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E A ECONOMIA UMA CIENCIA? (*) 

Sir John Hicks (* *) 

A primeira coisa a decidir quando se tenta responder a minha pergunta, 
e o que se entende par ciencia. A palavra inglesa, e francesa, science - que 
e basicamente a mesma em muitas outras lfnguas - deriva do verba Iatino 
scire, saber, conhecer; o termo alemao Wissenschaft, que deriva de wissen, 
tem a mesma origem. Assim, pode aceitar-se que, etimologicamente, ciencia 
significa apenas conhecimento, decorrendo daf que uma ciencia nao seja mais 
do que um corpo de conhecimentos. Penso, no entanto, que todos 
concordarfamos em que esta definic;:ao seria demasiado ampla para ter utilidade 
efectiva. Uma boa biografia, seja ela de Napoleao ou de Beethoven, sempre 
contera um corpo de conhecimentos, sem que contudo alguem lhe chame 
ciencia. Para que a discussao que empreendo seja de algum modo interessante, 
devo procurar uma definic;:ao mais precisa. 

Definic;ao de ciencia 

Sinto necessidade de partir de alga que se ajuste as ciencias naturais, 
que todos concordarfamos serem ciencias; mas nao deverei ficar par uma 
simples listagem das ciencias naturais. Deve ser alga que possa ser utilizado 
num exame crftico para assentar sabre o que e e o que nao e uma ciencia. 
A melhor definic;:ao a que posso chegar, no sentido de preencher um tal 
requisite, e a que apresento a seguir. 

Uma ciencia, diria eu, consiste num corpo de proposic;:oes que possuam 
tres caracteres distintos: 

1) Serem ace rca de coisas rea is, ace rca de coisas que observamos, 
acerca de fen6menos; 

(") Texto baseado numa comunicac;:ao com o mesmo titulo apresentada pelo autor no 
33. o Encontro de Laureados com o Premia Nobel, em Lindau im Bodensee, RFA, em 27 de Junho 
de 1983, e publicado na Interdisciplinary Science Reviews, vol. 9, n. o 3, 1984. 0 autor agradece 
as discussoes que teve com os outros economistas de Oxford A. K. Sen (All Souls}, A. M. Courakis 
(Brasenose) e D. Helm (Queen's College). A traduc;:ao e de A. Simoes Lopes. 

("•) Sir John Hicks e fellow da Academia Britanica (FBA) desde que foi eleito em 1943 e 
do Colegio All Souls, de Oxford, desde 1952. E membra das academias italiana e sueca e da 
Academia Nacional das Ciencias dos Estados Unidos. E doutor honoris causa de varias 
universidades, nomeadamente da Universidade Tecnica de Lisboa. Em 1972 foi-lhe atribufdo o Premia 
Nobel. 
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2) Serem propos1<;:oes gerais, sobre classes de fen6menos, sabre 
rela<;:oes entre as propriedades de classes de fen6menos; 

3) Serem proposi<;:oes sobre que se torne possfvel basear 
progn6sticos, progn6sticos que mere<;:am alguma credibilidade. 

Qualquer destas tres caracterfsticas aparece como necessaria, se o corpo 
de proposi<;:oes pretende ser uma ciencia. 

E imediatamente claro, a partir desta defini<;:ao, que a biografia, como 
qualquer pe<;:a narrativa da hist6ria, nao e uma ciencia. Ela cumpre a primeira 
exigencia do meu criteria crftico, uma vez que respeita a factos reais, que 
efectivamente aconteceram; mas nao cumpre a segunda. Nao se preocupa com 
classes de fen6menos, porque cada um dos factos que regista e unico; e s6 
quando nao sao tratados como unicos, mas se encontram de algum modo 
classificados, podem ser analisados em termos de certa maneira analogos aos 
do metodo cientffico. 

Matematicas puras e aplicadas 

0 que ficou dito antes suponho ser incontroverso; mas ha uma certa 
consequencia da minha defini<;:ao que pode ser considerada mais 
surpreendente. A matematica nao e uma ciencia. Tem que ver com conceitos 
e rela<;:oes entre conceitos, nao com fen6menos. As suas proposi<;:oes sao 
logicamente verdadeiras: nao precisam de observa<;:oes que as confirmem. 
Foram na verdade necessaries muitos seculos de desenvolvimentos da 
matematica ate que os pr6prios matematicos se considerassem esclarecidos 
acerca das materias em causa. (Ha proposi<;:oes em Euclides que se diria terem 
sido «demonstradas» cortando peda<;:os de papel, ou de papiro, e deslocando
-os uns em rela<;:ao aos outros) (1). Pode, no entanto, tomar-se hoje como 
adquirido que a matematica e puramente formal, que e um ramo da 16gica. 
As ciencias embora fa<;:am uso, e uso abundante, da matematica, nao sao em 
si pr6prias ramos da 16gica. 

