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permite retornar ao objeto de estudo do artigo
e tentar responder a pergunta central com uma
aproximação distinta: através da compreensão do
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econômica, um conceito normativo e determinado
em contexto específico da sociedade capitalista.
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1. Introdução

RESUMO
A racionalidade econômica é um postulado fundamental na formulação teórica neoclássica. Apesar
de sua relevância para a escola, é caracterizado pela
ausência de conteúdo explicativo, não sendo útil na
compreensão dos motivos que levam os agentes a
agir. A pergunta que gira em torno de tal artigo é o
porquê de apesar de ser fundamental, o postulado
da racionalidade não gera explicações sobre a natureza dos fenômenos econômicos, apresentando
caráter meramente instrumental. Para isso, alguns
autores da metodologia positiva serão revisitados,
são eles Karl Popper e Milton Friedman, com a finalidade de compreender como o substancial metodológico contribui (ou não) para a formulação
instrumental da racionalidade. Tal compreensão
não parece completa, e surge a necessidade de
introduzir a filosofia da ciência fundada por Roy
Bhaskar, o realismo crítico, onde há uma discussão
breve sobre o objeto social da Escola Neoclássica,
o individualismo. A visão apresentada por Bhaskar

A racionalidade econômica é um conceito
fundamental para a produção teórica da economia
neoclássica. Mesmo que muita das vezes não esteja
enunciada de forma evidente, está presente implicitamente, atribuída como uma verdade ou definição arbitrária inquestionável no escopo teórico. O
“princípio da otimização”, ou “princípio maximizador” é, ainda que existam alguns autores neoclássicos que não se contentam completamente com
tal visão como Gary Becker (1962) e Armen Alchian
(1977), um dos imperativos metodológicos da Escola Neoclássica, assim como o individualismo.
Por exemplo, sem o indivíduo racional, seria muito difícil derivar uma teoria da escolha, uma
vez que as escolhas individuais são determinadas
pelo critério racional. Assim como a teoria da escolha, uma curva de demanda marshalliana, o equilíbrio parcial de mercado e até mesmo o equilíbrio
geral Arrow-Debreu, presumem que os indivíduos
tomam suas decisões de forma orientada por um
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conceito particular de racionalidade, tal qual possui algumas peculiaridades já na apresentação de seu
enunciado.
O postulado da racionalidade econômica pode aparecer enunciado através de um postulado da racionalidade como princípio da racionalidade ou como um postulado entendido pela hipótese de racionalidade.
(VANBERG, 2004, p.2).
Sob o pretexto do princípio da racionalidade, compreendem-se as interpretações do postulado da racionalidade que afirmam independente da forma, que a ação humana é racional, dadas as finalidades
(ou preferências) e crenças (ou teorias) do agente no momento da ação. Sendo assim, o princípio de
racionalidade diz respeito à consistência subjetiva “local” da ação humana; “local” no sentido de que
faz referência apenas a fins do agente ou preferências e crenças no momento da escolha. Seja qual for
a natureza de suas preferências ou crenças, em termos de princípio da racionalidade, suas ações contam
como racional enquanto apresentam consistência com suas preferências e crenças quaisquer que sejam
no momento da escolha.
Por outro lado, pelo pretexto da hipótese de racionalidade, o postulado engloba mais do que a consistência subjetiva das ações, preferências e crenças individuais. A hipótese de racionalidade possui dois
aspectos que tornam a força e abrangência maiores: a consistência geral das ações, englobando também
a subjetiva, incorporando um sistema de preferências internamente coerentes e consistentes com as escolhas, e no segundo aspecto, a adequação dos fatos e dos instrumentos às crenças e preferências pessoais.
Tal distinção é importante, pois, na literatura econômica, encontramos autores que não se preocupam em
aplicar a racionalidade globalmente, e sendo assim atribuída como princípio local, não apresenta tantos
problemas. Entretanto, uma vez que se agrega o postulado da racionalidade para uma economia inteira,
ou uma sociedade, podem aparecer implicações muito maiores tanto na definição do postulado, quanto
de questões metodológicas.
Por exemplo, afirmar que um trabalhador maximiza suas decisões ao procurar salários maiores em cargas
horárias de trabalho mais reduzidas e de menor desgaste físico trata de um enunciado sobre a racionalidade distinto da afirmação de que todos os indivíduos da economia maximizam suas decisões, e até mesmo
distinto se considerarmos um coletivo de trabalhadores1.
O postulado da racionalidade a ser tratado no presente artigo é definido como hipótese: não se trata
de uma afirmação local sobre um indivíduo específico, mas sim de uma afirmação global sobre todos
os indivíduos de uma economia, enunciada como princípio local “cada um busca o melhor para si”, mas
de finalidade agregativa: os modelos de equilíbrio geral, que são os resultados teóricos fundamentais da
Escola Neoclássica.
O artigo apresenta a seguinte estrutura: na segunda seção, será caracterizada a racionalidade instrumental de acordo com os elementos apresentados pela racionalidade neoclássica. Na terceira seção, serão
apresentadas duas metodologias que exercem influência na Escola Neoclássica, frutos do trabalho de
Popper e Friedman, onde a racionalidade instrumental se apresentará ainda mais afirmada. É apresentada
na quarta seção uma crítica ontológica ao conceito de racionalidade apresentado pela escola neoclássica,
tendo por base a crítica ao individualismo metodológico desenvolvida por Roy Bhaskar. Na seção final
são discutidas algumas conclusões referentes às alternativas fora e dentro do escopo positivista para a
racionalidade.

