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INTERNACIONAIS 

 

Capítulo 1  

Característica geral inexplicada da realidade social 

 

 Os Países de alto desenvolvimento econômico e elevados níveis de renda per 

capita são em número reduzido. Os países mais ricos do mundo são antigas colônias 

britânicas, localizadas em zonas temperadas, cuja população, na maior parte, é de 

origem européia, ou seja, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia 

 Por outro lado, nos países subdesenvolvidos, onde as rendas são muito mais 

baixas, a formação de capital e o investimento tendem geralmente a ser bem menores, 

mesmo em relação a essas rendas. 

 Em cada lugar do mundo subdesenvolvido há, porém, países ou regiões que 

experimentam rápido desenvolvimento econômico. Mesmo na África existem áreas em 

que o investimento é intenso e a produção ascendente, sempre ligada à exploração 

econômica estrangeira dos seus recursos naturais. 

 

 

Capítulo 2 

O princípio da causação circular e acumulativa 

 

 Quase todos os que estudam os problemas ligados a desenvolvimento e 

subdesenvolvimento tem efeito, de quando em quando, referências ao “circulo vicioso”. 
                                                      
1 Resumo feito em 2002. 
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 Dentro do mesmo espírito, o Prof. Ragmar Nurkse, “... um país é pobre porque é 

pobre”.  

 Nessa admirável sentença percebe-se que o processo acumulativo opera em 

ambas as direções. Revela-se nela também a compreensão do fato, a que daremos muita  

importância em nossa análise de que o processo acumulativo, quando não controlado, 

promoverá desigualdades crescentes. 

 

 

Capítulo 3 

Tendências para as desigualdades econômicas regionais em um país 

  

 O princípio da interdependência circular dentro do processo de causação 

acumulativa tem validade em todo campo das relações sociais. Esta deve ser a principal 

hipótese a considerar no estudo do subdesenvolvimento e do desenvolvimento 

econômico. 

 O processo acumulativo também funciona se a mudança inicial for favorável. A 

decisão de localizar uma indústria em determinada comunidade, por exemplo, 

impulsiona seu desenvolvimento geral. Proporcionam-se possibilidades de emprego e 

rendas àqueles que se encontravam desempregados  ou com empregos de baixo salário. 

Os negócios locais podem florescer à medida que aumenta a demanda para seus 

produtos e a iniciativa são atraídos de fora para aproveitarem as oportunidades de 

expansão. O estabelecimento de um novo negócio, ou a ampliação de um existente, 

expande o mercado para os outros, como acontece, em geral, com o aumento das rendas 

e da demanda. Os lucros em elevação aumentam as poupanças, ao mesmo tempo que 

elevam, ainda uma vez, a demanda e o nível de lucros. O processo de expansão cria 

economias externas favoráveis à sua continuidade. 

 Os efeitos fiscais da expansão localizada podem ser reduzidos por interferências 

do Estado na forma de esquemas de igualização inter-regional inseridos no sistema 

tributário. 

 A principal idéia, é que o jogo das forças do mercado tende, em geral, a 

aumentar e não a diminuir as desigualdades regionais. 

 Se as forças de mercado não fossem controladas por uma política 

intervencionista, a produção industrial, o comércio, os bancos, os seguros, a navegação 

e, de fato, quase todas as atividades econômicas que, na economia em desenvolvimento,  
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tendem a proporcionar remuneração bem maior do que a média, e além disso, outras 

atividades como a ciência, a arte, a literatura, a educação e a cultura superior se 

concentrariam em determinadas localidades e regiões, deixando o resto do país de certo 

modo estagnado. 

 Como é natural, a geografia econômica constitui o cenário. Os centros 

comerciais localizam-se, obviamente, onde havia condições naturais favoráveis à 

construção de um porto e dos centros de indústria pesada situaram-se, em regra, não 

muito longe das fontes produtoras de carvão de ferro. 

 É fácil ver como a expansão em uma localidade produz “efeitos regressivos” em 

outras, isto é, os movimentos de mão-de-obra, capital bens e serviços não impedem, por 

si mesmos, a tendência natural à desigualdade regional. Por si próprios, a migração, o 

movimento de capital e o comércio são, antes, os meios pelos quais o processo 

acumulativo se desenvolve – para cima, nas regiões muito afortunadas, e para baixo, nas 

desafortunadas. Em geral, seus efeitos são positivos nas primeiras e negativos nas 

últimas. 

 Os movimentos de capital tendem a produzir efeitos semelhantes no aumento da 

desigualdade. Nos centros de expansão, o aumento da demanda dará um impulso ao 

investimento que, por sua vez, elevará as rendas e a procura, e causará um fluxo de 

investimentos, e assim por diante. A poupança aumentará em decorrência das rendas 

mais altas, mas tenderá a ficar inferior ao investimento, no sentido de que a oferta de 

capital teria de satisfazer uma ativa demanda. Nas outras regiões, a falta de novo 

impulso expansionista tem  como conseqüência o fato de a demanda de capital 

permanecer relativamente fraca, mesmo quando comparada ao volume de poupanças, 

que será  pequeno, porque as rendas também o são e tendem a declinar.  

 Como a industrialização é a força dinâmica nesse desenvolvimento, é quase 

tautológico afirmar que as regiões mais pobres permanecem essencialmente agrícolas. 

 Deve assinalar-se, neste ponto, que a História mostra que a mão-de-obra barata e 

não raro submissa das regiões subdesenvolvidas não atrai em geral a indústria. 