Sera importante salientar que o que se afirmou e valido nao apenas para 
a matematica pura mas tambem para alguns ramos da matematica 
normalmente designados como matematica aplicada. Os problemas estudados 
neste ambito tem sido frequentemente sugeridos pelos cientistas; mas a 
matematica e independente das rela<;:oes com a ciencia. Talvez que a mecanica 

(1) Tanto assim que HUME afirmava, em 1739, que «a algebra e a aritmetica sao as (micas 
ciencias nas quais n6s podemos levar por diante um encadear de raciocfnios ao mais alto grau 
de complexidade e, contudo, conservar a exactidao perfeita e a certeza. . A geometria dificilmente 
podera ser tomada como uma ciencia perfeita e infalfvel» (Tratado, 111.1 ), em bora o uso da 
aritmetica pela geometria tenha comeQado com DESCARTES. Naturalmente, as suas ideias sabre 
a geometria retirou·as de EUCLIDES. 
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n ewtoniana nao tivesse chegado a ser inventada se nao se tivessem registado 
fen6menos importantes que poderiam ser explicados com o seu auxflio; de 
q ualquer modo, as suas proposi96es centrais nao dependem dessas 
observa96es. Continuaria a ser verdade que uma partfcula que se dirige com 
movimento acelerado para um ponte fixe possuiria a propriedade conhecida 
como constancia do momenta angular (a segunda lei de KEPLER, areas iguais 
em tempos iguais) mesmo que nenhum corpo cujo movimento pudesse ser 
explicado aproximadamente par este teorema, tenha sido alguma vez 
descoberto. Apesar da rela9ao estreita entre ciencia e matematica aplicada 
e importante par razoes de clareza distinguir entre elas. 

Como veremos, este e um ponte importante em rela98.o a economia. Ha 
urn ramo da economia, a economia matematica, que possui um estatuto 
inquestionavel como ramo da matematica aplicada; trata-se, de resto, de um 
estatuto muito mais inquestionavel hoje do que quanta tive de considerar pela 
primeira vez a questao, h8. ja cinquenta anos (2). Mas isto nao significa que 
deva ser considerada ciencia nem sequer que deva tornar-se necessariamente, 
do mesmo modo que a mecanica newtoniana, como auxiliar da ciencia. As 
rela96es dos capftulos da economia matematica, que sao matematicamente 
mais interessantes com os fen6menos que observamos, permanecem 
Ia rgamente como uma questao em aberto. 

Predic;oes condicionais 

Passe a considerar agora o meu terceiro «teste», o dos progn6sticos ou 
predi96es, sabre que terei muito mais a dizer. 

Ha varies tipos de predi96es e e verdadeiramente importante distinguir 
entre elas. Na filosofia, como na economia, enormes confusoes tem resultado 
do insucesso em diferencia-las. 

A primeira separavao a fazer e entre as predi96es condicionais e as 
incondicionais. Uma predi98.o condicional estabelece que alga acontecera se 
forem verificadas algumas condi96es, condi96es que sabemos descrever. Nas 
predi96es incondicionais nao se levantam tais exigencias. 

A predi9ao incondicional de que certa coisa acontecera - assim, pura 
e simplesmente - corresponde a ideia de predi9ao do homem comum. Era 
o que os reis antigos esperavam dos seus profetas, dos seus astr61ogos, dos 
seus adivinhos; e ainda o que o publico em geral espera hoje do moderno 
apresentador de previsoes, econ6micas ou outras, a menos que ele se esforce 
enormemente par se proteger, explicando os limites da sua actividade. 
0 cientista, no entanto, nao pretende prever o futuro; embora, como veremos, 

(2) 0 ponto de viragem foi o trabalho de VON NEWMANN, Model of General Economic 
Equilibrium, publicado pela primeira vez, em alemao, em Viena, em 1937. 
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haja algumas ciencias que, por razoes especiais, sao capazes de fazer alguma 
especie de previsoes incondicionais, o tipo normal das predic;:oes cientfficas 
e condicional. 

lsto e perfeitamente 6bvio com as ciencias experimentais: toda a predic;:ao 
acerca do resultado de uma experiencia e uma predic;:ao condicional; os passos 
que tem de ser dados para realizar a experiencia sao as condic;:oes a partir 
das quais se defendera o aparecimento do resultado. Pode na realidade dizer
-se que as proposic;:oes, ou leis, que na linha dos meus argumentos oonstituem 
em si mesmas a ciencia, sao tambem predic;:oes de que a lei se mantera 
enquanto as condic;:oes se verificarem. 