2. A racionalidade instrumental
Uma definição comum da racionalidade neoclássica é “a que faz com que o agente utilize os
meios de forma mais eficiente aos fins a serem alcançados”. Tal definição remete a uma relação entre
meios e fins caracterizada pelos seguintes aspectos: (1) selecionar os meios disponíveis e adequados para
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1. Isso remete muito a discussões

sobre o postulado da racionalidade
na economia clássica: por conta
de sua natureza empirista e
introspectiva, a racionalidade
está implícita nas obras de Smith
e Ricardo não em indivíduos,
mas nos interesses do capitalista
e do trabalhador em buscarem o
melhor para si. A maximização
mesmo estando ali presente, remete
a uma atribuição metodológica
distinta da ciência positiva e
individualista do sujeito racional
maximizador neoclássico.
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alcançar determinados fins; (2) utilizar de forma mais eficiente os meios, que são escassos; (3) capacitar o
agente a utilizar os meios e os fins de forma a atingir fins congruentes. (AUGUSTO, 2010, p.231)

2. O conceito de racionalidade

instrumental apresentado
aqui é uma aproximação do
mesmo conceito elaborado
por John Searle (2001).

Podemos afirmar, portanto, que a racionalidade atua como uma restrição na relação entre meios e fins da
ação, uma vez que apresenta um critério específico de seleção do meio para determinado fim. Por conta
de seu papel na relação entre meios e fins, afirmamos que a racionalidade empregada é uma racionalidade instrumental2 , ou seja, a razão é um instrumento que permite os agentes alcançar suas finalidades. A
razão é capaz de descrever como os agentes se comportam, mas não fornece uma explicação para o que
motiva a ação. (IBID., p.232)
A racionalidade instrumental assume que há uma separação entre fins e meios: os fins são previamente
determinados antes da ação e os meios são selecionados racionalmente. Essa premissa não parece muito
adequada de acordo com a crítica de Augusto (2010, p.232), primeiramente por não ser razoável supor
que um agente coloque fins para os quais não existam meios determinados, uma vez que o conhecimento
dos meios é essencial para a definição das finalidades e não um momento posterior. Em segundo lugar,
como os meios podem servir a várias finalidades, o próprio uso dos meios é capaz de gerar novas e diversas finalidades: “os fins podem ser postos na própria ação, e não previamente a ela”. Ou seja, meios e fins
possuem uma relação não-linear que não permite uma separação estrita: os meios podem influenciar os
fins, impedindo uma separação estrita entre ambos. Ou seja, a racionalidade instrumental, assim posta,
possui problemas conceituais em sua própria definição.
Uma vez reconhecida a racionalidade instrumental e considerando sua centralidade na economia neoclássica na formulação de modelos e teorias, qual é a motivação para que a racionalidade seja um vácuo
explicativo (ou seja, sem conteúdo explicativo) sobre o comportamento?
A resposta é sugerida em dois âmbitos: o primeiro envolvendo o conceito de método da Escola Neoclássica, a busca pela ciência positiva. O segundo envolvendo a base ontológica da escola, o individualismo.