 Em oposição aos “efeitos regressivos” há, também, certos “efeitos propulsores” 

centrífugos, que se propagam do centro de expansão econômica para outras regiões. É 

natural que toda região situada em torno de um ponto central de expansão se beneficie 

dos mercados crescentes dos produtos agrícolas e seja paralelamente estimulada ao 

progresso técnico. 
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 O problema das desigualdades torna-se, então, o problema dos diferentes níveis 

de progresso entre as regiões do país. Mas, em geral, mesmo nos países em rápido 

desenvolvimento muitas regiões se atrasarão, estagnarão, ou mesmo ficarão pobres; 

haverá mais regiões nas duas últimas categorias, se apenas as forças do mercado 

puderem decidir quanto ao resultado. 

 Um país no qual, ao contrário, aos poucos impulsos que estão sendo desferidos 

não resultaram em aumento substancial e contínuo da demanda, renda, investimentos e 

produção torna-se subdesenvolvido. Mesmo nesse caso porém como nos vários países 

latino-americanos há não raro localidades e regiões que se desenvolvem 

industrialmente. 

 Grande parte da explicação dessas duas largas correlações se encontra no 

importante fato de que quanto mais alto o nível do desenvolvimento que um país 

alcançar, tanto mais fortes tenderão a ser os “efeitos propulsores”. Um alto nível médio 

de desenvolvimento é acompanhado de melhores transportes e comunicações, padrões 

educacionais mais elevados e uma comunhão mais dinâmica de idéias e valores, todos 

propensos a robustecer as forças para a difusão centrífuga da expansão econômica ou a 

remover os obstáculos à sua atuação. 

 Ao contrário, parte dos males de um baixo nível médio, de desenvolvimento em 

país subdesenvolvido reside no fato de serem fracos os “efeitos propulsores”. Isto quer 

dizer que, em regra, o livre jogo das forças do mercado em um país pobre funcionará 

mais precisamente no sentido de criar desigualdades regionais e de ampliar as 

existentes. O fato de um baixo nível de desenvolvimento econômico ser acompanhado, 

em geral, por grandes desigualdades econômicas representa, por  si mesmo, grande 

obstáculo ao progresso. Esta é  uma das relações interdependentes, por meio das quais, 

no processo acumulativo, “a pobreza se torna sua própria causa”. 

 

 

Capítulo 4 

O papel do Estado 

  

 As diretrizes políticas igualitárias de “bem-estar” do Estado moderno são 

bastante dispendiosas. Aos benefícios recebidos pelas regiões mais pobres de 

determinado país correspondem, pelo menos temporariamente, sacrifícios impostos às 

regiões mais ricas. As medidas políticas igualitárias, portanto, embora sejam mais 
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necessárias, enfrentam maiores dificuldades em paises mais pobres, porque a debilidade 

dos “efeitos propulsores” ocasiona maiores desigualdades. Estamos, pois, diante de 

outro exemplo de causação circular, no processo acumulativo: mais uma vez, “a pobreza 

torna-se sua própria causa”. 

 Nos países  mais ricos, por outro lado, o progresso econômico e os níveis 

ascendentes de renda oferecem oportunidades para todos e, portanto, dão mais força aos 

ideais de generosidade consciente. Quando se desfruta de uma vida mais confortável e 

se tem maior segurança, há mais disposição para renunciar a privilégios, a desprezar 

proibições discriminatórias e a suportar o preço de sacrifícios comuns. Este processo, 

por sua vez, fortalece os fundamentos de um progresso econômico contínuo. 

 Quanto mais um Estado Nacional se transforma, efetivamente, em um “Estado 

de Bem-Estar” – quanto mais se aproxima de uma democracia perfeita, tendo à sua 

disposição recursos nacionais, em tal magnitude, que seja possível o emprego, em 

grande escala, de políticas igualitárias, como sacrifícios toleráveis pelas regiões e 

grupos cujos padrões de vida são relativamente melhores – tanto mais fortes serão a 

necessidade e a capacidade de combater as forças cegas de mercado que tendem a 

provocar desigualdades regionais. Ester fato por sua vez impulsionará o 

desenvolvimento econômico e assim, sucessivamente, em progresso de causação 

circular. 

 Desde que começaram a existir, em épocas distantes, os Estados nacionais se 

apoiaram em parte nas aspirações populares e, por isso, quase sempre tomavam certas 

medidas contra a tendência à desigualdade regional. Assim, todo Estado Nacional 

tomou a si a responsabilidade da prestação de serviços públicos, da construção de 

estradas, da elevação do nível tecnológico de regiões atrasadas, embora, muitas vezes, 

nos países pobre as parcelas dos reduzidos fundos públicos, destinadas àqueles fins, 

fossem aplicadas em regiões mais ricas. 

 Em princípio, naqueles países, a tendência geral foi no sentido de maior 

igualdade de oportunidades e sempre se relacionou com um nível ascendente de 

desenvolvimento econômico. Ma, na etapa pré-democrática do capitalismo primitivo, o 

rápido aumento da oferta de mão-de-obra e outras circunstâncias fizeram que os salários 

continuassem baixos, enquanto floresciam os lucros, dando, assim, margem à formação 

das grandes poupanças necessárias ao rápido desenvolvimento. 

 A alta integração que caracteriza esses poucos países se explica pelas redes 

complexas dos sistemas de interferências estatais que impedem qualquer região, 
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indústria ou grupo social de atrasar-se em seu desenvolvimento. As interferências 

nutrem-se do sentimento de solidariedade nacional, em países onde os ideais de 

liberdade e igualdade são forças sociais operantes. Por sua vez, a realização gradual 

desses ideais os fortalece e, conseqüentemente, amplia a base de solidariedade para a 

política nacional. 

