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A SAUDE DAS NACOES 

REFLEXOES SOBRE A ANALOGIA ENTRE 
AS CIENCIAS MEDICAS E A ECONOMIA (*) 

Janos Kornai 

I - lntroduc;io 

Este ensaio e construfdo sobre as rela<;oes de semelhan<;a entre a luta 
das ciencias medicas pela saude do organismo humano e o esfor<;o perma
nente da economia pela saude das na<;oes, pelo bom funcionamento dos sis
temas econ6micos (1). Eu vou preocupar-me exclusivamente com a analogia 
entre as duas disciplinas e vou comparar o investigador medico com o in
vestigador economista. Por mais interessante que fosse, eu nao discutirei em 
pormenor as semelhan<;as entre o tratamento do doente pelo medico de clf
nica geral e o controle do sistema econ6mico pelo economista gestor da po
Jftica econ6mica. 

Embora a analogia quase convide a ironia e ao dito espirituoso e facil, 
eu procurarei evita-los. Sou um economista, e como economista ponho a mim 

( 

proprio e aos meus colegas a questao de saber o que podemos aprender 
do contacto com outras disciplinas. Temos todas as razoes para olhar a cien
cia medica com a devida modestia e respeito. Ela tem um passado de mui
tos seculos, enquanto a nossa tem apenas duzentos ou trezentos anos. A 
humanidade dispensa incomparavelmente mais capapidade intelectual, mais 
trabalho, mais meios materiais e mais equipamentos tecnicos a ciencia me
dica do que a economia. 

A diferen<;a mais importante entre as duas disciplinas talvez resida no 
facto de, na ciencia medica, a rela<;ao entre a investiga<;ao e o seu objecto 

(*) Ensaio apresentado aquando da aceita<;:ao do Premio Frank E. Seidman de Economia 
Politica, em Southwestern at Memphis, Tennessee, Estados Unidos da America, em 23 de Se· 
tembro de 1982. 

Tradu<;:ao de Helena e Antonio Simoes Lopes, que puderam contar com a colabora<;:ao 
do seu medico assistente, a quem agradecem. 

(1) Fica expresso o meu agradecimento aos medicos Drs. Tibor Fazekas, Hedvig Graber 
e Arpad Szekely e aos economistas Tamas Bauer, Zsuzsa Daniel e Andras Nagy pelas suas 
contribui<;:oes ap6s a leitura da primeira versao do manuscrito. 0 meu estudo encontrou inspi· 
ra<;:ao em trabalhos diversos. Gostaria no entanto de destacar o volume Diagn6zisok (Diagnose) 
por Elemer Hankiss, eminente soci61ogo e fil6sofo social hungaro (Magveto, Budapeste, 1982). 
Fico ainda grato a G. Hajdn, que traduziu este texto para ingles, e ao Prof. Marshall McMahon 
pela sua contribui<;:ao na melhoria da versao inglesa deste ensaio. 

E desnecessario dizer que s6 o autor e responsavel pelas imperfei<;:oes que permanecem 
no ensaio. 
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- o ser humane que sofre e cuja saude importa restabelecer- ser mais 
imediata do que na economia. 0 sucesso e o insucesso sao muito mais 6b
vios. A dor e a morte causadas pela doenc;:a, ou o alfvio da dor, se na6 o 
seu desaparecimento, e o adiar da morte, sao alternativas que tornam dra
matica a luta da ciencia medica. Esta natureza directa e dramatica das con
sequencias do trabalho medico constitui uma forc;:a propulsora muito grande. 
A gratidao dos doentes e dos seus familiares ou, ao contrario, o seu deses
pero e desilusao exercem grande controle e pressao social. 

0 impacte do sucesso, como do insucesso, em economia, e muito mais 
indirecto e muito menos espectacular. Mas h8. ainda outra diferenc;:a impor
tante: a ciencia medica, como muitas outras ciencias naturais, pode testar 
experimentalmente a maior parte das suas hip6teses enquanto a ~conomia 
se ve privada dessa possibilidade, a nao ser em areas de trabalho muito es
pecfficas e restritas. 