Nenhuma desvalorizac;:ao existe no estatuto de ciencia por as predic;:oes 
serem condicionais, porque tem sido de facto pela via das predic;:oes 
condicionais que a ciencia tem sido capaz de transformar o mundo. Tem sido 
possfvel desse modo antever as consequencias das acc;:oes humanas dos mais 
variados tipos nas areas mais variadas. A acc;:ao e a condic;:ao, ou uma das 
condic;:oes, para o acontecimento ter Iugar. 

Predic;oes incondicionais 

Uma vez reconhecido que a predic;:ao cientffica normal e uma predic;:ao 
condicional, passa a considerar-se a predic;:ao cientffica incondicional. Trata
-se de uma condic;:ao que resulta de uma predic;:ao condicional, mas os 
requisites sao tais que se considera assegurada a sua verificac;:ao. (Compare
-se o que acontece no dia-a-dia em areas que, directamente, tenham pouco 
que ver com a ciencia. Organizaram-se as coisas por forma que certo 
acontecimento ocorrera em certa altura, no futuro: seja, por exemplo, a eleic;:ao 
do presidente dos Estados Unidos, em Novembro de 1984. Pode sempre 
acontecer alga que impec;:a a sua realizac;:ao; mas o grau de probabilidade e 
tao baixo que a nao realizac;:ao possfvel e menosprezada.) 

E na astronomia que se encontram os principais exemplos de predic;:oes 
incondicionais cientfficas. 0 astr6nomo pode dizer-nos, com precisao notavel, 
quando havera um eclipse da Lua; e pode faze-lo de forma inteiramente 
incondicional. E verdade que a sua predic;:ao e baseada em leis cientfficas, que 
sao condicionais; mas tambem e verdade que lhe tem sido possfvel admitir 
que as condic;:oes se verificarao no caso particular que o preocupa. Um dos 
fundamentos da sua posic;:ao esta no facto de o fen6meno que ele estuda se 
encontrar para alem da influencia da acc;:ao humana: embora haja um outro 
fundamento no facto de ele se circunscrever aos fen6menos sabre que se sente 
seguro de ter considerado todas as condic;:oes que era preciso ter em conta. 

Predic;oes condicionais fortes e fracas 

Passo agora a considerar uma segunda distinc;:ao dentro das predic;:oes 
condicionais. 
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Uma predi<;:ao condicional pode sempre, ela propria, ser forte ou fraca. 
Se e torte, estabelecera que nas condi<;:oes consideradas o acontecimento tera 
Iugar; se e fraca, apenas estabelecera que o acontecimento tera Iugar se nao 
houver perturba<;:oes. Quer dizer, no caso das previsoes fracas s6 se pode 
pretender terem-se identificado algumas das condi<;:oes de ocorrencia do 

~ 

acontecimento. Havera outras que nao se podem especificar ou que ainda nao 
podem ser especificadas. 

Muito do que se escreveu acerca do metoda cientffico toma como sendo 
verdade que as predi<;:oes, as cientfficas condicionais, sao fortes. Assim, devem 
ser predi<;:oes fortes as que POPPER (1959} tem em mente quando defende 
que a verifica<;:ao de uma predi<;:ao como cientffica esta na possibilidade de 
ser tornada falsa pela via da experimenta<;:ao. Uma predi<;:ao forte, que aponte 
no sentido de o evento previsto acontecer sob as condi<;:oes especificadas, tem 
de ser confirmada ou refutada pelo acontecimento. Ou acontece ou nao 
acontece a predi<;:ao. Uma predi<;:ao fraca de que o evento ocorrera se nao 
houver perturba<;:oes nao pode ser confirmada como nao pode ser refutada 
por aquila que vier a acontecer. Se o evento acontece, podera quando muito 
dizer-se que se a predi<;:ao foi correcta nao parece ter havido perturba<;:6es 
ou pelo menos perturba<;:oes significativas. Se o evento nao acontece, apenas 
podera dizer-se que, se a predi<;:ao era correcta, entao houve perturba<;:oes. 
Em nenhum dos casos e mostrado, de modo algum directamente, pela 
experiencia, que a predi<;:ao era correcta ou incorrecta. 

