busca pela verdade e
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pela representação e entendimento da realidade? Claramente, como vimos no texto de Caldwell,

este é um ponto absolutamente problemático e de difícil defesa.

Por  último,  pode-se  imaginar  que  a  separação  entre  Ciência  Positiva  e  Ciência

Normativa,  conforme realizada por Friedman, torna o objeto de estudo (que,  neste caso,  é a

realidade social) estático, após as definições dos valores em luta. Como a Ciência Positiva não

atua sobre estes  valores,  ela  apenas  promove sua manutenção.  Em outras  palavras,  busca-se

apenas  manusear  a  realidade  de  modo  a  obter  determinados  resultados.  Os  elementos

constitutivos  e  definidores  deste  objeto  de  estudo,  e  suas  relações,  não  são  analisados  e

questionados.  Isto  contribui  para  a  naturalização  da  realidade  social  tal  como  se  apresenta

contemporaneamente, sem perspectivas de mudanças, a não ser que haja uma ruptura radical em

relação aos valores pré-estabelecidos em luta. Sendo assim, esta separação entre Ciência Positiva

e Ciência Normativa pode significar um posicionamento normativo conservador, em favor da

manutenção da forma como as relações e  os elementos  constitutivos do objeto de estudo se

apresentam.  Ademais,  há  de  se  questionar  se  a  separação  entre  Ciência  Positiva  e  Ciência

Normativa é sequer possível.
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