 

 

Capítulo 5 

Desigualdades internacionais 

 

 O estudo dos dois últimos capítulos, do problema das desigualdades regionais de 

cada país é, por duas razões, relevante para esta análise das desigualdades 

internacionais. A primeira das razões está no fato de que os dois problemas muito se 

assemelham. A segunda, na circunstância de que as desigualdades internas, em países 

muito pobres, são da maior importância para as desigualdades internacionais entre 

países. Como veremos, os dois tipos de desigualdade são causa um do outro, na forma 

circular do processo acumulativo. 

 Tanto no plano internacional quanto nacional o comércio não opera, 

necessariamente, no sentido da igualdade. Nos países subdesenvolvidos, ao contrário, 

pode provocar fortes “efeitos regressivos”. 

 Muitas vezes a ampliação dos mercados fortalece, no primeiro momento, os 

países ricos e progressistas, cujas indústrias manufatureiras lideram o mundo dos 

negócios e são defendidos pelas economias externas abundantes, enquanto os países 

subdesenvolvidos, s não adotarem medidas de proteção, estarão sempre ameaçados de 

ver seu artesanato e sua indústria, sobretudo as de pequeno porte, expulsos do mercado 

por importações a baixos preços, provenientes dos países industrializados. 

 O principal efeito positivo do comércio internacional nos países 

subdesenvolvidos tem sido, de fato, fomentar a produção primária; essa produção que 

emprega, principalmente, mão-de-obra não-qualificada, passou a constituir o grosso de 

suas exportações. 

 Mesmo em nossos dias, a orientação – e a assistência – que os países mais 

pobres recebem dos mais ricos visa a aumentar sua produção de bens primários de 

exportação. Essa orientação é certamente ministrada de boa-fé e será, a curto prazo, até 

mesmo racional, do ponto de vista de um país subdesenvolvido  considerado 
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isoladamente. Em perspectiva mais ampla e a longo prazo, seria racional, antes de tudo, 

aumentar a produtividade, as rendas e o padrão de vida nos setores mais importantes de 

subsistência da agricultura, a fim de elevar o preço de oferta da mão-de-obra, e fomentar 

a indústria.  Isto provocaria o desenvolvimento econômico e incrementaria as rendas. 

 Mas o comércio, por si mesmo, não promove esse desenvolvimento; tende, 

antes, a ter “efeitos regressivos” e a robustecer as forças que mantêm a estagnação ou a 

regressão. O desenvolvimento econômico tem de ser promovido por interferências 

políticas, provenientes da comunidade mundial ou de cada país subdesenvolvido. – duas 

possibilidades que estão fora do nosso escopo nesse ponto da argumentação, quando 

analisamos, apenas os efeitos do jogo das forças do mercado. 

 O colonialismo tinha – e em alguns países ainda o tem, pelo menos nos próprios 

países dependentes – réplicas em certas estruturas institucionais do poder dentro de cada 

país: um sistema de casta, as dissensões raciais e religiosas, a dependência das regiões 

rurais ao centro urbano mais rico e, na ordem feudal e semi-feudal, a submissão dos 

camponeses ao senhor da terra, ao comerciante, ao agiota ou ao coletor de tributos. 

 Essas inflexíveis instituições que mantêm desigualdades são inimigas do 

progresso econômico, em cada país subdesenvolvido. Se impedem os “efeitos 

propulsores” dentre desses países, essas instituições, ao mesmo tempo, criam 

dificuldades ao ritmo expansionista vindo do exterior, originário dos países adiantados.  

 Quando uma nação pobre e atrasada se torna politicamente independente, vem a 

descobrir que a independência política não significa que ela se encontra 

automaticamente no caminho do desenvolvimento econômico. 

 É conveniente recordar agora que, nos países desenvolvidos, as desigualdades 

regionais foram atenuadas e, em alguns dos mais ricos e mais adiantados, quase 

liquidadas, pela difusão do desenvolvimento e pelas interferências políticas por parte do 

Estado Nacional. Porém o mundo, como um todo, assemelha-se  muito a um  país 

subdesenvolvido com “efeitos propulsores” fracos e com um Estado menos capaz de 

contrabalançar, mediante deliberadas interferências políticas, os “efeitos regressivos” do 

jogo das forças do mercado, orientados para desigualdades. 

 Entrementes, os países subdesenvolvidos estão utilizando as organizações 

internacionais como lugares onde se podem reivindicar medidas internacionais que 

melhorem as flutuações desastrosas de suas receitas de exportação. 

 Não se pode deixar de admitir, porém, que as políticas corretivas, iniciadas pelas 

organizações inter-governamentais, equivalem a muito pouco, a muito menos do que os 
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efeitos das mudanças, ascendentes ou descendentes, suscetíveis de afetar de um ano 

para outro os termos de intercâmbio dos países subdesenvolvidos. 

  Em tal situação, os países subdesenvolvidos tem de se valer exclusivamente, dos 

próprios recursos. Sua situação não é inteiramente perdida. Mesmo na falta do Estado 

Mundial que interfira no jogo das forças do mercado, no interesse de maior igualdade, 

os países subdesenvolvidos estão-se tornando donos de sua própria economia e podem 

até controlar, no tocante às suas importações e exportações, o comércio internacional. 