Reconhe<;:amos desde ja ser indubitavelmente verdade que muitas 
predi<;:oes cientfficas tem sido por n6s tratadas como predi<;:oes fortes (do 
mesmo modo que, e vimos isso, M muitas predi<;:oes que tratamos de 
incondicionais, como e o caso da predi<;:ao aparentemente incondicional acerca 
da elei<;:ao presidencial americana). Mas mesmo nos casos das previsoes de 
verifica<;:ao altamente provavel, e duvidoso que se seja prudente quando se 
estabelece uma regra que as toma por perfeitamente fortes. Defender que uma 
lei cientffica e perfeitamente forte seria aparentemente admitir que o 
conhecimento nessa direc<;:ao atingira os seus limites; isto e, nao poderia haver 
progresso futuro nessa direc<;:ao, o que seria uma afirma<;:ao demasiado 
arrojada. Nos grandes dias da mecanica newtoniana era ·natural dizer-se: 

A Natureza e as leis da Natureza repousam escondidas na noite; 
Deus disse ccNao perturbem Newton!» e tudo foi luz. (Pope) (3) 

mas ate a ffsica, neste nosso seculo, em nada se parece ja com essa imagem. 

lnduc;oes 

Uma vez aceite que as predi<;:6es perfeitamente fortes sao um caso limite, 
torna-se mais facil entender a estrutura da ciencia. 

(3) «Nature and Nature's laws lay hid in night; 
God said, let Newton bel, and all was light.» (Pope) 
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Todas as leis cientfficas sao baseadas em observac;:oes; sao generaliza~oes 
de observac;:oes; quer dizer, sao induc;:oes. ~agora bem sabido que par muitos 
que sejam os casas em que as relac;:oes se verificam, isso em nada garante 
que nao se encontrem excepc;:oes. Nenhuma induc;:ao pode proporcionar a 
prova, a prova completa. Apesar 1e tudo, quando varias proposic;:oes tenham 
sido (provisoriamente) estabelecidas par induc;:ao, elas podem ter consequencias 
16gicas ou matematicas em particular; e as consequencias podem ser tais que 
a sua verificac;:ao empfrica seja de realizac;:ao possfvel. 

A verificac;:ao, de novo, e uma induc;:ao, na medida em que nao constitui 
a prova. Mas quando varias proposic;:oes (indutivas) tiverem sido estabelecidas 
provisoriamente, e quando se tiver mostrado que existe uma relac;:ao 16gica 
entre elas, todas se robustecem mutuamente. A evidencia em favor de uma 
torna-se em evidencia a favor das outras. Tendo-se mostrado que as induc;:oes 
se encontram logicamente · relacionadas, elas passam a dispor de uma maior 
evidencia em seu beneffcio do que a que teriam se fossem tomadas 
separadamente. Uma construc;:ao segura pode assim ter infcio, ate que a 
evidencia relativa ao conjunto do grupo inter-relacionado, ou teoria, seja tal 
que possamos a partir dela delinear o que estamos preparados para tomar 
como predic;:oes fortes. 

Teo ria 

Aquele, quero crer, e o usa adequado do termo teoria em c1encia. 
A palavra tem outros significados noutros ramos do conhecimento. Uma 

teoria matematica (teoria dos numeros, teoria das func;:oes, etc.) e apenas um 
ramo da matematica. Uma teoria cientffica e um corpo de raciocfnio com uma 
base empfrica. Quando Newton disse ((hypotheses non fingo» (nao estou apenas 
a construir hip6teses), as hip6teses eram para ele uma pec;:a do raciocfnio sem 
base empfrica, algo sabre que apenas se tinha pensado - uma simples 
hip6tese, como n6s dirfamos. As teorias cientfficas nao sao simplesmente 
hip6teses, era o que Newton queria significar. Apesar de os romanticos 
atribufrem tanta importancia aos rasgos de inspirac;:ao dos cientistas (como se 
um cientista fosse um poeta!), eu mantenho que Newton estava certo (4). 