3. A influência positivista
Uma justificativa para o vácuo explicativo da racionalidade neoclássica e seu caráter instrumental pode
ser oferecida por suas influências metodológicas. Grande parte dos debates envolvendo o escopo e o
método da Escola Neoclássica partiram e partem da busca pela ciência positiva. Muitos autores que se
preocuparam com tal temática em metodologia, dentre os quais Neville Keynes se destaca notoriamente,
tentaram incorporar à ciência econômica uma finalidade objetiva e isenta de valores. Para o caso específico estudado nesse artigo, a racionalidade neoclássica, existem dois autores que adquirem notoriedade
na metodologia econômica: Karl Popper e Milton Friedman (que, por sinal, se inspirou em Neville Keynes).
Popper adquire notoriedade na metodologia econômica não só por chegar a conclusões significativas na
área da filosofia da ciência, mas por convergir com o método da Escola Neoclássica com a proposta de seu
método “falsificacionista”. O método falsificacionista apresenta a seguinte estrutura lógica:
a partir de uma ideia nova, enunciada de modo provisório e ainda não justificada - uma antecipação,
uma hipótese, um sistema teórico ou algo análogo - , extraem-se conclusões por meio da dedução lógica.
Em seguida, essas conclusões são comparadas entre si com outros enunciados pertinentes, tendo em vista
descobrir quais relações lógicas existem entre elas (como equivalência, dedutibilidade, compatibilidade
ou incompatibilidade). Podemos distinguir quatro diferentes maneiras pelas quais podemos testar uma
teoria. A primeira é a comparação lógica entre as conclusões, tendo em vista testar a coerência interna
do sistema. A segunda é a investigação da forma lógica da teoria, com o objetivo de determinar se ela
apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica, ou se é, por exemplo, tautológica. Em terceiro
lugar, vem a comparação com outras teorias, com o objetivo de determinar se a teoria representará
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um avanço de ordem científica, no caso de passar satisfatoriamente as várias provas. Finalmente, há a
comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas que dela se possam deduzir. (Popper, 2011, p.33)
Popper entende que as ciências sociais devem tratar o princípio da racionalidade partindo de um modelo
que se utiliza de análises situacionais. Essa análise situacional consiste em (1) substituir experiências psicológicas concretas (como desejos, esperanças, tendências) por elementos situacionais abstratos; (2) supor
que as várias pessoas ou agentes envolvidos agirão de maneira adequada ou apropriada, ou seja, de
acordo com a situação. A partir disso, toma-se como princípio da ação apropriado à situação o princípio
da racionalidade.
Popper defende que o princípio da racionalidade apresentado no modelo situacional não necessita de um
fundamento empírico, e muito menos necessita de apresentar resultados, de forma que as conclusões
empíricas recaiam sobre os resultados do modelo, e não da racionalidade em particular, ou seja, a racionalidade por si só não serve como explicação e o modelo desempenha tal papel de explicar:
Se olharmos para o princípio da racionalidade pelo ponto de vista que adotei aqui, veremos que ele tem
pouco ou nada a ver com a afirmação empírica ou psicológica de que o homem sempre (ou em geral, na
maioria dos casos) age racionalmente. Em vez disso, ele revela ser um aspecto ou uma conseqüência do
postulado metodológico de que devemos compactar ou concentrar todo o nosso esforço teórico, toda a
nossa teoria explicativa, numa análise de situação: o modelo. (Popper 2010, p.351)
O princípio da racionalidade não é capaz de desempenhar uma função de hipótese testável, ou teoria
explicativa empírica. Esse papel cabe aos modelos, que podem ser analisados empiricamente, criticados
racionalmente e testados.
Popper, ao negar o princípio da racionalidade como proposição empírica ou comportamental, também
argumenta que tal princípio não é uma proposição verdadeira a priori. O princípio da racionalidade, segundo Popper, é falso, mesmo em suas formulações mais fracas, como em “os agentes sempre agem da
maneira apropriada a situação em que se encontram”. O argumento utilizado por Popper é que o princípio
não é universalmente verdadeiro, pois empiricamente podemos observar situações em que os indivíduos
não agem de acordo com o princípio da racionalidade, como em momentos de estresse e agitação, o que
refuta a possibilidade de se tratar de um enunciado a priori, em sua visão.
Ao aceitar o princípio da racionalidade como falso, Popper aceita também que os modelos nos quais tal
princípio está presente são falsos. A resposta de Popper para tal objeção é que os modelos dificilmente
são verdadeiros, uma vez que qualquer modelo (físico ou de ciências sociais) trata de uma “supersimplificação”, uma abstração, na qual se deve omitir e enfatizar determinados elementos. Por conta disso,
Popper defende que ao testar uma teoria (ou falsear), não se deve responsabilizar o princípio da racionalidade pelo fracasso de uma teoria, mas sim o modelo:
Ademais, apesar de falso (o princípio da racionalidade), em geral ele é suficientemente próximo da