  

 

Capítulo 6 

A política do estado nacional nos países subdesenvolvidos 

 

 Há uma regra simples a ser aplicada quando se traça a linha do nacionalismo 

equilibrado e energético: um país subdesenvolvido procede, acertadamente, ao tomar 

toda e qualquer medida que, à luz do bom-senso, seja capaz de melhorar seu próprio 

bem-estar econômico, mas deve evitar, cuidadosamente, medidas políticas que não 

sejam benéficas à nação em seus efeitos totais e remotos. 

 Os países subdesenvolvidos tendem a manter suas principais relações 

econômicas e culturais e, de fato, a maior parte de suas ligações com um ou vários 

países industriais, enquanto os laços entre países subdesenvolvidos são fracos. Isto, 

naturalmente, resulta do prolongado atraso econômico e cultural, da dominação 

econômica estrangeira e, em particular, do colonialismo político. 

 De fato, as políticas econômicas nacionais dos países subdesenvolvidos, 

particularmente nas primeiras etapas, devem dirigir-se contra os países mais ricos, com 

os quais têm eles mantidos, tradicionalmente, estreitas relações econômicas, porque 

essas relações econômicas representam um estado de dependência colonial ou quase-

colonial, que deve acabar. Isto, naturalmente, se opõe aos interesses dos países que 

desfrutam dos privilégios que ora lhes devem ser retirados. 

 Têm de ser interrompidas, nesses processo, numerosas relações. Não raro, um 

país subdesenvolvido terá de nacionalizar as instalações pertencentes a estrangeiros para 

exploração dos recursos naturais. As razões para determinada medida política nesse 

processo de independência econômica podem ser fortes ou fracas, boas ou más. 
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Capítulo 7 

O planejamento nacional nos países subdesenvolvidos 

 

 Dadas as várias deficiências dos países atrasados, aceita-se também que o 

Governo exerça muitas funções que, na maioria dos países adiantados, são 

desempenhadas pela iniciativa privada. 

 Mas é claro que, se um país subdesenvolvido consegue iniciar e manter um 

processo acumulativo de desenvolvimento econômico, haverá mais e nunca menos 

espaço para a iniciativa privada já existente ou que venha a promover-se nele. O 

planejamento central terá como objetivo permanente romper as resistências, que 

constituem a marca do subdesenvolvimento, e dotar de maior flexibilidade toda a 

estrutura social e econômica. 

 A maior parte das decisões cotidianas sobre a maneira de combinar os fatores de 

produção terá de basear-se nos cálculos dos “custos de oportunidades”, expressos desse 

modo. 

O comportamento econômico racional sempre trata de aplicar recursos escassos 

em usos alternativos; esta é a realidade por trás da noção dos “custos de oportunidade”. 

Se, como de fato acontece, muitos países subdesenvolvidos exibem chocante 

desperdício de recursos escassos em obras públicas de “fachada”e em subsídios 

custosos a investimentos improdutivos, tal resulta de uma falha de planejamento. O 

único remédio é melhorar o próprio planejamento, o que implica uma análise realista 

das relações causais circulares, implícitas no processo de desenvolvimento acumulativo. 

 O plano de desenvolvimento de um país subdesenvolvido requererá, em regra, 

vultosas compras de equipamentos no exterior. Se esse incremento nas importações não 

for plenamente coberto por doações ou empréstimos externos, aquele país terá de fazer 

o máximo esforço para aumentar suas exportações. Porém sua capacidade produtiva, 

como, muitas vezes, pela natureza inelástica da demanda externa. Talvez tenha que 

restringir suas importações de bens de consumo e, em particular, de artigos de luxo, se 

quiser obter as importações essenciais de que carece. 

 Essas mudanças induzidas na estrutura de seu comércio exterior terão de ser 

contrabalançadas  por aumento na produção agrícola e industrial,  para deter a inflação 

e, também por controles nos preços e no consumo, a fim de impedir que a demanda de 

importações de luxo incentive inversões e produções internas indesejáveis. A formação 

de capital destinado a elevar o nível de investimento ter\m de ser compensada, 
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simultaneamente, por poupanças mais altas, a serem obtidas por meio de diversas 

medidas políticas. Todas essas mudanças induzidas nas magnitudes de consumo, de 

produção de exportação e de importação são elementos essenciais do plano nacional. 

 Um país subdesenvolvido caracteriza-se também pela circunstância de que 

grande parte de sua mão-de-obra se encontra desempregada ou apenas consegue 

substituir por meio de várias formas de “desemprego disfarçado”. O fato  de que a mão-

de-obra não tem emprego produtivo é, de um lado, um modo de afirmar que o país é 

subdesenvolvido; e, de outro, representa sua oportunidade de torna-se desenvolvido. Se 

parte dessa mão-de-obra “livre” puder empregar-se produtivamente, o país obterá uma 

vantagem líquida mesmo que para tal fim seja necessária levantar-se uma barreira 

contra a competição. 

 

 

Capítulo 8 

Desafio 

 

 Em geral, o nível econômico de que partem é muito mais baixo; a relação entre a 

população e os recursos mais desfavorável, e as tendências populacionais são mais 

dinâmicas e perigosas. Não dispõem de mercado internacional de capitais como o que 

tinham os países ora desenvolvidos, nem de escoadouros para emigração. Não herdaram 

tradições da racionalidades e de obediência à lei, tão importantes nos primórdios da 

história dos países desenvolvidos. 