Como e evidente, o cientista nao se limita a aglutinar com o seu raciocfnio 
apenas relac;:oes empfricas estabelecidas previamente. Muitas vezes o raciocfnio 
sugere novas relac;:oes empfricas que, uma vez aceites as induc;:oes feitas 
anteriormente, se espera manterem-se; par sua vez, elas podem ser verificadas, 
pela observac;:ao ou experimentalmente. Se a experiencia e bem sucedida, a 

(4) Para IMRE LAKATOS, o destacado romantico, a hist6ria da ciencia era como a hist6ria 
da literatura- uma serie de estilos que tiveram o seu sucesso temporario, mas que depois 
«degeneraram». 

Nao me parece de modo nenhum necessaria ler a hist6ria dessa maneira peculiar. 
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nossa confian9a resulta aumentada, nao apenas em rela9ao a teoria mas 
tambem em rela9ao a indu96es anteriores sabre as quais tinha sido baseada. 

Mas que sucede quando uma teoria que parecia ter uma boa base 
empfrica nao vem confirmada em verifica96es posteriores? Na 6ptica de 
Popper, a teoria deveria ser rejeitada. 

Todavia, isso seria uma atitude demasiado simples. Uma teoria bem 
elaborada, baseada em muitas observa96es, nao pode ser pasta definitivamente 
em causa a partir de uma experiencia (mica. 0 cientista, quando confrontado 
com uma tal situa9ao, comeQara, certamente, e correctamente, por examinar 
as circunstancias em que foi realizada a nova experiencia, na expectativa de 
verificar que alguma das condi96es presentes em casas anteriores nao o tinham 
estado no caso vertente. lsso permite-lhe muitas vezes afastar o novo resultado, 
por concluir que, afinal, ele nao e relevante. Por vezes, porem, ele nao o pode 
ig norar; e concluira entao que existem algumas condi96es nao identificadas 
que em casas anteriores estavam presentes, embora o nao estivessem no novo 
caso. Dirigir a sua aten9ao para tais condi96es pode conduzi-lo a dar um passo 
em frente. 

Assim, por exemplo, e hoje bem aceite que as experiencias famosas que 
popularmente se supunha negarem a teoria da gravita9ao de Newton sao 
melhor consideradas como restri96es sabre o leque dos fen6menos aos quais 
a teoria se aplica. A sua aplicabilidade a uma gama muito variada de 
fen6menos, que tinha ficado demonstrada em experiencias e observa96es sem 
conta, ao Iongo de seculos, nao ficou de modo algum perturbada. 0 que se 
verificou e que M fen6menos para cuja interpreta9ao se torna necessaria 
considerar aspectos especfficos. No campo newtoniano eles tam pouco peso; 
o que nao quer dizer que fora dele nao devam ser tornados de forma 
extremamente seria (5). 

Teoria das probabilidades 

Ha ainda um aspecto a abordar antes de passar para a economia. 0 
estabelecimento, pelo encadeamento do raciocfnio, de rela96es entre diferentes 
tipos de observa96es nao e o unico meio ao dispor da ciencia para refor9o 
das suas indu96es; um outro existe, de enorme importancia, nas ciencias 
experimentais. Consiste ele na concentra9ao das aten96es nao numa unica 
experiencia mas numa sequencia delas, sequencia que estamos preparados 
para admitir ser repetitiva de um mesmo teste. 

(5) Lemos num excelente e moderno livro de texto (N. G. BARFORD, Mechanics, prefacio): 
«Neste livro vai par-se a enfase no reconhecimento de que a teoria fisica e verdadeira apenas dentro 
dos lim"ites das quantidades descritas e para certas classes de observador.» S6 estando certos 
(e como se podera estar?) que podemos definir essas classes sem excepgoes seria possivel uma 
tal teoria ser posta em causa como fa/sa no sentido de POPPER. 
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Neste caso, a predi9ao toma a forma da assun9ao de que no Iongo prazo, 
ap6s uma longa serie de experiencias, os resultados se comportarao em media 
como previsto. 

Um exemplo classico e a teoria da hereditariedade de MENDEL. 0 que 
se afirma nao e que as propor96es em que numa determinada famflia ou coorte 
aparecem certas caracterfsticas podem ser antecipadas pela teoria, mas que 
numa longa serie de coortes semelhantes, quando os resultados sao tornados 
conjuntamente, as propor96es se aproximarao da prevista. Se tivessemos uma 
sequencia indefinidamente longa, tal predi9ao seria verificada directamente; ter
-se-ia tornado numa predi9ao forte acerca da sequencia. Simplesmente, nao 
temos sequencias indefinidamente longas; pelo que temos de nos haver com 
sequencias finitas. 

