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Esse texto busca contribuir para a configuração de uma psicologia implícita 

em operação no neoliberalismo, que constitui o que podemos denominar sujeito 

neoliberal. Trata-se de um estudo de uma teoria econômica, o marginalismo, que 

abriu espaço para o pensamento neoliberal, principalmente na sua concepção do 

sujeito enquanto indivíduo empreendedor. Essa concepção, que nos leva a pensar o 

indivíduo como capital humano baseado numa moral que eleva o ideal empresarial de 

si como categoria maior do princípio normativo das relações entre os indivíduos, 

justifica-se teoricamente na concepção utilitarista do cálculo de prazer e na concepção 

marginalista do cálculo subjetivo de satisfação.

Em nosso primeiro estudo, apresentado no semestre passado, apontamos as 

matrizes geradoras da psicologia implícita do sujeito neoliberal, concentrando nossas 

análises sobre o utilitarismo. No texto de hoje, o foco se desloca para o marginalismo, 

que ocupa posição intermediária entre o liberalismo clássico e o utilitarismo, de um 

lado, e o neoliberalismo, de outro.

1. O marginalismo

Boa parte das análises econômicas atuais são baseadas em conceitos advindos 

de teóricos ditos “neoclássicos”, cujos trabalhos datam da segunda metade do século 

XIX. Chamados também de “marginalistas”, esses autores teriam contribuído para a 

constituição da economia como ciência. Mas, assim que se penetra nos textos 

fundamentais do marginalismo, é possível perceber que há divergências importantes 

entre esses autores. Tais diferenças, longe de terem sido resolvidas, subsistem nas 

várias correntes do liberalismo econômico atual, o que torna essencial o 

reconhecimento das divergências teóricas para além de sua aparente homogeneidade.

       Essa clivagem está posta, aliás, logo na gênese do marginalismo. Não há uma 

escola derivada de um “pai fundador”. Tradicionalmente, sua origem é vinculada à 

publicação, quase simultânea, no começo da década de 1870, dos trabalhos de Stanley 

Jevons, Léon Walras e Carl Menger. A partir deles são desdobradas três abordagens 
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distintas, que ficaram conhecidas pelo lugar onde surgiram. São elas: 1) Escola de 

Lausanne, também chamada escola do equilíbrio geral, ou escola walrasiana. Alguns 

intérpretes imputam apenas a essa corrente o epíteto de “neoclássica”, uma vez que 

Walras atingiu um alto nível de formalização nas modelizações matemáticas; 2) 

Escola de Cambridge, ligada ao nome de Jevons; 3) Escola Austríaca, em que se 

encontram os economistas mais francamente favoráveis ao liberalismo econômico, a 

partir de Menger, incluindo figuras fundamentais do neoliberalismo, como Ludwig 

von Mises e Friedrich von Hayek. “Foi através desse livro”, declara Mises (2009, p. 

25) a propósito dos Princípios da economia de Menger (2007), “que me tornei 

economista.”

Antes de passar às divergências, é preciso explicitar os princípios comuns a 

essas diferentes correntes. De modo geral, é possível dizer que o marginalismo 

constitui uma alternativa à economia política clássica, de Adam Smith e David 

Ricardo, assim como à crítica a ela feita por Karl Marx (cf. BRÉMOND, 1989). Esses 

autores partem da matriz utilitarista, estabelecida principalmente por Jeremy Bentham 

e John Stuart Mill, para conceber modelos de funcionamento da economia baseados 

no cálculo do valor-utilidade de uma mercadoria. No que se refere à gestão de 

recursos e à atividade de troca, o que prevalece é a busca individual pela maximização 

de seu bem-estar. De uma perspectiva marginalista, a centralidade do valor das 

mercadorias não está na quantidade de trabalho utilizada na sua produção (como 

preconizam os clássicos), mas na função entre a disponibilidade da mercadoria e a 

satisfação que ela fornece ao consumidor. Ninguém vai ao mercado oferecer um bem 

por oferecer, pois a demanda constitui o fato principal para a relação de troca, sendo a 

oferta sua consequência. Esse deslocamento de ênfase da oferta para a demanda 

indica que o consumo ganha maior importância em relação à produção.