Estas diferenc;:as nao podem ser explicadas pelas qualidades pessoais 
do corpo de investigadores das duas disciplinas. Em vez disso, a explicac;:ao 
assenta nas diferenc;:as objectivas entre as suas posic;:oes. A ciencia medica 
esta mais amadurecida do que a economia, mesmo nao estando ainda a me
dicina em situac;:ao de responder a muitas questoes de grande importancia, 
ate de importancia vital. Eu nao consideraria ideal o estado actual da medi
cina; mas, apesar. de todas as suas limitac;:oes, esta fora de duvida que ja 
foi muito mais Ionge do que a nossa propria disciplina. Vale entao a pena 
reflectir sabre o que poderemos aprender da sua filosofia e dos seus meto
dos de investigac;:ao, assim como da maneira de abordar os problemas. 

De qualquer modo, eu nao gostaria de ir Ionge de mais. Esta para alem 
das minhas intenc;:oes desenvolver qualquer especie de bio-economia. As di
ferenc;:as essenciais entre os objectos das duas disciplinas e, em consequen
cia, entre as suas metodologias sao 6bvias. Nenhuma disciplina pode basear 
as suas abordagens em relac;:oes de semelhanc;:a, nem na adopc;:ao meca
nica das experiencias de outros ramos da ciencia. Mas o perigo de que uma 
analogia levada ao extrema possa conduzir a conclusoes disparatadas tam
bern nao deveria impedir-nos de tentar analisar, com os devidos cuidados, 
as semelhanc;:as entre as duas disciplinas (2). 

II - Patologia sumaria 

Comec;:arei as minhas reflexoes por uma abordagem breve da patologia 
econ6mica e com a preocupac;:ao de a canter dentro de limites relativamen
te estreitos. Por outro lado, sera ainda minha preocupac;:ao restringir-me ao 

(2) Varios economistas tem chamado a atent;:ao para a importancia das analogias biol6-
gicas. De entre eles referirei MARSHALL, BOULDING e GEORGESCU-ROEGEN [ver THOBEN 
(1982)]. 
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presente, sem a inten<;:ao, portanto, de fazer qualquer incursao pela hist6ria 
· econ6mica para listar e classificar todo o sofrimento e agonia que tem acom
panhado a especie humana no seu percurso para a acumula<;:ao de bem-estar 
e para o desenvolvimento de tecnologias e de organiza<;:ao. Para alem de 
tudo isso, mesmo considerando apenas o nosso tempo, gostaria de me preo
cupar exclusivamente com as doen<;:as das economias mediana e altamente 
desenvolvidas; os pafses em desenvolvimento debatem-se actualmente com 
doen<;:as em parte identicas, em parte diferentes, com as quais nao irei 
ocupar-me aqui. 

Quero listar sete grupos principais de doen<;:as, advertindo, contudo, para 
o facto de haver alguma arbitrariedade no agrupamento. Utilizarei varios 
criterios de classifica<;:ao, tal como acontece na medicina. Doen<;:as concre
tas bem individualizadas podem ser inclufdas num grupo maior, por poderem 
ter origem em causas identicas ou semelhantes (e. g. as infec<;:6es de ori
gem bacteriol6gica); ou porque sao doen<;:as que atacam um mesmo 6rgao 
(o cora<;:ao, o sistema gastro-intestinal, por exemplo); ou porque apresentam 
semelhan<;:as no seu evoluir, ou nos sintomas, ou nas consequencias (por 
exemplo, os varios tipos de tumores malignos podem classificar-se num grupo 
comum de doen<;:as, embora as suas causas nao sejam uniformes e possam 
atacar varios 6rgaos diferentes). 