 E chegam tarde ao teatro dos acontecimentos: não têm a oportunidade, que os 

países desenvolvidos tiveram, de se expandirem como centros industriais, cercados de 

nações atrasadas, que podiam explorar como mercados para os bens manufaturados e 

fontes de matérias-primas e, com esse propósito, manter em servidão colonial. 

 Sua única vantagem é o acervo de conhecimentos científicos e técnicos de que 

podem tirar proveito; mas, para utilizá-los, necessitam de pesquisas atualizadas em 

todos os setores de atividades. 

 É ideal que os países subdesenvolvidos utilizem todo o conhecimento de que 

possam dispor, mas devem elaborar suas próprias técnicas específicas, adaptadas e seus 

valores e condições. Em geral, esse trabalho não pode ser delegado a outrem. Para que 

tenham, de fato, oportunidade de êxito no programa de desenvolvimento econômico, os 

países subdesenvolvidos devem conferir a mais alta prioridade à criação de escolas e 
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universidades, destinadas à preparação de cientistas e à realização de pesquisas em 

todos os campos. 

 Como veremos, é isso justamente o que acontece com a teoria do comércio 

internacional. Essa teoria, na verdade, admite que o comércio provoque um movimento 

no sentido de igualização da renda; no entanto, em vez disso, o comércio sem controle 

entre dois países, um dos quais industrializado e outro subdesenvolvido, desencadeia 

um processo acumulativo ao empobrecimento e à estagnação desse último país. 

 Nesta época do Grande Despertar seria lamentável que os economistas jovens 

dos países subdesenvolvidos se deixassem seduzir pelas preferências do pensamento 

econômico nos países adiantados, as quais, mesmo nesses países, prejudicam os 

estudiosos em seus esforços de racionalidade, mas nas regiões subdesenvolvidas seriam 

funestas ao trabalho dos intelectuais. 

 Em vez de ruminar velhos conceitos e controvérsias doutrinárias, muitos deles 

com cerca de cem anos ou até mais, deviam colher o que é realmente prático e útil em 

nossa tradição e, depois, proceder à elaboração de suas próprias concepções teóricas, 

adaptadas a seus problemas. Descobririam, então, que vários argumentos e teoremas 

antigos e muito divulgados passam a ser úteis quando ajustados a nova estrutura. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

AS DESIGUALDADES ECONÔMICAS, A CONSCIÊNCIA PÚBLICA 

E A TEORIA ECONÔMICA 

 

 

Capítulo 9  

A doutrina da igualdade e as maneiras de escapar a esses princípios 

  

 Não é possível ignorar esse continuado impulso ideológico ao explicar-se a 

evolução bem recente dos países mais ricos para a integração nacional e para uma 

realização mais completa da igualdade de oportunidade. O Grande Despertar dos países 

muito pobres ora em marcha, também reflete, como é natural, o ideal de igualdade da 

civilização do ocidente. De certo modo, é importante assinalar que esse ideal tradicional 

dos países mais ricos se disseminou rápida e efetivamente no mundo subdesenvolvido 
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estimulando os povos contra a pobreza e, conseqüentemente, induzindo-os à conclusão 

de que não são absolutamente culpados de sua situação econômica. 

 Essa doutrina de igualdade radical, essência de importantes correntes filosófica, 

cujos efeitos se fizeram sentir nas próprias atitudes individuais , constitui, há séculos, 

uma anomalia em um mundo que se caracteriza por grosseiras desigualdades e é 

dominado, sobretudo, por interesses criados que procuram preservá-las. O que me causa 

surpresa, insisto, não é o fato de nossa sociedade ter tolerado tanta desigualdade 

econômica, mas sim, que ideal tão elevado quanto o da doutrina da igualdade se 

mantivesse, em santuário, nos espíritos durante tantos anos. 

 Em geral as ciências sociais, especialmente a teoria econômica, apegaram-se 

teimosamente ao postulado naturalista da igualdade, segundo o qual os homens, em 

regra, são igualmente dotados pela natureza, defendendo, portanto, também, a teoria do 

meio. Nas últimas décadas, como observei, a pesquisa sobre diferenciais de inteligência 

de grupo e sobre outras capacidades e aptidões mentais deu fundamento ainda mais 

sólido a essa presunção básica da teoria econômica e social. 

 Filósofos e economistas tinham que opor um argumento geral às deduções 

tiradas dessas observações, ou seja, que as diferenças eram apenas o resultado de 

desigualdades econômicas anteriores. Mas era difícil para o homem comum acreditar 

que fosse a explicação cabal. E é evidente que mesmo os doutos mantinham uma dúvida 

pertinaz – às vezes mais do que uma dúvida – de que, no fundo, algumas diferenças 

fossem inatas. 

 Voltando aos domínios da teoria econômica, deparamos com estranho paradoxo. 

De um lado, constituída o ramo da ciência social em que a doutrina ultra-radical da  

igualdade era “provada” e aperfeiçoada logicamente como instrumento particularmente 

preciso e eficaz de valoração “objetiva”. De outro lado, tendo erigido solidamente a 

doutrina da igualdade sobre seu fundamento estrutural, a teoria econômica demonstrava, 

desde logo, tendência muito forte para escapar à postulação do problema da igualdade. 

 A doutrina da igualdade, depois de ter sido provada, limitou-se, muitas vezes, a 

afirmações gerais em setores abstratos, insulada por invencível obscuridade, enquanto, 

no resto, a teoria econômica se desenvolvia de sorte a evitar, tanto possível, a 

proposição de problemas que pudessem servir de base a interferências políticas de 

caráter prático. 