verdade: se pudermos refutar empiricamente nossa teoria, seu colapso normalmente será bastante
drástico; embora a falsidade do princípio da racionalidade possa ser um dos fatores que contribuem
para isso, normalmente a responsabilidade principal recairá sobre o modelo. (Popper, 2010, p. 354)
Tem-se, portanto, no esquema popperiano de compreensão da racionalidade, que o princípio da racionalidade é abstrato e falso (em termos de observação), compreendido como um princípio mínimo que
traz luz a todos os modelos situacionais explicativos. O critério para escolher tal princípio é a necessidade
científica de Popper de não cair na “arbitrariedade”, pelo bom uso do que ele mesmo denomina de “racionalismo crítico”.
Friedman (1953) inaugura sua influente obra Essays in Positive Economics retomando a discussão de Neville Keynes (1890) a respeito da economia positiva versus economia normativa, caracterizando a economia
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positiva de acordo com a sua visão instrumental da ciência: Trata-se da famosa afirmação positivista de
tratar com “o que é”, e não com “o deve ser”. Friedman interpreta a busca da economia positiva de
Keynes como um sistema de generalizações que possuem a possibilidade de ser utilizadas para formular
previsões corretas sobre os fatos e sobre as transformações nos fatos, sendo avaliadas por suas precisões
e pela conformidade com a experiência:
Em suma, economia positiva é, ou pode ser, uma ciência “objetiva”, precisamente no mesmo
sentido de qualquer uma das ciências físicas. Claro, o fato de economia tratar das inter-relações
dos seres humanos, e que o investigador é própria parte do assunto que está sendo investigado
em um sentido mais íntimo que nas ciências físicas, surgem dificuldades especiais em alcançar
objetivamente ao mesmo tempo em que proporciona ao cientista social com uma classe de dados
não disponíveis aos cientistas físicos. Mas nem um nem o outro é, em minha opinião, uma
distinção fundamental entre os dois grupos de ciências. (Friedman, 1953, p.4, tradução nossa)
Friedman introduz uma perspectiva metodológica distinta do postulado da racionalidade apresentado
por Popper, apesar da grande influência exercida por Popper em seus trabalhos. Abandonando qualquer
formulação realista da ciência e, preocupado com seu caráter instrumental, Friedman argumenta que as
suposições são irrelevantes para a validação das teorias e que as teorias devem ser julgadas quase que
exclusivamente por seu valor instrumental de gerar previsões precisas. Não que a previsão seja o único
critério, mas os outros critérios tornam-se secundários, como a consistência lógica, hipóteses substantivas,
simplicidade e fecundidade. (Sent, 2008)
Para Friedman, o objetivo final da ciência positiva é o desenvolvimento de teorias ou hipóteses que são
capazes de produzir previsões válidas e significativas sobre fenômenos ainda não observados. Tal teoria
é, em geral, uma mistura complexa de dois elementos. Em parte, é uma linguagem destinada a promover
métodos sistemáticos e organizados de raciocínio. Em outra parte, é um corpo de hipóteses substantivas
projetadas para características essenciais abstratas da realidade complexa.
Friedman entende que se é aceito que a finalidade da teoria é fazer previsões, a validade de uma
hipótese provém, portanto, da comparação entre suas previsões e a experiência:
A hipótese é rejeitada se suas previsões são contrariadas (freqüentemente ou mais freqüentemente
que previsões de hipóteses alternativas); é aceita se suas previsões não são contrariadas; grande
confiança está ligada a isso se tal hipótese tiver sobrevivido a muitas oportunidades para a
contradição. A evidência fatual nunca pode “provar” uma hipótese; pode somente falhar em refutála, que é o que nós geralmente queremos revelar quando dizemos, ainda que um pouco inexatos,
que a hipótese tem sido “confirmada” pela experiência. (Friedman, 1953, p.9, tradução nossa)
Para Friedman, hipóteses realmente importantes e significativas possuem a finalidade de apresentar, pelo
menos, representações descritivas imprecisas da realidade (falsas), e, em geral, quanto mais significativa
for a teoria, mais irrealistas serão as hipóteses. A justificativa de Friedman é que uma hipótese é importante se explica muito com pouco, se abstrai os elementos comuns e cruciais de uma massa de circunstâncias complexas e detalhadas em torno do fenômeno a ser explicado e é capaz de permitir previsões
válidas com base neles isolados. Para ser importante segundo essa perspectiva, uma hipótese deve ser
descritivamente falsa em suas suposições, uma vez que possuem êxito em aparecerem irrelevantes para o
fenômeno a ser explicado. (Friedman, 1953, p.15)
Analisando a perspectiva metodológica de Friedman e o que é permitido sobre o postulado da racionalidade neoclássico, é totalmente plausível que se aceite proposições irrealistas a respeito do comportamento humano, desde que garantam maior capacidade preditiva aos modelos. Enquanto outros economistas
da Escola de Chicago, como Armen Alchian (1977) no artigo intitulado Uncertainty, Evolution and Economic Theory, aproxima sua análise de suposições como comportamentos aleatórios (random behavior) e