Um outro elemento, ainda arbitrario, que interfere na classifica<;:ao, res
peita ao que deva considerar-se como «principais grupos de doen<;:as». Mui
tas outras afec<;:oes graves da economia sao conhecidas; o que e muito certo 
e que as doen<;:as que vao a seguir listar-se sao consideradas graves tanto 
por peritos como pela maioria dos leigos. E precisamente porque se trata 
de fen6menos bem conhecidos, dispensar-me-ei de as descrever em porme
nor: quase basta o seu nome para se saber o tipo de perturba<;:ao do sis
tema econ6mico que tenho em mente. 

1) lnfla\:io 

A sua forma suave e a da infla<;:ao lenta, reptfcia: na sua forma mais 
grave apresenta-se galopante; na sua forma fatal e aceleradora, em espiral, 
pressionante. Nao ha uma fronteira unica, bem definida, onde termine a su
bida dos pre<;:os considerada <<saudavel» (talvez uma necessidade inevitavel 
para a flexibilidade dos movimentos dos pre<;:os) e come<;:a a <<doen<;:a» da 
infla<;:ao. Qualquer delimita<;:ao desse tipo envolveria jufzos de valor, como po
deria envolver avalia<;:ao da polftica econ6mica, tanto no tocante a infla<;:ao 
como em rela<;:ao aos outros seis principais grupos de doen<;:as. Nao deixa 
contudo de ser certo que M graus de intensidade diferenciados nas mani
festa<;:6es das doen<;:as que justificam que, sem hesita<;:ao, sejam classifica
das ou como mero desvio, ou como perturba<;:ao funcional, ou como <<doen
<;:a», por uma larga margem de peritos. 
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21 Desemprego 

Na sua forma suave esta presente em todos os sistemas, uma vez que 
a existencia de desajustamentos entre a informac;:ao e os processes de deci
sao no mercado de trabalho gera desajustamentos entre a procura e a oferta. 
As formas mais graves de desemprego tem sem duvida todo o caracter 
de doenc;:as: causam danos materiais, colocam o desempregado em situa
c;:ao humilhante, minam o sentimento de seguranc;:a dos que ainda tem em
prego e causa prejufzos ao sistema econ6mico como um todo. 0 desempre
go em larga escala e geralmente acompanhado de subutilizac;:ao de outros 
recursos materiais: acumulac;:ao de existencias superfluas, nao utilizac;:ao com
plata do capital fixo, e assim par diante. 

3) Escassez 

Nesta doenc;:a, a oferta apresenta-se sistematicamente insuficiente face 
a procura. 0 comprador - a famflia, a empresa ou os agentes publicos -
nao consegue obter o bem ou servic;:o desejado e e forc;:ado ou i) a procurar 
um sucedaneo, alga pior ou mais caro, ou ii) a diferir a compra ou desistir 
dela pura e simplesmente. A acompanhar normalmente este tipo de situac;:ao 
aparecem as filas de espera, o mercado negro, a corrupc;:ao e a indiferenc;:a 
do produtor e do vendedor no que respeita a qualidade do produto e a satis
fac;:ao das necessidades do comprador. 

4) Crescimento excessivo da drvida extema 

Contrair dfvida externa nao e em si mesmo um mal, se o produto da 
dfvida for bem utilizado. Podemos falar de doenc;:a quando os creditos nao 
sao aplicados de forma adequada e o pafs desliza, par um processo auto
matico, para um endividamento cada vez maior. Uma forma suav~ da doen
c;:a manifesta-se quando as exportac;:oes nao conseguem acompanhar o au
menta dos encargos do servic;:o da dfvida. A sua forma fatal revela-se quan
do o pafs se torna insolvents. 

5) Perturbat;Oes no crescimento 

Este e um grupo amplo de doenc;:as que se manifesta de muitas for
mas. Num extrema, o crescimento Iento anormal, ou estagnac;:ao, ou mesmo 
declfneo da produc;:ao e consumo. No extrema oposto o crescimento fon;:a
do, demasiado ambicioso. Um caso misto particular, mais perto talvez do se
gundo tipo, e o do crescimento desproporcionado, nao harmonioso. A expan
sao de alguns sectores verifica-se de forma destacada, enquanto outros se 
retraem e estagnam ou caem mesmo em situac;:ao crftica. N6s podemos clas
sificar as entraves no desenvolvimento dos processes econ6micos entre as 
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perturbac;:oes de crescimento como crises parciais, em confronto com as que 
se manifestam sabre o conjunto da economia, e as acelerac;:oes e desacele
rac;:oes peri6dicas. 