Além disso, com argumentação bem fundamentada, resta explicar porque a 

ciência econômica, como resultado global das tendências de tantas gerações de 
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economistas, se orientou nessa direção particular e, assim, evitou, em princípio, tratar 

dos problemas da distribuição das rendas e da riqueza. 

Em sua época, Ricardo não tentou evitar o problema da distribuição. Proclamou, 

ao contrário que era tarefa primordial da economia explicar os preços dos três fatores de 

produção: trabalho, capital e terra e, portanto, a distribuição da renda. Pela abstração 

estática das mudanças e das inter-relações entre as mudanças, chamou a atenção e, mais 

do que isso, deu maior importância ao conflito de interesses entre as diferentes classes 

econômicas: nenhuma das quais poderia ampliar a sua participação no produto social, 

exceto às expensas de uma ou das outras. 

Isso se relaciona com a teoria dos salários naturais de Ricardo. Essa teoria, por 

sua vez, defluiu da lei da população de Malthus. A idéia é muito mais antiga, embora 

Malthus  fosse o primeiro a elaborá-la e dar-lhe projeção. 

O padrão de vida dos trabalhadores, em termos dos bens e serviços reais que 

seus salários podiam, comprar, era havido como constante. Salários mais altos, 

assistência social mais generosa ou qualquer outra interferência “artificial” que visasse a 

tornar mais alta a participação do pobre resultaria apenas em taxa mais elevada de 

reprodução. A formação de capital se reduziria porque baixaria o lucro. A redução do 

lucro agravar-se-ia pelo aumento na participação dos proprietários de terras, porque o 

crescimento de população forçaria o aumento dos arrendamentos. Os salários, em 

termos de meio de subsistência, logo voltaria ao seu nível original. Assim, qualquer 

intervenção destinada a melhorar o padrão de vida dos trabalhadores tenderia a frustar-

se em conseqüência do impulso natural para procriar. O pobre sempre permaneceria 

pobre, apenas o rico seria menos rico. 

Quando, no meado do século, John Stuart Mill escreveu os Principles of Polical 

Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy, ocorrera uma enorme 

mudança, que abalou as bases desta motivação do laissez-faire conservador na esfera da 

distribuição: o controle da natalidade apareceu como recurso possível e efetivo de 

impedir que a lei da população de Malthus tornasse inúteis as reformas 

redistributivistas.  Nas décadas seguintes, a queda na taxa de fertilidade começou 

gradualmente a acompanhar a queda nas taxas de mortalidade que não vinham subindo 

há longo tempo. 

Depois da II Guerra Mundial e sob influência do Grande Despertar, o objetivo 

da análise econômica se ampliou de forma a abranger efetivamente os países 

subdesenvolvidos. A teoria da população de Malthus tornou-se novamente relevante. É 
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claro que grande parte das populações desses países vivem em nível de subsistência 

malthusiano, em que qualquer melhoria potencial nos níveis de renda enfrenta o perigo 

de ser devorada pelo aumento populacional. 

No mundo de hoje, porém, razões políticas tornam cada vez mais difícil manter 

essa atitude negativista no nível da teoria e dos princípios gerais. Há uma realidade 

sinistra no problema da população. E quem quer que defenda realmente o ideal de 

igualdade deve ter esperanças e fazer tudo para que diminuam as taxa de fertilidade e 

exigir medidas destinadas à rápida propagação do controle de natalidade façam parte 

dos planos de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. 

Seus efeitos imediatos seriam a desorganização e a diminuição da produção de 

bens e serviços. Foi por esse motivo que Alfred Marshall concluiu: “... que portanto, 

cabe aos homens responsáveis procederem, com experiência e cautela, ao reformar ou 

modificar mesmo esses direitos que pareciam impróprios às condições ideais da vida 

social”. 

 Marshall salientava que os grandes economistas sempre sustentaram o ideal da 

igualdade: 

 
O fato  é que quase todos os fundadores da economia moderna eram homens de 
temperamento moderado e cordato, tocados por entusiasmo humanitário. Preocupavam-
se pouco com a riqueza própria; cuidavam muito de sua larga difusão na massa. 
... Eram devotados, sem exceção, à doutrina de que o bem-estar do povo devia ser o 
objetivo fundamental de todo esforço privado e de toda a política... Os direitos de 
propriedade, com tais, não foram venerados por esses espíritos magistrais que 
edificaram a ciência econômica... 

   

 

 Pode-se observar que, na conciliação entre o modo de pensar e o de viver, os 

indivíduos de melhor situação, comumente, esforçam-se por não se preocupar com o 

problema da igualdade. 

Em primeiro lugar, procuram ignorar a existência da pobreza e o desconforto dos 

pobres. 

Do mesmo modo, a profunda ignorância da pobreza do mundo subdesenvolvido 

foi conveniente e oportuna para os povos dos países mais ricos. Valeria a pena analisar, 

pormenorizadamente, como conseguiram habituar-se a tomar conhecimento abstrato da 

forma ocasional de muitos milhões de seres humanos em algum lugar da Ásia, sem que 

este fato fizesse parte de sua percepção da realidade. 
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Alfred Marshall, para citar novamente esse grande mestre eclético de nossa 

ciência, cuja mente era sempre tão sensível às questões de consciência, na introdução do 

Industry ans Trade, publicado logo após a I Guerra Mundial, enfrentou o fato com toda 

a franqueza: 

  
A noção de comércio nacional tem sido vinculada à noção de solidariedade entre vários 
membros de uma nação... 
Na verdade, aproximamo-nos rapidamente de condições sem precedente próximo no 
passado, mas talvez, mais naturais do que aquelas que estão substituindo condições sob 
as quais as relações entre várias camadas industriais em uma nação civilizada se 
baseiam na razão e não na tradição. 
Haverá tempo talvez em que esses assuntos serão tratados como uma obrigação 
cosmopolita e não como nacional: mas  essa época não está à vista. Para os propósitos 
práticos da geração presente e da futura, cada país deve, em princípio, dispor de seus 
próprios recursos e suportar seus próprios sacrifícios. 