Grande confian9a tem por isso de ser colocada sabre a teoria das 
probabilidades, teoria que sendo um ramo da matematica e apenas uma teoria 
no sentido que na matematica se lhe da. Series curtas, que e tudo quanta 
temos a nossa disposi9ao, sao entao tomadas como amostras das series mais 
longas de que nao dispomos. Sera entao razoavel perguntar-se que propor9ao 
das amostras que podemos considerar retiradas das series mais longas 
apresentarao os resultados efectivamente evidenciados pelas series mais 
curtas. Se essa propor9ao e elevada, diremos que e elevada a probabilidade 
de a predi9ao sabre as series mais longas ser correcta; e tomamos isso como 
demonstra9ao da validade da teoria que examinamos. Podemos desta forma 
pronunciar-nos, ainda que a predi9ao em causa sabre uma experiemcia 
individual seja fraca. 

Perturbac;oes aleat6rias 

A mesma questao pode ser pasta de outra forma. 
Se pode esperar-se que as perturba96es, que de maneira perfeitamente 

admitida afectam uma experiencia concreta, nao tenham efeitos sabre os 
resultados medias de uma longa serie de experiencias, diremos que tais 
perturba96es sao aleat6rias. Dizer que num conjunto de observa96es 
suficientemente Iongo o efeito das perturba9oes e negligenciavel e o mesmo 
que dizer, como se disse, que sao aleat6rias as perturba96es. Se ha evidencia 
de que e provavel que as perturba96es que afectam o resultado de uma 
experiencia particular sejam aleat6rias, aceitamos que a predi9ao estocastica 
e a teoria sabre a qual se apoia sejam provavelmente validas. 

Assim, quando ha prova de que uma predi9ao estocastica tem baixa 
probabilidade, isso e muitas vezes interpretado como indicando que as 
perturba96es nao sao aleat6rias, mas de algum modo sistematicas. Sendo 
sistematicas, poderao eventualmente ser identificadas; e poderia entao partir
-se daf para a reformula9ao da teoria, modificando-a por forma que as 
perturba96es deixem de o ser. 
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Tudo isto e semelhante ao que temos visto que pode acontecer mesmo 
no caso de uma predi9ao forte que falhou: e substitufda por uma mais fraca. 
Por isso, e ate certo ponto, as predi96es estocasticas podem ser utilizadas 
como se de predi96es fortes se tratasse. 

Predic;oes econ6micas 

Estou agora em condi96es de me virar, finalmente, para a economia. 
A economia nao e, obviamente, uma ciencia experimental. Contudo, 

entendi necessaria estabelecer estes princfpios elementares que se aplicam 
mais estreitamente as ciencias experimentais, porque a sua aplicabilidade ou 
nao a economia constitui a questao principal em que passo a concentrar-me. 

Parece-me claro que a maior parte, se nao a totalidade das predi96es 
econ6micas, sao essencialmente predi96es fracas: «isto e o que acontecera 
se nada ocorrer que o evite». Elas tern de assumir essa forma porque as 
proposi96es nas quais se baseiam as predi96es sao caracterizadamente 

. proposi96es fracas; elas estao sempre sujeitas a uma clausula caeteris paribus 
(todas as outras coisas permanecendo sem altera96es); e embora possamos 
adiantar exemplos, somos geralmente incapazes de formar uma lista de todas 
as coisas que aquelas «outras coisas» poderao ser. 

Mas embora as nossas proposi96es sejam fracas, isso nao significa que 
nao tenham utilidade. Longe disso. E sempre melhor possuir algum 
conhecimento em rela9ao ao que pode esperar-se do que nao ter conhecimento 
nenhum. Sempre convira fazer progn6sticos, como base para as ac96es a 
empreender, e e vivamente desejavel que eles sejam tao bons quanto possfvel. 
Em todo o caso, devemos toma-los apenas pelo que sao; nao e desejavel que 
a eles se atribua mais do que valem. 