6) Distribui\:iO desigual 

Uma certa desigualdade na distribuic;:ao do rendimento e da riqueza, e 
portanto no consumo de bens e servic;:os, nao e apenas compatfvel com um 
funcionamento saudavel da economia; e mesmo uma das suas condic;:oes. 
Tem-se debatido onde termina a desigualdade necessaria, e saudavel, e on
de comec;:a a degenerac;:ao do processo: degenerac;:ao da desigualdade com 
uma amplitude e de um tipo que fira o sentido de justic;:a de larga parte da 
populac;:ao e afecte o funcionamento da economia. Mas, mesmo sem deixar 
de ser real este debate, quase todos concordam sabre que esbanjamento 
e pauperismo coexistem em muitos sistemas econ6micos. Existem ainda bas
tantes seres humanos cujo destino individual devido a origem, a cor da pele, 
a situac;:ao familiar, saude, idade ou outras razoes, determina que vivam 
em condic;:oes injustamente desvantajosas; enquanto outros dispoem de ren
dimentos excessivos sem ser por razoes de merito ou de comportamento. 

7) Burocratiza\:fio 

Tem a sua expressao no facto de um numero cada vez maior de deci
soes quanta a atribuic;:ao de meios e quanta a distribuic;:ao passarem das maos 
dos directamente afectadds - pessoas material e moralmente directamente 
interessadas - para o ambito da autoridade impessoal de estruturas que se 
associam a grandes escrit6rios e organizac;:oes. Simultaneamente, manifestam
-se relac;:oes de dependencia. Os pessoalmente afectados, prejudicados ou 
impressionados pela decisao de atribuic;:ao de meios ou de distribuic;:ao ficam 
em posic;:ao de depender da burocracia. A doenc;:a torna-se particularmente 
perigosa se uma proliferac;:ao de tipo «oncol6gico» se manifesta e as celulas 
do tecido burocratico iniciam um processo irresistfvel de subdivisao, 
substituindo-se ao tecido saudavel. 

Pode afirmar-se desde ja que nao conseguimos encontrar um (mica pais, 
de entre os mediana e altamente desenvolvidos, que possa considerar-se com
pletamente livre de cada uma das sete principais doem;as mencionadas. 
A situac;:ao podera classificar-se de relativamente favoravel se o pafs se en
contrar atormentado apenas par uma dessas doenc;:as principais e se, com
plementarmente, duas ou tres outras, no maximo, se manifestarem em algu
ma das suas formas mais suaves. Mas a situac;:ao e mais grave do que isso 
em muitas economias: elas sao gravemente atingidas par duas, ou mesmo 
mais doenc;:as e, embora em menor grau, ainda par algumas das restantes. 

Uma tal situac;:ao cria dificuldades a definic;:ao do «estado de saude» dos 
sistemas econ6micos. Para a ciencia medica, a saude e um conceito basico 
que apenas pode ser explicado par delimitac;:ao, tautologicamente. 0 orga-
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nismo humane e saudavel se cada urn dos seus 6rgaos funciona bern e se 
adapta bern a eventuais altera<;:oes (3). A descri<;:ao de urn organismo sau
davel e tornada mais facil pelo facto de as suas caracterfsticas poderem ser 
observadas e medidas empiricamente. De acordo com as regras da amos
tragem representativa, pode ser observado urn grande numero de pessoas 
saudaveis e pode ter-se em conta a distribui<;:ao dos parametres mais impor
tantes como, por exemplo, o comportamento cardfaco. Finalmente, pode 
inferir-se estatisticamente do facto de o cora<;:ao de urn homem saudavel em 
estado de repouso bater 60 a 80 vezes num minute, num ritmo regular. Aque
les cujo cora<;:ao bate mais depressa, ou arritmicamente, nao sao presumi
velmente saudaveis. A descri<;:ao estatfstica de Lim cora<;:ao de bater sauda
vel torna-se tanto menos ambfgua quanta mais conseguirmos excluir da amos
tra aqueles que sofram de uma doen<;:a do cora<;:ao ou de qualquer outra; 
quer dizer, s6 sao registados os parametres da actividade do cora<;:ao de pes
seas qualificadas como saudaveis, de modo a delimitar empiricamente o do
mfnio «saudavel» dos parametres. Toda e qualquer afirma<;:ao concreta, no 
ambito da anatomia ou da fisiologia, acerca das propriedades caracterfsticas 
do organismo humane saudavel assenta no principia de que h8 pessoas sau
daveis cujo organismo - todo o organismo e nao apenas um ou outro 
6rgao - e saudavel. 