 

 Enquanto os povos do mundo subdesenvolvido eram submissos e calmos, suas 

queixas não podiam chamar a atenção dos povos dos países mais ricos, dada a parede 

isolante de desconhecimento oportunista. Nova fase na velha luta em prol de maior 

igualdade que abrange o mundo todo, começou agora com o Grande Despertar. 

 Observei que, de certo ponto de vista, o Grande Despertar nada mais é do que a 

propagação vitoriosa, nos países subdesenvolvidos, do ideal de igualdade de 

oportunidades, herdado das nações mais ricas. Essas nações espalham a semente da 

revolução mundial. E tão poderosa é a força e a unidade de uma cultura que, mesmo se 

elas agora o tentassem não conseguiram evitar a continuidade do processo de 

disseminação. Para onde quer que se voltem estarão ensinando e pregando igualdade. 

 O que se faz necessário, primordialmente, não é a redistribuição da riqueza e das 

rendas. A ajuda, como acontece no caso de um país representa, como acontece no caso 

de um país, representará, apenas, pequena parte no programa racional de igualdade 

internacional. Nenhum dos planos propostos para ajuda ao desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos, em forma de capital, alcançou mais do que reduzida fração do 

aumento anual da renda nacional per capita nos países mais ricos, o que implica não se 

ter jamais cogitado de sacrifícios reais. E quem quer tenha advogado esses planos nunca 

deixou de acreditar que ajuda seria investimento lucrativo para os países mais ricos. A 

igualização da renda, mediante sua redistribuição entre nações, não só é impossível, 

como estou inclinado a acreditar, mas destituída de importância. 

 Desejo salientar, antes de concluir este capítulo, o seguinte: à medida que nosso 

raciocínio sobre assuntos econômicos sofre a influência dessas antigas e poderosas 
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preferências, nossa atenção se desvia do problema da igualdade. Tende a levar nossas 

conclusões práticas e políticas à idéia de que tudo promoverá a satisfação de todos se as 

forças naturais do mercado seguirem seu livre curso – o que implica, naturalmente, ser 

mais admissível deixar de lado o postulado da igualdade. 

 Essas doutrinas e preferências representam, pois politicamente, um preconceito 

conservador, especialmente no que toca às questões da distribuição da renda e da 

riqueza. Houve muitos escritores radicais que insistiram em estudar a realidade social 

do ponto de vista do ideal de igualdade.  

 

 

Capítulo 10 

As preferências conservadoras da teoria econômica e seu funcionamento nas 

filosofias básicas 

 

 Outra preferência um pouco diversa, relacionada com a doutrina da harmonia de 

interesses, é o preconceito antiestatal e de fato, “antiorganizacional”ou, como é mais 

conhecido, a inclinação ao laissez-faire. 

 Tanto a filosofia do direito natural quanto no utilitarismo, o individualismo 

atomista era premissa consciente, acentuada em sinal de protesto contra as filosofias 

anteriores e as contemporâneas, que tendiam a dar ao Estado e a outras instituições 

coletivas uma natureza orgânica uma espécie de personalidade com direitos, deveres e 

interesses independentes, embora limitados. 

 Para os fisiocratas, como primeiros expoentes da filosofia do direito natural, o 

preconceito do laissez-faire era progmático: a “ordem natural” da harmonia de 

interesses individuais não se realizava perfeitamente devido, sobretudo, a “inferências” 

do Estado e de outras instituições coletivas. 

 A noção de equilíbrio estável permeou toda especulação econômica e social 

durante os últimos dois séculos e até hoje determina conceitos de todas as ciências 

sociais e não apenas da Economia. 

 Normalmente, presumia-se que a realidade não está em equilíbrio. Porém, a 

doutrina estabelecia que o equilíbrio tinha uma “realidade virtual”, estado para o qual a 

realidade efetiva, a despeito de todas as perturbações, sempre tendia a mover-se. Este 

estado de equilíbrio virtual podia, ao mesmo tempo, ser utilizado como norma na 

elaboração de julgamentos de valor, concernentes ã realidade efetiva. Era este o modo 
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de pensar dos fisiocratas e dos autores clássicos, e a idéia atingiu alto nível de 

aprimoramento e amplitude na teoria neoclássica do equilíbrio geral. 

 Em especial, a imensa estrutura dominante da teoria do comércio internacional 

continuou a ser obstinadamente, na sua quase totalidade, uma teoria do equilíbrio. 

 Uma espécie de ponto cego oportunista formou-se para servir a este propósito. 

Como Lionel Robbins acertadamente demonstrou, seria difícil achar um só caso em que 

os economistas clássicos ingleses realmente recomendassem que a Grã-Bretanha fizesse 

um sacrifício pelo bem-estar do resto do mundo. Quando, por exemplo, recomendaram 

o livre-câmbio como política geral não foi com base no fato de que traria benefícios ã 

humanidade, mas de que seria do interesse de seu próprio país. 