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comportamentos não ótimos, e Gary Becker (1962) com o artigo Irrational Behavior and Economic Theory,
onde apresenta objeções ao comportamento racional maximizador, Friedman (mesmo sabendo de tais
críticas) defende a preservação do modelo maximizador racional em economia, uma vez que não há diferença entre buscar uma aproximação realista da hipótese ou não:
Se acreditarmos com Friedman que as teorias com hipóteses mais realistas não representam
nenhum avanço, que os agentes só precisam agir como se estivessem maximizando, que as
teorias devem ser julgadas por sua adequação preditiva ao invés de seu poder explicativo, e
que a maior previsão de uma teoria do consumidor é uma curva de demanda de mercado
negativamente inclinada, torna-se então difícil conceber qualquer modelo alternativo de
tomada de decisão que possa ser justificado. (Caldwell, 1994, p.161, tradução nossa)
É adequado então, de acordo com a visão instrumental de Friedman, aceitar o indivíduo racional maximizador. E, portanto, pouco importaria se diz respeito ao postulado da racionalidade enunciado a priori,
ou se é uma proposição sintética testada de forma significativa empiricamente. O que importa é que tal
formulação seja a mais eficiente de se fazer previsões.
Popper e Friedman são os autores mais influentes para a economia com bases no método positivista da
segunda metade do século XX. É válido ressaltar também a influência de autores positivistas mais empiristas, como Terence Hutchison (1960) e Herbert Simon (1955), este último com a conhecida proposta da
racionalidade limitada (como uma alternativa ao postulado neoclássico), um caso que será apresentado
mais adiante.
A questão que aparece relevante, uma vez expostas as visões metodológicas de Friedman e Popper a
respeito do postulado da racionalidade, é que ambas possuem muito em comum: atribuem à “hipótese
fundamental” da economia um papel instrumental fortemente antirrealista. Os elementos explicativos
da racionalidade neoclássica sob a ótica da metodologia positiva geram os seguintes desdobramentos:
1) Exclui-se a necessidade de enunciar o postulado da racionalidade através do esquema conceitual sintético-analítico: sua definição é arbitrária; 2) e portanto, o postulado da racionalidade é uma abstração
adequada não pelo seu enunciado, mas pela qualidade dos modelos que a utilizam como base; 3) então,
o postulado da racionalidade serve exclusivamente como um instrumento capaz de gerar resultados para
um tipo específico de modelo; 4) e o tipo de modelo para o qual tal postulado se apresenta adequado são
os modelos da economia neoclássica, dificilmente sendo aplicáveis em outros tipos de teoria ou de áreas
do conhecimento social.
O vazio explicativo da racionalidade econômica, portanto, se deve primeiramente ao próprio método da
economia positiva que sustenta a falta de conteúdo explicativo das suas hipóteses: a preocupação se centraliza na modelagem, colocando o papel das hipóteses ou na arbitrariedade ou secundário.
Em segundo lugar, mesmo que houvesse uma preocupação em formular um postulado da racionalidade
mais explicativo, as bases ontológicas da Escola Neoclássica não permitiriam ir muito além de algumas suposições descritivas: ao isolar o indivíduo para compreender a sociedade, separam quaisquer que sejam as
determinações sociais que envolvem o indivíduo, tornando possível que ele exista em qualquer contexto
do espaço e do tempo, como por exemplo, um homem ilhado que deve tomar decisões. Não existem suposições sobre o que determina suas necessidades (no caso de um ilhado, poderia ser comer ou construir
uma cabana), o fato é que, independente dos seus desejos, o fará de acordo com um critério específico.
Esse critério pode ser a racionalidade neoclássica, caso ele maximize suas decisões; pode ser também a
racionalidade estratégica, caso o indivíduo tome suas decisões levando em consideração as decisões diversas; pode ser a racionalidade limitada, caso o indivíduo tome suas decisões partindo do pressuposto que
possui restrições cognitivas e informacionais, entre os mais diversos enunciados de propostas alternativas
à racionalidade existentes.
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Em ambos os casos alternativos, existem certas suposições que descrevem de forma mais complexificada
a maneira como os indivíduos tomam suas decisões: na primeira alternativa, parece adequado tomar as
decisões levando em consideração as decisões dos outros indivíduos caso tais decisões afetem as decisões próprias. Na segunda alternativa, parece adequado tomar as decisões levando em consideração os
limites do organismo humano em processar e coletar informações. Apesar dessa descrição mais acurada
da realidade, a racionalidade continua não apresentando qualquer explicação para as motivações da ação
(desejos, interesses).
Por conta da restrição explicativa proveniente do individualismo que a resposta para o vácuo explicativo
da racionalidade econômica não se dá no plano metodológico da Escola Neoclássica (podemos no máximo afirmar ainda mais a racionalidade instrumental): faz-se necessário uma resposta externa à ontologia
individualista da economia neoclássica e além do positivismo.