Segundo os marginalistas, a utilidade de um bem não somente é variável em 

relação aos indivíduos, mas também difere, para um mesmo indivíduo, segundo a 

quantidade disponível desse bem no momento em que ele aprecia sua utilidade. Algo 

abundante, como, por exemplo, o ar, não tem nenhum valor, ainda que ele seja 

necessário. Em outras palavras, o valor de um bem se funda no julgamento subjetivo 

de cada indivíduo quanto à sua utilidade em função de sua escassez no mercado.

Resumindo, a teoria marginalista é construída a partir da relação entre 

oferta/demanda: à medida em que a quantidade de bens consumidos aumenta, ocorre a 

diminuição progressiva da  utilidade desses mesmos bens. O valor de um copo d’água 
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é, pois, tanto menor quanto maior é o grau de satisfação do indivíduo a cada nova 

unidade consumida. A utilidade marginal é, portanto, sempre decrescente. A partir 

desse princípio, abre-se a possibilidade de calcular a tendência dos preços, do lucro e 

até mesmo dos salários – sendo o trabalho percebido como uma mercadoria igual a 

qualquer outra. 

Portanto, a relação entre oferta e demanda, vendedor e consumidor, torna-se 

passível de ser calculada e, no caso de alguns teóricos, como veremos, matematizada, 

conferindo, dessa maneira, um pretenso estatuto de cientificidade à economia política. 

2. A escola de Cambridge e sua raiz utilitarista

Observamos claramente tal projeto de matematização da nova ciência 

econômica em Jevons, cujo legado para o desenvolvimento de uma certa concepção 

da subjetividade liberal não pode ser negligenciado. Imerso num ambiente intelectual 

profundamente influenciado pelo utilitarismo, Jevons concebe sua Teoria da 

Economia Política em continuidade com a filosofia moral de Bentham. Uma 

continuidade, porque Jevons teria seguido os princípios de Bentham e aplicado a eles 

o único método adequado, a seu ver, para se tratar a economia política: o método 

matemático. Já na introdução da sua obra principal, Jevons declara: “é claro que a 

Economia, se for para ser uma ciência, deve ser uma ciência matemática” ([s. d.], p. 

3), e isso porque “para mim”, diz Jevons, “parece que nossa ciência deve ser 

matemática simplesmente porque ela trabalha com quantidades” (Ibidem) - a saber, 

quantidades de prazer e dor. Numa proposta claramente matematizante, Javons busca 

quantificar os afetos, realizando uma concepção aritmética do prazer e da dor, para 

alcançar a verdadeira teoria da utilidade como diz Sigot (cf. 2002, p. 265). 

Porém, a recuperação do princípio utilitarista da maximização do prazer não 

ocorre sem uma significativa simplificação das teorias de Bentham. Com efeito, das 

sete circunstâncias ou dimensões que Bentham definiu para avaliar os sentimentos 

(intensidade, duração, certeza, proximidade [propinquity], fecundidade, pureza e 

extensão), Jevons seleciona somente dois deles, o que torna possível a representação 

da utilidade num gráfico bidimensional. Tal simplificação resulta de um processo em 

dois atos.

Primeiramente, observa Sigot (cf. 2002, pp. 265-270), Jevons exclui as três 

últimas circunstâncias elencadas por Bentham (fecundidade, pureza e extensão). 

Tratar-se-iam de dimensões que interessam mais à teoria moral e menos ou nada à 
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economia política. Em segundo lugar, a proximidade e a certeza poderiam ser 

reduzidas à intensidade e à duração, uma vez que a maior ou menor proximidade ou 

probabilidade de um certo evento implica em maior ou menor prazer para o agente. 

Tudo se passa como se o esforço epistemológico de Jevons consistisse em purificar o 

cálculo utilitário banthamiano de qualquer traço moral. Não para recusar sua 

importância, mas para legitimar a cientificidade da economia política, excluindo-a do 

campo moral. Diz Jevons: “qualquer coisa que produz prazer ou previne dor pode 

possuir utilidade. [...]; mas nós devemos tomar cuidado para não restringir o 

significado da palavra [utilidade]  por qualquer consideração moral” (JEVONS, 

[s.d.], p. 38).