Nao foi dado a economia basear o conceito de saude num principia se
melhante rem na observa<;:ao estatrstica, empfrica, de sistemas saudaveis: 
uma vez que a hist6ria nao criou ate hoje uma economia saudavel de todos 
os pontes de vista, a categoria de «saudavel» e para a nossa disciplina me
ramente hipotetica. N6s dispomos apenas de um enquadramento empfrico par
cial. Se, por exemplo, considerarmos como saudavel uma economia nao 
afectada pelo desemprego, apenas poderemos referir-nos a sistemas econ6-
micos existentes - nao aos hipoteticos mas aos observaveis empirica
mente - que, embora tendo eliminado o desemprego, nao conseguiram 
ficar imunes a outras doen<;:as graves como a escassez, a burocratiza<;:ao, 
etc. A economia perfeitamente saudavel e assim uma constru<;:ao ideal que 
tenta chegar ao modele de um sistema complete a partir dos, em si mes
mos, subsistemas saudaveis dos diferentes sistemas reais existentes (4). 

0 quadro de uma economia completamente saudavel s6 pode ser tra
<;:ado num contexte te6rico normative. Por exemplo, uma teoria poderia ser 
concebida de forma axiomatica, apoiada em postulados de natureza etica e 
polftica, sendo necessaria chegar entao as propriedades dos sistemas que 
satisfariam esses postulados. 

(3) A Constituic;:ao da Organizac;:ao Mundial de Saude das Nac;:oes Unidas formulou a de· 
finic;:ao seguinte, palpavel, embora de facto igualmente tautol6gica: saude e um estado de com· 
pleto bem·estar, ffsico, mental e social (WHO, 1975, p. 163). 

(4) E materia para reflexao que a lingua hungara nao tenha qualquer substantive que iso· 
ladamente corresponda a «saude». 0 substantive hungaro egeszeg e formado a partir do adjec· 
tivo «todo» (egesz) e significa assim, literalmente, qualquer coisa como «sendo complete» ou 
«complete». 
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Neste ensaio nao desenvolverei um tal caminho te6rico; antes me pa
rece suficiente, para as minhas reflexoes, que ataque o problema de forma 
pragmatica. Sao consideradas doen9as do sistema econ6mico as processes 
que (i) provoquem sofrimento ffsico au mental directo au indirecto a muitos 
membros do sistema e prejufzos econ6micos ao conjunto da sociedade e que 
(ii) se verifique nao se manifestarem em alguns dos sistemas econ6micos 
actuais. Par isso, nos termos da segunda condivao, as processes que envol
vam prejufzos e sofrimento presentes nos nossos dias em todos os sistemas 
e em todos os momentos, sem excep9ao, nao serao considerados como 
«doenvas» (5). 

Pode levantar-se agora a questao de saber ate que ponto e importante 
o papel do estudo de doenvas nas duas disciplinas para fazer sentido 
compara-las. 