4. Além do positivismo
O realismo crítico é um movimento em filosofia, principalmente da área de filosofia da ciência, fundado
pelo filósofo britânico Roy Bhaskar (1977), na primeira publicação de Uma teoria realista da ciência. Seu
êxito em adentrar-se nas discussões contemporâneas de ciência se deve ao fato de se apresentar como
uma alternativa ao positivismo e ao emergente pós-modernismoA constatação fundamental de Bhaskar é
que não se pode pensar sem fazer suposições ontológicas (Prado, 2009, p.47) e que a história das ciências
se desenvolveu em uma perspectiva empirista e positivista, mantendo uma concepção plana, indiferenciada e imutável de mundo real.
Bhaskar defende de maneira muito concisa e inteligente a concepção relacional do objeto da ciência social. Trata-se de uma alternativa à ontologia social com bases no individualismo da teoria neoclássica. Segundo Bhaskar (1998, p.206), na concepção relacional a sociedade não consiste em indivíduos ou grupos
de indivíduos, mas é a expressão da soma das relações dentre as quais os indivíduos e os grupos se situam.

3. Alguns defensores do
individualismo metodológico
defendem, por exemplo, que
“exército” é efetivamente uma
“soma de soldados”, que as escolas
são somas de alunos e professores.

A definição do individualismo metodológico de Bhaskar é, de maneira bem similar às definições tradicionais, a doutrina na qual os fatos sobre as sociedades e fenômenos devem ser explicados exclusivamente
em termos de fatos sobre indivíduos. Em tal circunstância, as instituições exercem papel específico de
“modelos abstratos” criados para interpretar fatos de experiências individuais3. Bhaskar revela também
que tal ontologia social estipula as condições materiais adequadas para a estrutura formal do modelo dedutivo-nomológico, ou seja, o individualismo metodológico é suficientemente palpável para quem produz
ciência de acordo com as prescrições do positivismo lógico.
De acordo com Bhaskar, a maioria dos que declaram o individualismo metodológico consideram o social
um sinônimo de grupo, e por conta disso o todo da sociedade adquire significado da soma de suas partes, que são os seres humanos individuais. Em tal circunstância, o comportamento social nada mais é que
explicado pelo comportamento de grupos de indivíduos (revoltas) ou pelo comportamento de indivíduos
em grupos (orgias). (Bhaskar, 1998, p.209)
Tal objeto de estudo do individualismo metodológico, por mais que esteja bem intencionado na sua maneira de conceituar a sociedade, não conceitua o que faz a sociedade ser o que é. Não é objeto de estudo
da ciência social o comportamento de massas e grupos, mas sim as relações existentes entre tais. Por
exemplo, as relações entre capitalista e trabalhador, estudante e professor, marido e esposa.
Prosseguindo com sua análise, Bhaskar revela que o individualismo metodológico está “encarnado” em
um corpo doutrinário, como no utilitarismo, na teoria política liberal e na teoria econômica neoclássica. A
doutrina social do individualismo metodológico reduz o comportamento social geral ao resultado de um
simples problema de maximização/ minimização: a racionalidade. O modelo racional não requer a análise
de nenhuma relação, pois serve tanto para o Robinson Crusoé quanto para o ser humano que vive em
nossa sociedade. (Bhaskar, 1998, p. 210)
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As limitações do modelo racional e do individualismo metodológico tornam-se evidentes a partir da análise de Bhaskar. O autor revela que afirmar que os seres humanos são racionais não explica o que tais
fazem, mas no melhor das hipóteses, explica como o fazem. Em tal sentido, a racionalidade aparece como
pressuposto a priori da investigação, vazia de conteúdo explicativo e, sem dúvidas, falsa (até mesmo Popper afirmou sua falsidade, e a Friedman pouco importou tal atributo).
A teoria econômica neoclássica se apresenta em tal contexto no máximo, afirma Bhaskar, como uma teoria normativa da ação eficiente, gerando um conjunto de instrumentos para alcançar determinados fins,
ao invés de uma teoria explicativa capaz de elucidar questões empíricas, efetivas. (IBID., p.210) A forma
como a racionalidade instrumental é capaz de gerar tal teoria normativa pode ser elucidada através da crítica ontológica. Um trabalho recente que caminha nesse sentido é o artigo de Augusto (2012), intitulado
Uma Sugestão de Explicação Ontológica para o Caráter Normativo da Racionalidade Neoclássica.
A crítica apresentada por Augusto enfatiza o caráter normativo da racionalidade instrumental. Para o
autor, a ação racional é uma sinonímia da ação eficiente. Trata-se de dois conceitos: o primeiro refere-se à
eficácia, e o segundo estritamente à eficiência: pode dizer respeito tanto a uma ação que resulta em algo
útil, capaz de satisfazer uma finalidade, quanto ao modo como uma ação foi alcançada, ou ao uso dos
recursos para se gerar tal resultado.
O conceito de eficiência possui sua origem na atuação no trabalho, no processo produtivo de bens materiais. Tal conceito de eficiência consiste em utilizar o mínimo de recursos para alcançar o máximo de
produto e que tal conceito está presente desde os autores neoclássicos originais como Jevons e de forma
mais evidente na obra de Marshall.
A primeira objeção à racionalidade se encontra no próprio conceito de eficiência, uma vez que a ação
racional não se restringe ao processo de produção, de troca ou ao trabalho, apresentando sentido muito
mais amplo. De qualquer forma, como a ação humana busca um fim e se utiliza dos meios necessários
para alcançar tais fins, é possível atribuir a eficiência a qualquer ação humana. (Augusto, 2012, p. 17)
Admitindo-se a plausibilidade em escolher a eficiência como forma de se utilizar os meios para alcançar
os fins e ao defender a ação racional como algo desejável, entende-se que a eficiência é desejável por ser
algo positivo. O que nos remete a entender a eficiência como algo valorativo, algo que deve ser buscado
por ser bom ou razoável para os indivíduos. De tal forma, Augusto ressalta que o caráter valorativo da
eficiência é passível de julgamento pelas pessoas:
Diante de igual possibilidade de usar um meio X ou Y, para a realização de uma finalidade, um critério
para escolha é o da eficiência. Assim, não é em X ou Y em si, independente de seu uso como meio,
que está a eficiência, mas sim no critério atribuído ao uso alternativo de X ou Y de acordo com uma
finalidade posta, no caso a do “melhor uso”, isto é, do meio em menor quantidade que o resultado.
(...) O critério para escolher X ou Y nos põe diante de uma oposição entre eficiência e ineficiência ou
desperdício. Se antes da ação a eficiência serve como objetivo a ser alcançado e durante a ação serve
como guia que a orienta, após seu término ela é critério para seu julgamento. (Augusto, 2012, p.17-18)
Entendido o caráter normativo apresentado por Augusto da eficiência e, portanto, da ação racional, só
resta ao autor revelar sua constituição em meio ao seu contexto histórico real no tempo e no espaço
com base nas necessidades que se apresentam na reprodução capitalista de tornar a eficiência um valor
(finalidade a ser exaltada, como a fé entre os cristãos). Augusto apresenta a eficiência como um elemento
valorativo do processo social de produção:
A eficiência é um valor enraizado na forma mercantil da reprodução social: se o produtor não
usa os meios de forma eficiente, o resultado pode ser o seu desaparecimento como produtor
por não conseguir vender suas mercadorias ou por vendê-las a um preço abaixo do seu custo