A ciencia, tenho vindo a tentar mostra-lo, encontrou duas formas para 
robustecer as proposi96es fracas que derivam da observa9ao. Uma consiste 
em liga-las umas as outras por meio de encadeamento do raciocfnio; outra e 
o metodo estocastico. A primeira pode ser usada e tern sido usada largamente 
na economia; uma boa parte da nossa teoria econ6mica tern procurado fazer 
justamente isso; e a forma tradicional de aplica9ao da teoria econ6mica. 
E util, ate onde pode alcan9ar. Mas a interliga9ao das proposi96es fracas 
derivada, como n6s dizemos, da experiencia - muitas vezes nao mais do que 
simples introspec9ao ou empirismo casual- raramente e suficiente para dar 
a estrutura resultants qualquer coisa que se pare9a com a for9a que muitas 
vezes assumem as teorias cientfficas. A verifica9ao rigorosa e cautelar 
praticavel nas ciencias experimentais nao e na maier parte dos casos possfvel 
para n6s. Na melhor das hip6teses, o que n6s conseguimos fica sujeito a 
perturba96es ex6genas, como lhes chamamos. Por isso as nossas predi96es, 
embora um tanto refor9adas por esse metodo, permanecem ainda fracas. 
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Compreender o passado 

Deveria entretanto anotar-se que o termo predk;ao, tal como e usado em 
economia, tern geralmente um significado diferente do que lhe e atribufdo nas 
ciencias experimentais; e e assim porque as nossas predi96es se colocam no 
tempo, no tempo hist6rico, de uma forma diferente da que corresponde a maior 
parte das predi({oes cientfficas. Trata-se de predi({oes acerca do futuro, do 
futuro que come9a agora, no momenta do tempo em que nos situamos: 
predi9oes que, manda a prudencia, sao predi9oes condicionais - de tal modo 
que, par exemplo, podem modificar-se em fun({ao de modifica({oes da 
polftica -, mas de qualquer modo predi96es sabre o futuro. E, no entanto, 
embora respeitem ao futuro, a evidencia sabre que se apoiam vern do passado. 

Embora o nosso objective pratico seja orientar acerca do futuro, a nossa 
informa({ao respeita ao passado; pode ser o passado recente, mas e em todo 
o caso e sempre o passado. Assim, a parcela do nosso trabalho que mais de 
perto corresponde ao trabalho do cientista natural, ou pelo menos do cientista 
puro, nao e. tanto o facto de estar dirigido para o futuro, mas o facto de o 
nosso objecto imediato ser a explica({ao do passado, a compreensao do que 
aconteceu. Os registos do passado sao os fen6menos; procuramos o mais 
possfvel encontrar alguns princfpios gerais que os liguem, ou a alguns deles, 
conjuntamente. lsto eo que o cientista faz. Mas embora haja este paralelismo 
com o trabalho do cientista, h8. talvez um paralelismo mais estreito com o 
trabalho do historiador. Nao do historiador estritamente narrative,. que nao 
procura explica({oes, mas o genera de historiador mais elevado ou mais 
ambicioso que procura explicar. 

Tern sido entendido par tais historiadores que a explica({ao causal das 
transforma({oes gerais que ocorreram no passado requere o usa de um modele. 
Dizer que A era a causa de 8 e o mesmo que dizer que se A nao tivesse 
acontecido tambem 8 nao teria ocorrido. Podemos apenas <<adivinhar» isso, 
ou melhor, deduzir isso dos princfpios gerais; mas para esse fim limitado os 
princfpios fracas podem ser suficientes. Um modele e uma estrutura baseada 
nesses princfpios. Penso que isto e o que os historiadores querem significar 
quando descrevem o seu metoda como <<contra-factual». 

Este nao e o unico tipo de explica({ao hist6rica. Quando o historiador se 
considera incapaz de usa-lo, dada a natureza especffica do problema que o 
preocupa, ele recua para metodos mais tradicionais, em termos das 
personalidades dos actores na sua hist6ria, par exemplo. Mas sempre 
permanece como metoda potente. Pode ser usado, pelo menos em certa 
medida, em qualquer campo da hist6ria. Em qualquer desses campos podem 
procurar-se comportamentos do passado que possam dar-nos alguma 
orienta({ao sabre o que podera acontecer no futuro. E isto e tanto verdade para 
os estudos comparatives da governa({ao como para a economia. Simplesmente 
em economia afigura-se mais cientffico, menos convencionalmente hist6rico, 
porque o nosso material, aquila que temos que explicar, e largamente 
quantitativa. Pode na realidade dizer-se que o homem nao poderia come({ar 
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a actuar de uma forma «econ6mica» antes de conseguir samar e subtrair. 
E assim a nossa teoria econ6mica, olhada como o elo que liga as nossas 

I 
indu<;oes umas as outras, esta condenada a ser quantitativa, e assim, ate certo 
ponte, matematica. 

Econometria: o metodo estocastico 

Por que razao nao utilizamos entao n6s o metoda estocastico que, como 
eu mostrei, tem vindo a implantar-se como um dos principais metodos 
matematicos nas ciencias naturais? 