Consideremos em primeiro Iugar a medicina. Se pensarmos apenas na 
literatura hoje utilizada por todo o mundo e deixarmos de lado trabalhos mais 
antigos, verificamos que se encontram em circula9ao centenas de manuais 
sabre patologia em geral, situando-se na ordem dos milhares, se nao mais, 
o numero de obras sobre aspectos patol6gicos parciais. Os estudantes de 
medicina, no infcio da sua forma9ao, aprendem acerca da anatomia e da 
patologia do organismo doente pelo menos tanto quanta aprendem em rela
vao ao organisrno saudavel. Em consequencia, nas disciplinas clfnicas indivi
duais sao semelhantes as propor96es quando se trata um 6rgao ou um 
sistema. 

Em contrapartida, na investiga9ao e no estudo da economia sao com· 
pletamente diferentes as propor96es da dedica9ao ao exame da «saude» e 
da «doenva». Tomando um qualquer dos manuais americanos sobre econo
mia verificamos que a maior parte da aten9ao e dedicada a discutir o fun· 
cionamento da economia no pressuposto de que funciona bem. A situa9ao 
e semelhante no que respeita aos manuais de ensino da economia polftica 
do socialismo nas universidades de economia do leste europeu. Tambem nes
tes livros M, quando muito, algumas paginas dedicadas as doen9as caracte
rfsticas da economia. 

E verdade que existem investigadores, tanto no ocidente como nos paf
ses de leste, que se especializam na analise de uma ou outra doen9a. Ha 
doen9as que tem atrafdo o interesse de uma bibliografia vasta (e. g. infla9ao 
e desemprego); ha trabalhos importantes publicados acerca de alguns outros 
males (e. g. distribuivao desigual do rendimento), embora um tanto menos 
despertadores de interesse; assim como M tambem doen9as que nao tem 

(5) Outras defini<;:oes de saude e doen<;:a dos sistemas econ6micos podem tambem ser 
concebidas. Por exemplo, eu proprio, noutros trabalhos meus, ja interpretei de maneira diferen· 
te o «estado normal» de sistemas econ6micos. Neste ensaio, no entanto, dada a linha geral 
das reflexoes, que assenta na existencia de analogia com a medicina, a defini<;:ao anterior parece· 
·me a mais adequada. 
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sido praticamente estudadas (e. g. a burocratiza((ao e a escassez) (6). E, o 
que a este respeito e muito caracterfstico do estado da nossa disciplina, nao 
h8. um unico trabalho de economia que discuta de uma forma global e inte
grada as doenc;as dos sistemas econ6micos (1). Na realidade, a sua simples 
sistematizac;ao, classificac;ao e resumo metodol6gico das causas, sintomas 
e consequencias, seria altamente formativa. 

Ill - Efeitos e efeitos secundarios 

Um dos problemas basicos do tratamento medico e o da ponderac;ao 
dos efeitos desejados e dos efeitos secundarios adversos da terapeutica. 
Trate-se de tratamento medico, de intervenc;ao cirurgica OU de qualquer OU· 

tro tipo de terapeutica, os efeitos principals desejados sao sempre acompa
nhados de efeitos secundarios adversos. 

Consideremos o exemplo dos corticoster6ides. Trata-se de preparac;oes 
hormonais que se aplicam em relac;ao a muitas doenc;as - no tratamento da 
asma, de artrites e de dermatites, entre outras. Par vezes o doente encara
·os como panaceia: em processes patol6gicos prolongados e frequente uma 
melhoria imediata e o desaparecimento das dares acontece geralmente em 
pouco tempo. Em consequencia, o doente gostaria de convencer os seus me
dicos a prescreverem-lhe o tratamento par perfodos de tempo mais prolon
gados. Contudo, os efeitos secundarios sao tao fortes como os efeitos prin
cipais: nos casas em que as preparac;oes de corticosteroides sao tomadas 
par perfodos de tempo significativamente longos podem surgir perturbac;oes 
no funcionamento do sistema hormonal, no metabolismo do ac;ucar, no sis
tema osseo, etc. 0 medico tern portanto de reflectir cuidadosamente e tern 
de procurar conhecer, pelo doente, os tipos mais gravosos de efeitos secun
darios a que a procura do efeito principal pode conduzir. 