22

Revista Espacio Crítico

47

48

Revista Espacio Crítico

22

em termos de tempo de trabalho. Dessa forma, a ação boa para cada produtor da mercadoria
é aquela em que ele realiza um preciso cálculo de fins e meios. (Augusto, 2012, p.19)
A eficiência não é um valor que se limita ao processo de produção em si, tal conceito é ampliado tanto à
produção de mais-valor quanto à reprodução do capital e sua ampliação. A eficiência, ao remeter-se ao
trabalho social e aos meios sociais de produção, possui implicações em toda a teoria do capital.
Não é por mero acaso que a acentuação da eficiência como valor na Escola Neoclássica se deu no mesmo
período em que surgem os métodos tayloristas de produção. O taylorismo, conhecido como a “racionalização” do processo de produção preza evidentemente pela valorização da eficiência em seu método. De
tal forma, podemos afirmar que a eficiência é um dos valores enraizados em uma condição específica da
reprodução social, o capitalismo. A eficiência está presente na consciência como um objetivo a ser atingido, e ao mesmo tempo também possui o seu sustento teórico na Escola Neoclássica.
Uma vez apontados os equívocos da racionalidade neoclássica, torna-se difícil pensar uma alternativa
plausível para a racionalidade econômica dentro da ontologia individualista. Na crítica ontológica, uma
vez compreendida a normatividade do conceito de racionalidade e sua definição em espaço e tempo
determináveis (apogeu do capitalismo industrial), não sobram mais duvidas sobre o motivo do seu vácuo
explicativo (e caráter instrumental):

4. E não são na microeconomia,
no final das contas, as teorias
da firma e do consumidor
simétricas e quase idênticas?

5. Lawrence Boland (1992, p.17)

chega ao ponto de afirmar que
independente da ação que o
indivíduo tome, a tautologia máxima
da racionalidade é respeitada: ou
seja, ele maximizará suas decisões,
mesmo que não tente maximizar
por vontade própria. O silogismo
matemático ultrapassa quais quer
barreiras da condição social.