Afirmações dessa natureza levam a uma mudança radical do papel da 

subjetividade no cálculo econômico. Por subjetividade, Jevons entende a relação de 

atração existente entre um ser desejante e aquilo que ele deseja, cuja compreensão por 

parte do economista deve se restringir a termos estritamente quantitativos. Em outras 

palavras, e diferentemente dos outros protagonistas da teoria marginalista, caem para 

fora dos limites da ciência econômica considerações sobre os determinantes 

fisiológicos, psicológicos ou sociais da ação humana. Aliás, é também sobre esse 

ponto que se situa a recusa de Jevons da teoria utilitarista de John Stuart Mill, 

segundo a qual seria possível distinguir prazeres de elevada e de baixa qualidade. Para 

Jevons, não se trata de recusar a existência de qualidades distintas de prazer; o 

problema está no fato de Mill pressupor a existência de um juiz externo responsável 

por emitir um veredicto sobre tais qualidades. Se Jevons prefere o utilitarismo de 

Bentham é porque “nenhum juízo externo está envolvido na sua abordagem. 

Qualidade, então, não é mais uma característica exógena. Ao contrário, é endógena 

na medida em que o próprio indivíduo julga a qualidade de prazer ou dor que ele 

antecipa” (SIGOT, 2002, p. 272).

Pelas mesmas razões ligadas à radical subjetividade dos desejos, Jevons rejeita 

a possibilidade de se realizar comparações de sentimentos entre indivíduos: “o leitor 

perceberá, novamente, que nunca houve, em nenhuma instância, uma tentativa de 

comparar o montante de sentimento em uma mente com o que existe em outra” 

(JEVONS, [s.d], p. 14). Sendo assim, resta saber se é possível alguma avaliação social 

da utilidade das ações, ou, retomando os critérios benthamianos, se a utilidade de uma 

determinada ação pode se estender a outros indivíduos, gerando prazer a um maior 

número de pessoas. Porém, apesar de Jevons não negligenciar a importância dessa 
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discussão, ela está ausente de Teoria da Economia Política. Seu objetivo é purificar a 

economia política, deixando as dimensões da pureza, fecundidade e extensão, tal 

como Bentham propunha, à teoria moral.

Sendo assim, podemos afirmar que Jevons matematiza o princípio utilitarista 

da maximização do prazer, estabelecendo uma clivagem epistemológica radical entre 

a ciência econômica e a teoria  moral.

3. Aprofundando a cientificidade da economia política

Milton Friedman, em 1949, pouco depois da fundação da Société du Mont 

Pélerin, think tank neoliberal, escreve essas linhas ao comentar a teoria marginalista 

de Alfred Marshall:

sem dúvida, a maior parte das teorias econômicas aceitariam essas 
afirmações gerais dos objetivos da teoria econômica [uma razão 
sistemática e organizada de métodos sobre problemas econômicos, 
baseado em alguma evidência factual sobre as formas de ações e 
causas]. Mas nosso trabalho calunia nossas profissões. Abstrações, 
generalidade e elegância matemática têm, em certa medida, tornado o 
fim em si mesmos, critério pelo qual se julga a teoria econômica. Os 
fatos devem ser descritos, não explicados (FRIEDMAN, 1949, p. 
490).

Ou seja, um teórico neoliberal como Friedman vê na teoria marginalista um ganho se 

destacarmos a matematização da relação entre oferta/demanda.

É certo que Marshall destaca a matemática na economia política: ela seria uma 

ferramenta para se calcular. Apesar de ser descrita apenas como uma ferramenta, o 

que interessa na teoria de Marshall a Friedman é a possibilidade de formalização da 

economia política. Sendo assim, a teoria econômica de Marshall teria dado as bases 

para o pensamento neoliberal – principalmente a concretude da relação entre demanda 

e oferta. Mas Marshall não parece ir tão longe quanto Friedman gostaria. Em seu 

texto A curva de demanda marshalliana, Friedman diz que a teoria de Marshall, 

mesmo que tenha aberto espaço para pensarmos a economia no século XX, ainda não 

teria sido tão severa na matematização da curva de demanda e oferta.

Marshall está mais próximo da Escola de Lausanne, também chamada escola 

do equilíbrio geral, ou escola walrasiana. Nessa concepção, por meio do conceito de 

utilidade marginal é possível calcular em que circunstâncias um mercado pode chegar 

ao seu equilíbrio, ou seja, quando todos os portadores de mercadorias obtêm a maior 

satisfação de suas necessidades. Sendo assim, na tentativa de encontrar um equilíbrio 

entre demanda e oferta, a economia política, principalmente de Marshall e Walras, 



6

busca formalizar o que cada indivíduo necessita e deseja diante do que o mercado 

pode oferecer para satisfazê-lo.