Era inevitavel levantar-se esta questao, como era inevitavel ter-se tentado 
a utiliza<;ao deste metoda. Existem hoje milhares de econometristas que se 
ocupam a usa-lo e nao pode negar-se que tenham a seu credito alguns 
sucessos. Mas pode apesar de tudo perguntar-se ate onde se justificara tratar 
os nossos dados, que consistem em series de observa<;oes ao Iongo de 
determinado perfodo da hist6ria, como sendo repeti<;oes de uma experiencia 
no sentido cientffico do termo. Ate onde podemos justificadamente sustentar 
que o modele foi ajustado satisfatoriamente, quando os desvios da «experiencia» 
relativamente ao que tinha sido predito pelo modele satisfazem os testes de 
aleatoriedade? lsso deve presumivelmente significar que numa serie 
suficientemente longa eles compensar-se-iam. Mas como podemos n6s aplicar 
esta no<;ao a um perfodo determinado da hist6ria? E praticameflte inevitavel 
que nesse perfodo tenham ocorrido factos que nao possam ser desvendados 
por um modele geral aplicado a esse perfodo, como pode acontecer que haja 
ocorrencias especffic13-s desse perfodo tais que nao possam repetir-se. Os anos 
estudados sao anos especfficos, como, digamos, 1960-1980 e nao 1860-1880; 
mas esta e uma distin<;ao que pode perfeitamente escapar no metoda 
econometrica. 

Permitam-me que aponte apenas um simples exemplo, que na altura em 
que escrevo se revela importante. Andamos investigando as causas da grande 
infla<;ao dos anos setenta. Trata-se de um acontecimento sem precedentes: 
uma tao grande infla<;ao, comum a muitos pafses, nunca tivera Iugar em perfodo 
de paz. Ha muitos aspectos associados a ela para que se encontram 
precedentes; alguns, sem duvida, poderao de forma util ser detectados por 
metodos econometricos. Mas se n6s nos limitarmos a abordagem econometrica 
e diffcil nao chegar a conclusao de que a explica<;ao se vai encontrar no 
comportamento de alguma unica variavel tal como a quantidade da moeda, 
que e a mais popular. Mas por que se comporta de uma tal maneira a 
quantidade de moeda? Quando se levantam novas questoes como esta e-se 
levado a procurar explica<;oes em termos de factos sem precedente - como 
a derrocada do sistema de Bretton Woods, a crise do petr61eo, e assim por 
diante; quer dizer, e-se levado a olhar para a hist6ria. A econometria pode 
ajudar; mas nao consegue por si s6 levar a tarefa ate ao fim. 
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Na fronteira da ch!ncia e da historia 

A economia, disse eu algures (Hicks, 1979, p. 4), esta na fronteira da 
ciencia e na fronteira da hist6ria. Esta na fronteira da ciencia porque pode 
fazer usa de metodos cientfficos ou quase-cientfficos; mas nao esta mais do 
que na fronteira, porque as experiencias que analisa tem muito de nao repetitive 
a caracteriza-las. Se uma teoria cientffica e boa, e boa hoje como teria sido 
boa ha um milenio se estivesse disponfvel; mas os aspectos da vida econ6mica 
que precisamos de seleccionar a fim de produzir teorias uteis podem ser 
diferentes em epocas diferentes (ver Hicks, 1976). A economia nao esta no 
tempo, e, portanto, na hist6ria, da mesma forma que a ciencia. 
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HICKS, Sir John- E a economia uma ciencia? 

RESUMO: 

A resposta sobre se a economia e uma ciencia deve ser precedida 
por uma defini<;:ao rigorosa de ciencia. E atraves dos fen6menos observaveis, 
das proposi<;:oes gerais e, baseados nelas, em predi<;:oes, que se define 
ciencia; assim, os diferentes tipos de predi<;:oes sao aqui considerados com 
algum pormenor. Teorias, particularmente a teoria das probabilidades, 
conduzem a predi<;:oes econ6micas e econometricas; e conclui·se que a 
economia esta na fronteira da ciencia e na fronteira da hist6ria. 

HICKS, Sir John- Is economics a science? 
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ABSTRACT: 

A precise definition of science must precede the answer to the 
question of whether economics can be considered a science. Observable 
phenomena, general propositions and, based on them, predictions, define 
science, and the different types of predictions are considered here in some 
detail. Theories, particularly the theory of probability, lead to economic pre
dictions and econometrics; it is concluded that economics is on the edge 
of science and on the edge of history. 