Inspirados no processo de produção do capitalismo, onde a máxima é a eficiência do capital (minimizando
custos e maximizando receitas), os teóricos neoclássicos, influenciados pela tradição positivista, acreditavam efetivamente que a eficiência é um valor a ser reconhecido pelo indivíduo. O caráter explicativo
do comportamento é nulo porque, ignorando qualquer questão factual ou social que se passe na mente
de quem deseje tomar decisões, cria-se um modelo universal análogo a um modelo de decisões do capitalista4 onde o indivíduo deve maximizar suas decisões (no capitalista, lucro), dados seus interesses (a
utilidade ou preferência, que no capitalista, é a produção), e ainda chamam esse tipo de comportamento
maximizador como uma das poucas tautologias da ciência econômica5.
Muitos dos que tentam abandonar o eixo da racionalidade neoclássica através de uma proposta mais
realista se interessam também pelos estudos do ramo da economia comportamental. A racionalidade limitada proposta por Herbert Simon (1955) aparece como uma alternativa, defendendo uma aproximação
mais empirista da racionalidade através do artifício de restrições cognitivas à racionalidade neoclássica,
uma tentativa de enunciado a posteriori.
Entretanto, a racionalidade limitada nada mais é que um processo simplificado de decisão muito similar ao
presente na racionalidade neoclássica, só que com uma restrição cognitiva definida para a escolha racional, onde o agente ranqueia suas alternativas, mas que por possuir limitações cognitivas, não é capaz de
conhecer todas as alternativas de ação possíveis. Tanto é que, ao invés de usar a terminologia “maximizar”
ou “otimizar”, Simon utiliza-se de “satisfazer”, que nada mais é que a maximização em meio a um cenário
onde a decisão sofre influência das informações disponíveis e da capacidade do indivíduo. Apesar das mudanças com a restrição e o clamor empírico de sua proposta, a racionalidade mantém sua estrutura formal
(enraizada no conceito de eficiência) e continua se apresentando como um instrumento que permite aos
agentes alcançarem suas finalidades, o comofazem, e não uma explicação para a ação, o que fazem, além
de reproduzir a mesma ontologia social neoclássica com bases no indivíduo.

5. Considerações finais
Esse artigo buscou responder uma pergunta bem específica: qual é a motivação para que a racionalidade
seja um vácuo explicativo sobre o comportamento? Antes da procura de qualquer resposta, a racionalidade foi caracterizada tanto como enunciado, quanto pelas definições da teoria econômica.
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Para responder a tal pergunta, foram apresentadas algumas das mais relevantes referências da ciência positivista no campo da filosofia das ciências, Popper e Friedman. Um pouco da resposta foi construída em
tais autores: a despreocupação com o enunciado de hipóteses e a ênfase no modelo, que não garantiram
especificamente uma resposta, mas sustentaram ainda mais a instrumentalidade da hipótese de racionalidade. Não encontrando solução razoável na definição pelo método, as próprias conclusões conduziram a
uma análise mais profunda do individualismo metodológico, que é a ontologia social da Escola Neoclássica. Em tal análise, aproximou-se da filosofia da ciência conhecida como realismo crítico, que propõe uma
ontologia social relacional no lugar do individualismo, mas que principalmente permitiu estabelecer uma
visão mais completa da racionalidade econômica como um conceito enraizado na eficiência capitalista,
um conceito normativo e determinado em contexto específico da sociedade capitalista.
Diante de tais conclusões, o afastamento com o método positivista e a teoria neoclássica parece inevitável
para os muitos economistas que buscam uma alternativa ao postulado da racionalidade econômica que
capture explicações sobre os motivos dos critérios de decisão. Nesse ponto, é factível que sejam avaliadas
as mais diversas alternativas fora do escopo positivista. As alternativas que mantém a mesma estrutura
formal do positivismo, mas buscam uma aproximação descritiva mais acurada não são soluções para o
vazio explicativo da racionalidade econômica.
Uma alternativa que não fugisse do escopo positivista avaliada, através do trabalho de Herbert Simon,
conhecido como a “racionalidade limitada”. Entretanto, apesar de ser uma aproximação mais realista em
termos empíricos para o comportamento, continua mantendo a estrutura conceitual da racionalidade
neoclássica: a racionalidade continua sendo um instrumento, só que agora correlacionado com restrições
cognitivas. O ideal maximizador também continua presente, mas diante de um universo mais plausível e
observável: a satisfação.
A pretensão abordada pelo artigo não compreende outras questões também relevantes, como o porquê
a racionalidade instrumental se apresenta necessária para os modelos da economia neoclássica, ou o
porquê que um postulado da racionalidade é relevante para a construção de um modelo que não se preocupa com explicações sociais dos fenômenos, mas caminha na direção de tais discussões com interesse
na crítica ontológica.
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