A formalização consiste basicamente em quantificar o quanto algo é útil ou 

não a um indivíduo. Essa quantificação se estabelece a partir da utilidade marginal de 

qualquer bem: cada vez que uma unidade de um produto adicionar uma satisfação 

menor com o tempo, aquela unidade perde seu valor, tornando o produto menos 

valioso devido à sua abundância. É preciso, assim, pensar na oferta e tentar prever a 

escolha do consumidor. Basicamente, pensar como é possível que os indivíduos 

tenham uma satisfação máxima com uma renda constante.

Diz Friedman em relação a essa concepção:

a moderna economia tipicamente define a curva de demanda 
mostrando a relação entre quantidade de uma mercadoria demandada 
e seu preço para um dado gosto, renda, e preços de outras 
mercadorias. Essa definição foi também uniformemente aceita como 
uma interpretação correta da curva de demanda definida e usada por 
Alfred Marshall em seu Princípios de economia. Raramente esse 
ponto de vista foi expressado que uma definição diferente seria 
preferível (FRIEDMAN, 1949, p. 491).

O problema, diz Friedman, é que se busca entender, compreender um fato. O que 

deveríamos fazer é calcular para se prever o que será um fato.

A crítica de Friedman recai sobre Marshall: apesar da sua inovação na relação 

entre demanda/oferta, e apesar de ter se valido da matemática como um instrumento 

de cálculo do desejo, Marshall a toma somente como uma “ajuda”, pois o cálculo é 

algo completamente abstrato e não pode corresponder à realidade. Essa realidade está 

sujeita ao contingente e a economia política, por sua vez, é uma ciência que espera a 

conduta normal/esperada dos indivíduos. Marshall reconhece que há leis na 

economia, mas nenhuma pode ser tão exata quanto as leis físicas. Elas são leis da 

ordem do provável e medem os motivos que levam um indivíduo a comprar e a vender 

algo a partir do preço monetário. Não por acaso a economia política é definida por 

Marshall como o estudo dos negócios ordinários da vida dos indivíduos.

Entretanto, para Marshall, não se trata de um estudo imparcial, porque ela visa 

o bem-estar das pessoas e, como tal, também seria um estudo sobre o homem – o 

modo como eles vivem, se movem e pensam nas ocupações ordinárias da vida 

visando o bem-estar que, na sua economia política, se resume, principalmente, à 

riqueza dos indivíduos e da coletividade.

       Pensar o homem, de certa forma, nessa concepção, é pensar no desejo, nas 

aspirações, nas afecções em geral dos indivíduos para compreender porque eles são 
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motivados a trabalhar, a se ocuparem ao longo da vida na busca de riqueza. Não que a 

ciência econômica ignore o que seja o lazer. Longe disto: ela se ocupa também com 

as motivações dos indivíduos em suas horas de lazer. Principalmente no que eles 

buscam para se satisfazerem nesses momentos. É como se pudéssemos medir 

quantitativamente a motivação de um indivíduo sabendo o que ele consome para se 

satisfazer ou porque ele retém para si sua riqueza.

O problema é estabelecer um método para medir a motivação dos indivíduos. 

É impossível medi-la diretamente. Por isso, a economia visa os efeitos da motivação 

do indivíduo: em que e quanto as pessoa gastam sua riqueza, pois, diz Marshall, “com 

bastante precaução, o dinheiro nos fornece regularmente uma boa medida da força 

que move grande parte dos motivos pelos quais as vivências humanas são formados” 

(MARSHALL, 1997, p. 39). É preciso, assim, um estudo estatístico o mais próximo 

possível da situação real que os homens vivem no dia a dia. Por isso a teoria de 

Marshall se diz uma introdução à economia. Não se trata de uma modéstia. Os 

problemas econômicos apresentados são tratados de forma estática, ou seja, numa 

situação ideal, de equilíbrio. Mas como ele diz, as coisas se complicam quando nos 

aproximamos das condições reais da vida. Aqui seria necessário pensar uma 

economia orgânica. Sua teoria é uma introdução necessária para, em suas palavras, 

um tratamento mais filosófico da sociedade como um organismo seja possível no 

futuro (cf. MARSHALL, 1997, p. 277).