0 tratamento pelos corticoster6ides e urn exemplo particularmente ex
pressive, mas nao e 0 unico; de forma menos extrema, embora, pode talvez 
dizer-se que problemas desta natureza acontecem com qualquer tipo de te
rapeutica. Esta entre os medicos generalizada a opiniao de que nenhum me
dicamento existe que nao traga com o efeito desejado algum efeito 
secundario. 

(6) Sao particularmente os soci61ogos que discutem a burocratizar;ao. Ver, por exemplo, 
os trabalhos de MERTON, CROZIER, GOULDNER e, de entre os autores hungaros, HEGEDUS 
e KOLeSAR. Embora a questao emerja nos trabalhos de economia como questao lateral, nao 
e do meu conhecimento que algum estudo verdadeiramente importante tenha sido ate agora 
publicado tomando a burocratizac;:ao dos processes econ6micos como tema central. 

Quanto a escassez, tera sido o autor do presente ensaio quem escreveu a primeira mo· 
nografia acerca da escassez cr6nica na economia socialista (Kornai, 1980). 

(7) A sociologia dispoe ja de alguns trabalhos gerais sobre patologia social. Ver, e. g., 
Wooton (1959). 

Acerca do interesse da sociologia pela patologia ver Hankiss (1982). 
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Um medico meu amigo passou-me um dos livros mais utilizados de en
tre uma vasta bibliografia sabre efeitos secundarios: Meyler's Side Effects 
of Drugs - an Enciclopedia of Adverse Reactions and Interactions (8). 0 
trabalho vai na sua 9. a edic;:ao e um conselho editorial internacional procede 
a sua quase permanente actualizac;:ao tendo em conta os resultados cientffi
cos mais recentes. Para mim, um economista de profissao, a simples orga
nizac;:ao do volume revelou-se extremamente enriquecedora; percorre a materia 
por grupos de medicamentos e classifica as informac;:oes dentro de cada um 
de uma forma padrao, sob os subtftulos seguintes: 

i) Tipos de reac;oes adversas: reunem-se aqui os varios efeitos secun
darios adversos; 

ii) 6rgaos e sistemas: nesta secc;:ao examinam-se uma a uma todas 
as partes, comec;:ando pelo sistema cardio-vascular e sistema res
pirat6rio, passando pelo ffgado e rins e terminando na pele; e 
apresentam-se em pormenor todos os efeitos laterais da droga 
em causa sabre os diferentes 6rgaos e sistemas; 

iii) Situac;oes de risco: a droga pode eventualmente ser ministrada a 
um doente que, para alem da doenc;:a a cujo combate e destina
da, sofra tambem de uma outra doenc;:a, ou de alguma anoma
lia, ou cuja idade ou estado especffico (a gravidez, por exemplo) 
possam levantar problemas adicionais; ao considerar os efeitos 
secundarios tera de se prestar atenc;:ao a estas varias situac;:oes 
de risco; 

iv) lnteracc;ao: que efeitos podem esperar-se da droga em questao 
quando ministrada juntamente com outras? 

Relacionada com cada uma das questoes que aborda, o livro fornece 
breve informac;:ao acerca da frequencia esperada dos efeitos secundarios e 
dos fundamentos seguros das observac;:oes colhidas; considera ainda outros 
problemas, tais como os efeitos secundarios que nao foram ainda esclareci
dos de modo satisfat6rio, e aponta tambem para a necessidade de novas 
pesquisas. 

Devo dizer que, como economista, foi com nao pequeno embarac;:o que 
percorri as paginas do livro. Como estamos ainda Ionge de ter coligido siste
maticamente os efeitos secundarios adversos das nossas terapeuticas! 

Passemos entao as principais doenc;:as dos sistemas econ6micos. Por 
agora, discutirei o ambito dos problemas tratados na referida enciclopedia 
nos subtftulos i) e ii); isto e, os problemas primarios das relac;:oes entre efeito 
principal e efeitos secundarios. Deter-me-ei mais tarde sabre os outros dois 
temas: situac;:oes de risco e interacc;:ao. 