 A doutrina do livre-câmbio tornou possível aos economistas clássicos não 

revelar a si próprios e a seus leitores a existência de um ponto cego no seu pensamento. 

 

 

Capítulo 11 

Nota sobre a teoria do comércio internacional e o problema da desigualdade 

 

 A insistência expressa nos efeitos equilibradores e igualizantes do comércio 

internacional representa o principal interesse da nova conceituação. O comércio 

permitiria à atividade industrial adaptar-se à localização dos recursos naturais e 

populacionais dos diferentes países e regiões. Disto resultaria que a escassez relativa de 

mão-de-obra e capital seria menos discordante. 

 A teoria do comércio internacional e a teoria econômica em geral jamais foram 

construídas para compreender a realidade das grande e crescentes desigualdades 

econômicas e dos processos dinâmicos de subdesenvolvimento e de desenvolvimento. A 

teoria econômica nunca focalizou problemas ligados às grandes diferenças nas técnicas 

de produção e nas próprias funções de produção e a imensas discrepâncias nos padrões 

de vida e em todo o ambiente cultural. 

 Também a teoria do comércio internacional, mais do que qualquer outro setor da 

teoria econômica, tem sido dominada pelo pressuposto do equilíbrio estável, o que 

implica a crença de que, normalmente provocará, como reação, mudanças secundárias 

de direção oposta. Só a partir desse e de vários outros pressupostos, o comércio 

representa um elemento do processo econômico que opera para promover maior 

igualdade econômica entre regiões e países. Sob o pressuposto contrário e mais realista 
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de que, freqüentemente o processo econômico é acumulativo, em virtude da causação 

circular, o papel do comércio internacional passa a ser, como vimos, o oposto, isto é, um 

dos meios pelos quais as forças de mercado tendem a provocar desigualdades crescentes 

quando os “efeitos propulsores” são fraco, como ocorre regularmente nos países 

subdesenvolvidos. 

 A concepção do equilíbrio com suas fortes conotações ideológicas tradicionais 

surge, então, como conveniente e oportuna; porque, enquanto uma teoria realista, que 

reconheça a predominância, no desenvolvimento social da causação circular com efeitos 

acumulativos, propicia argumentos para o planejamento estatal do desenvolvimento 

econômico num país subdesenvolvido e para a intervenção estatal em larga escala, a 

teoria do equilíbrio, dadas as suas conotações ideológicas, tende a levar a conclusões de 

laissez-faire. 

 Concluída essa exposição devemos salientar que, em conjunto, a extensa 

bibliografia, que aumenta sobre os problemas econômicos dos países subdesenvolvidos, 

tem dedicado pouca atenção à teoria econômica em geral ou à teoria do comércio 

internacional em particular. Na fase atual, essas obras em conjunto, manifestam uma 

tendência não teórica. Na realidade, quando muito, procuram tornar-se válidas, 

restringindo-se aos fatos concretos e aos problemas práticos. 

 Muitos autores exprimem o desejo de encontrar um arcabouço teórico; mas essa 

aspiração, de ordinário, é limitada pelo cepticismo, que algumas vezes a descrença total 

de que jamais se consiga elaborar uma teoria geral do subdesenvolvimento e do 

desenvolvimento econômico. 

 Se um dia nos aproximarmos da formulação de uma teoria geral do 

subdesenvolvimento e do desenvolvimento econômico, restará a tarefa difícil, mas 

necessária, de integrá-la na teoria econômica geral e, sobretudo, de ajustá-la, 

coerentemente, à teoria do comércio internacional. Porque é descabido sustentar teorias 

logicamente descoordenadas e de fato incoerentes. 

 

 

Capítulo 12 

O ponto lógico e crucial de toda ciência 

 

 Na orientação subjacente de toda tentativa sistemática de encontrar a verdade 

sobre a vida social há, pois, sempre, uma teoria: uma visão dos fatos essenciais e das 
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relações causais entre eles. Essa teoria, que determina a direção da investigação, deve 

ser explícita. Os risco de mantê-la implícita – como razões não definidas para levantar 

as questões especiais que são propostas e organizar os resultados da forma que de fato o 

fazem – naturalmente escapa à crítica.  

 Se a teoria for estabelecida a priori, por outro lado, é princípio básico da ciência 

que os fatos são soberanos. Em outras palavras, a teoria nunca é mais do que uma 

hipótese. 

 A teoria e investigação de fatos devem, portanto, reajustar-se continuamente 

uma à outra, subordinadas, porém, ao princípio de que na análise final os fatos são 

decisivos. 

 Os problemas concretos nunca são simplesmente econômicos, sociológicos, 

psicológicos ou políticos. Uma teoria do subdesenvolvimento e do desenvolvimento que 

opere com variáveis “econômicas”, por motivos lógicos, está fadada ao irrealismo e à 

irrelevância. 

 Este é o ponto crucial de toda ciência: pressupõe, em todas as suas iniciativas, 

um a priori, mas sempre ambiciona descobrir uma base empírica para esse a priori. Se 

algum dia puder ser formulada uma teoria válida de desenvolvimento e de 

subdesenvolvimento terá de basear-se em idéias destinadas do mais amplo 

conhecimento empírico da mudança social em todos os seus múltiplos aspectos, idéias 

essas oriundas das preferências ligadas à tradição. Somente deste modo é possível 

fundamentar-se seguramente audaciosas simplificações que sirvam de guia teórico à 

investigação. Mas o conhecimento empírico não pode adquirir-se sem princípios de 

seleção e de organização, isto é, sem a visão de uma teoria. 
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