       Mas os “economistas, como todos outros estudantes da ciência social, estão 

concernidos com indivíduos principalmente como membro do organismo social” 

(MARSHALL, 1997, p. 25) e não só das motivações do indivíduo tomado como um 

átomo. Não se trata, assim, de um estudo do indivíduo, mas como ele se comporta no 

meio social. É preciso visar a conduta de um grupo e quais são seus valores, 

utilizando-se de estatística para se chegar o mais próximo dos dados reais das 

condutas dos indivíduos. Uma espécie de ciência da observação (do homem tal como 

ele é) para uma possível previsão de suas condutas, assim como o que os indivíduos 

valoram socialmente. Nesse sentido, a economia política não prega que esse ou aquele 

tipo de comportamento é bom/mal, correto/incorreto. Mas ela reconhece que haja 

valores bons e ruins. Por exemplo: o egoísmo não é um comportamento que leva a 

felicidade da coletividade e, por isso, é considerado algo reprovável.

Entretanto, certamente uma pessoa pode decidir ser egoísta. Esse é um fato 

fundamental para Marshall, o que o leva a afirmar que “é a deliberação e não o 
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egoísmo que é a característica da idade moderna” (MARSHALL, 1997, p. 6). A 

competição, a seu ver, é simplesmente uma consequência contingente na vida 

moderna industrial. E, para ser sincero, diz Marshall, a competição não é uma boa 

palavra para caracterizar a vida industrial moderna, porque esse termo carrega 

qualidades morais. As características da vida moderna são mais ligadas a hábitos de 

autoconfiança, previsões, em escolhas deliberadas e livres do que propriamente 

voltada à competição (cf. MARSHALL, 1997, p. 10). Assim, um termo mais 

adequado na economia política é liberdade econômica – uma situação baseada na 

deliberação e liberdade do indivíduo que visa a eficiência no livre comércio que 

aumenta a riqueza de uma coletividade.

A aposta de Marshall é que a ciência econômica pode ser um instrumento para 

o benefício da riqueza da coletividade, mas nada impede que algumas pessoas possam 

usá-la para seu benefício próprio. E a economia passa aqui a ser uma ciência central 

na modernidade, pois ela nos leva a fazer esse tipo de pergunta segundo Marshall: 

“como devemos agir para acrescentar o bem e diminuir as más influências na 

liberdade econômica, nos resultados últimos e no curso de seu progresso?” 

(MARSHALL, 1997, p. 41). Sendo assim, a economia política não é necessariamente 

neutra. Ela indica o que seria melhor para a humanidade, para o aumento da riqueza 

da coletividade, o que equivale dizer, na soma de felicidade para o maior número de 

pessoas.

       Léon Walras, alguns anos antes de Marshall, havia levado a fundo o princípio 

que guiava a doutrina de Marshall. Tratava-se, literalmente, de uma teoria do 

equilíbrio geral, em que, numa livre concorrência, o mercado iria chegar, num dado 

momento, a uma harmonia. É como se a liberdade entre demanda e oferta fosse uma 

premissa para uma suposta justiça social. Assim, a economia política teria um fim: a 

satisfação dos indivíduos. Um fim, aliás, calculável. Daí porque Friedman dizer que 

devemos reverência a Marshall, mas que devemos caminhar mais com Walras (cf. 

FRIEDMAN, 2016, p. 489).

4. O equilíbrio geral como meta

Assim como Marshall, Walras acredita que o mercado tende a autorregular sua 

atividade sem desemprego ou desperdício dos meios de produção, uma vez que todos 

os fatores de produção tendem a ser alocados de maneira eficaz. Em seu pleno 

funcionamento, a oferta se iguala à demanda em todos os mercados, inclusive no 
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mercado de trabalho. Tanto Marshall como Walras elaboram um modelo 

microeconômico estático. Mas, no caso do equilíbrio geral walrasiano, em 

contraposição ao equilíbrio parcial marshalliano, ocorre uma adição entre funções de 

oferta e demanda de agentes individuais em diferentes mercados.

Essa teoria de equilíbrio geral em Walras é considerada, por muitos, a sua 

contribuição mais importante na economia política; e, por outros, a mais equivocada, 

por ser demasiada especulativa. Diferentemente de Marshall, a análise da disposição 

do consumidor para comprar algo depende não somente do cálculo da utilidade 

marginal adquirida no consumo daquele bem, mas também da soma das utilidades 

marginais dos bens disponíveis, além dos rendimentos disponíveis desse consumidor. 

Dessa forma, a demanda de um produto só pode ser analisada em conjunto com o 

preço dos outros produtos do mercado, aumentando o número de variáveis e, por 

consequência, o grau de formalização matemática.

Como consequência disso, temos ao menos outra distinção importante entre o 

modelo marshalliano e walrasiano: a importância conferida à matemática como 

instrumento de análise. Walras vê nela uma fonte de clareza, precisão e exatidão 

insubstituível. Trata-se, para ele, da condição de acesso da economia ao estatuto de 

ciência, ao mesmo tempo em que funda a economia pura. Sem essa ferramenta, a 

economia política continuaria restrita a "afirmações gratuitas". Diz Walras:

...e não somente o emprego da linguagem e do método matemático 
me permitiu demonstrar, assim, as leis do estabelecimento dos preços 
correntes em equilíbrio, mas ele me permitiu demonstrar, além disso, 
as leis de variação desses preços, analisar o fato e, por isso mesmo, 
estabelecer o princípio da livre concorrência (WALRAS).

Por essa concepção do método matemático, assim como Friedman, muitos 

conceberam a doutrina do equilíbrio geral de Walras como a pedra fundamental da 

economia política. Frequentemente, sua teoria é entendida como antecessora da 

"teoria da ação racional" de seu aluno e sucessor de cadeira na Universidade de 

Lausanne: Vilfredo Pareto. Ainda que discordassem politicamente (Walras foi um 

reformista e Pareto, um conservador), ambos formariam a base sólida para o que veio 

a ser entendido como economia neoclássica.

Para Walras, o mercado funciona como um pregão, em que os compradores 

aumentam seus lances e os vendedores oferecem seus bens em liquidação. O livre 

curso da ação desses agentes leva ao equilíbrio do valor de troca de mercadorias. A 

concorrência perfeita consistiria, nesse contexto, na troca realizada sob a condição do 

total conhecimento dos indivíduos das suas condições e de que todos os agentes ajam 
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livremente para aumentar seus lances e oferecer em liquidação. Em outros termos, a 

concorrência perfeita supõe informação perfeita e livre iniciativa.

Dessa forma, o mundo econômico pode ser considerado como um vasto 

mercado composto de vários micromercados de troca de riqueza social. Mais 

especificamente, para Walras, o mundo econômico se estabelece no reconhecimento 

de leis segundo as quais essas vendas e compras tendem por si próprias a serem 

realizadas. Conclui Walras: “para isso, suporemos sempre um mercado perfeitamente 

organizado em relação à concorrência, como em Mecânica Pura primeiro supõe-se 

máquinas sem atrito” (WALRAS, p. 34).

Numa concorrência eficaz e justa, encontramos a tendência ao equilíbrio geral 

entre o mercado e a satisfação plena de todos os agentes desse grande “pregão”. É 

nisso que consiste a economia pura formulada por Walras. Se a satisfação máxima 

não puder ocorrer, isso significa que existem obstáculos a serem superados para que a 

concorrência ocorra perfeitamente. A intenção que subjaz a essa opção teórica de 

Walras é mostrar que as alternativas à concorrência perfeita são menos eficazes. O 

autor aponta que os maiores obstáculos para tal funcionamento perfeito do mercado 

são: os monopólios, as leis de herança, as tarifas protecionistas e a propriedade 

privada de terras – por esse motivo, em seu Elementos de Economia Política Pura, 

Walras defende que a nacionalização da propriedade agrária, assim como das 

ferrovias, é condição para o bom funcionamento do restante do mercado.

Como se vê, muitos pontos da teoria de Walras são incompatíveis com as 

teorias neoliberais. Entretanto, a matematização da economia e a busca da 

quantificação da satisfação dos indivíduas abrem, por sua vez, a possibilidade de se 

pensar o individualismo neoliberal. É por isso que, para Friedman, a doutrina 

walrasiana trouxe contribuições importantes para a moderna teoria econômica, ainda 

que não negue suas insuficiências. O mérito de Walras, segundo Friedman, é formal: 

ele utilizou a linguagem correta, a matemática, para expressar, entretanto, uma teoria 

equivocada em termos de conteúdo.

Por exemplo: em seu artigo Léon Walras e seu sistema econômico, Friedman 

trata do que ele considera os dois aspectos principais da doutrina de Walras: a 

utilidade marginal e a teoria do equilíbrio geral. No que se refere à utilidade marginal, 

Friedman afirma que ela é empiricamente vazia e que seu postulado é quase 

metafísico (cf. FRIEDMAN, 1955, p. 903). A teoria do equilíbrio geral, por outro 

lado, e a despeito de sua insuficiência em termos de linguagem matemática, tem 
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consequências mais interessantes para a ciência econômica. O que Friedman parece 

herdar do marginalismo, como fica claro, são questões pontuais e não a teoria como 

um todo.

5. O marginalismo na Escola Austríaca

A posição singular de Carl Menger entre os marginalistas e a forma como ele 

antecipa aspectos do neoliberalismo relaciona-se, principalmente, às peculiaridades da 

discussão econômica no universo germanófono.

Na Alemanha, na primeira metade do século XIX, a influência da economia 

clássica, na qual o valor está associado ao custo dos fatores de produção, é 

contrabalançada pela influência de autores como Condillac, que destacam a 

subjetividade do valor. Por outro lado, devido à relativa fraqueza de sua economia na 

época da unificação, o país é levado a valorizar a intervenção estatal (a concepção de 

Estado do bem-estar social, por exemplo, se inicia com Otto von Bismarck), que goza 

de bastante prestígio junto ao historicismo - corrente hegemônica entre os 

economistas alemães nas últimas décadas do século XIX. Essas duas referências estão 

bastante presentes em Menger: o subjetivismo lhe serve de inspiração; já o 

historicismo de seus contemporâneos é combatido por ele na chamada “controvérsia 

dos métodos” (Methodenstreit).

Em O comércio e o governo, publicado no mesmo ano que A riqueza das 

nações de Adam Smith, Condillac (1776, p. 11) afirma: “É natural que uma 

necessidade sentida mais fortemente dê às coisas um valor maior, e uma necessidade 

menos premente lhes dê um valor menor. O valor das coisas, portanto, cresce com a 

escassez e diminui com a abundância”. Aprofundando-se nessa linha, o economista 

alemão Hildebrand (1922, p. 258), em livro publicado originalmente em 1848, 

sustenta que “cada espécie de bem tem a medida de seu valor de uso na soma e na 

hierarquia das necessidades humanas que ela satisfaz” e que o valor de uso “se 

distribui entre as unidades da espécie de bem de acordo com a quantidade das 

mesmas”.

Menger dá o passo seguinte, propondo que se ordenem as unidades disponíveis 

de uma espécie de bem de acordo com a importância decrescente da satisfação das 

necessidades proporcionada por cada unidade. É a unidade de um bem associada à 

menor satisfação que define o valor dele, pondera Menger, chegando assim a uma 
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concepção de utilidade marginal similar às de Jevons e Walras, apesar de não 

empregar essa expressão.

Ao propor o ordenamento de diferentes experiências de satisfação, Menger 

não discute os méritos de cada experiência, abstendo-se de considerações de ordem 

psicológica ou moral. O que importa, para fins de determinação do valor, é o aspecto 

quantitativo. Mas não se trata de medir precisamente as quantidades de satisfação 

embutidas em diferentes experiências, e sim de comparar essas quantidades entre si, 

definindo graus de satisfação diferentes, ou seja, hierarquizando as experiências em 

mais ou menos satisfatórias.

A centralidade da hierarquização aparece igualmente em Mises (1998, p. 3), 

para quem “nada que os homens almejam ou desejam evitar permanece fora desse 

arranjo em uma única escala de gradação e preferência”. O esforço permanente de 

hierarquização consiste na escolha. “A economia subjetivista moderna”, afirma Mises 

(ibid., p. 3), “converteu a teoria de preços de mercado numa teoria geral da escolha 

humana”. E, para ele, a escolha é a essência da ação humana, que, por definição, é 

sempre racional.

A ênfase na ordem entre os tipos de satisfação ajuda a entender por que 

Menger, diferentemente de Jevons, Walras e Marshall, não recorre à matemática. “Os 

austríacos”, observa seu filho, o matemático Karl Menger (2003, p. 535), “não apenas 

mantêm distância dos conceitos de cálculo (limite, derivadas, taxa de mudança); de 

acordo com sua concepção ordinal da utilidade, eles evitam até operações aritméticas 

tais como dividir ou multiplicar uma utilidade por um número”. Na medida em que a 

desconfiança em relação à matemática caracteriza a Escola Austríaca em geral, as 

diferenças entre os marginalistas acabam refletindo-se no interior do pensamento 

neoliberal, no qual os austríacos dão muito menos importância à matemática do que a 

Escola de Chicago.

Aqui cabe considerar também os debates com partidários da intervenção 

estatal, nos quais tanto Menger quanto Mises se envolvem pessoalmente. Nos anos 

1920 e 1930, Mises trava uma polêmica com o socialista polonês Oskar Lange, para 

quem uma economia planificada pode ser eficiente se recorrer a ferramentas 

matemáticas e que adapta para seus próprios fins a teoria do equilibrio geral de 

Walras. É sobre esse pano de fundo que é possível entender algumas críticas duras de 

Mises (1998, p. 347) ao uso da matemática: “O método matemático [...] é um método 

inteiramente vicioso, partindo de premissas falsas e levando a inferências falaciosas. 
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Seus silogismos não são apenas estéreis; eles desviam a mente do estudo dos 

problemas reais e distorcem as relações entre os vários fenômenos”.

Com a flexibilidade maior dos modelos matemáticos a partir do 

desenvolvimento da teoria dos jogos, nos anos 1940, a Escola Austríaca passa a ser 

mais receptiva em relação a esse tipo de instrumento. Não obstante, Hayek (1989), em 

seu discurso ao receber o Nobel em 1974, adverte para a importância excessiva que os 

economistas reservam aos fenômenos mensuráveis, apontando o recurso à matemática 

como fonte de distorções.

A posição de Menger contra o planejamento centralizado da economia 

manifesta-se principalmente através de sua concepção de uma ordem social 

espontânea, cujo exemplo paradigmático concerne à origem do dinheiro. Para 

Menger, nos primórdios da história, cada um trocava seus bens excedentes pelos de 

outros. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que alguns bens eram mais 

desejados e, por isso, mais fáceis de serem trocados que os demais, passando a 

privilegiar a posse dos primeiros. Processos semelhantes são encontrados em outras 

instituições. A ideia de uma ordem social espontânea remete ao fato de que 

instituições como o mercado são o resultado não previsto de atividades humanas.

Menger situa-se aqui no ponto intermediário de uma linhagem que vai do 

século XVIII ao século XX. De um lado temos principalmente Adam Smith e sua 

teoria da mão invisível do mercado. De outro se destaca Hayek, que enfatiza as 

limitações da capacidade humana em planejar as instituições e dirigir seu 

funcionamento, e o papel dos preços em sintetizar o conhecimento disperso 

socialmente entre uma multiplicidade de atores. Para ele, só é possível conceber o 

equilíbrio do mercado à condição de tomá-lo como algo dinâmico, difícil de ser 

apreendido e não passível de qualquer tipo de controle. Na disputa teórica e política 

do contra os vários tipos de intervenção estatal, esses argumentos desempenham papel 

fundamental.

6. Considerações finais

Como se procura demonstrar acima, o marginalismo, que se convencionou 

chamar de economia neoclássica, não constitui uma doutrina homogênea. Podemos 

dizer que o papel concedido à matematização da economia e à identificação das 

configurações de equilíbrio do mercado são os pontos mais críticos na confrontação 

entre os quatro autores. Essa divergência, que se reflete no interior do neoliberalismo, 
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revela perspectivas diversas acerca das possibilidades de apreensão do funcionamento 

do mercado e, por consequência, das possibilidades de intervenção na economia. 

Entretanto, é possível dizer que Jevons, Marshall, Walras e Menger partilham 

do mesmo ponto de partida: a ênfase nas preferências individuais e no cálculo 

subjetivo da satisfação de necessidades. Neles, o valor tem bases subjetivas, não 

objetivas. Com base no individualismo metodológico, esses autores do fim do século 

XIX concebem a sociedade como a soma de indivíduos que agem de maneira utilitária 

e, portanto, calculável. Nessa medida, o marginalismo joga luz em aspectos 

fundamentais dos modos de individuação no capitalismo em geral e no neoliberalismo 

contemporâneo em particular.
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