Considerarei uma a uma as sete principais doenc;:as dos sistemas 
econ6micos mediana e altamente desenvolvidos dos nossos dias, para cujo 

(B) Excerpta Medica, Amsterdao, 1980. 
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tratamento os economistas sugerem algumas terapeuticas (os numeros 
entre parentesis sao os das doen<;:as que emergem como efeitos secun
darios) (9). 

001111\=8 principal n. 0 1: inflaljio 

A infla<;:ao pode ser atenuada ou eliminada com recurso a um de entre 
diversos instrumentos possfveis; ou, talvez, com a aplica<;:ao combinada de 
varios. Se o principal instrumento da terapeutica e a contrac<;:ao da oferta 
de moeda ou a redu<;:ao das despesas publicas, isto e, no fim de contas, 
a restri<;:ao da procura, entao os efeitos secundarios tfpicos sao o declfneo 
da produ<;:ao (5) e o aumento do desemprego (2). 0 estado actual da econo
mia dos Estados Unidos da America, bem como o de varias outras econo
mias capitalistas desenvolvidas, exemplifica bem esta interrela<;:ao. E se, na 
linha da terapeutica anti-inflacionista, o controlo administrative dos pre<;:os e 
salarios e aplicado com grande determina<;:ao, entao o efeito secundario ha
bitual e a perturba<;:ao do funcionamento regular dos processes de mercado 
e a prolifera<;:ao da burocracia (7), acompanhada eventualmente por fen6me
nos de escassez (3). Numa economia capitalista, em casas como estes, a 
infla<;:ao reprimida toma o Iugar da infla<;:ao aberta e, com ela, aparecem os 
sintomas habituais: congestionamento, filas-de-espera, substitui<;:ao for<;:ada 
causada pela escassez, mercado «negro» ou, pelo menos, «cinzento». 

DOIIfl\:8 principal n. 0 2: desemprego 

Detenhamo-nos em primeiro Iugar sabre a economia capitalista. 0 prin
cipal efeito secundario das medidas keynesianas utilizadas para combater o 
desemprego e, como tem sido afirmado centenas de vezes em anos recen
tes, a acelera<;:ao da infla<;:ao (1 ). No que respeita a economia socialista, ela 
contem em si os mecanismos capazes de promoverem a elimina<;:ao perma
nente do desemprego: de facto, o mercado de trabalho tende para um esta
do cr6nico de escassez de mao-de-obra, situa<;:ao que e determinada pelo 
mecanisme de funcionamento da economia, pelos interesses dos decisores 
e pela estrategia de crescimento da polftica econ6mica, com permanente 
orienta<;:ao no sentido da ·expansao, ansia de investimento e uma procura qua
se ilimitada de inputs produtivos. Tudo isso leva a absor<;:ao dos recursos 
nao utilizados, nomeadamente a elimina<;:ao do desemprego. Ao mesmo tempo, 
contudo, estes processes sao em todos os casas acompanhados de efeit~ 
secundarios ao nfvel da escassez cr6nica (3), da burocratiza<;:ao dos processes 
econ6micos (7) e, se nao em todas as circunstancias pelo menos em muitas 
delas, de um aumento excessive, talvez mesmo acelerado, do endividamento 
externo (4). Pode verificar-se isto em muitas economias da Europa de leste. 

(9) llustrarei as minhas mensagens com recurso a exemplos retirados umas vezes do SIS

tema capitalista, outras do sistema socialista, outras ainda de ambos os sistemas. Dadas as 
restric;:oes de espac;:o nao poderei, em todos os casas, tocar nos problemas de ambos os sistemas. 
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DDefl\:11 principal n. • 3: escassez 

Durante muito tempo foi a Jugoslavia que proporcionou o exemplo mais 
expressive dos efeitos secundarios de reformas que visavam o combate a 
escassez. Ali se atribuiu um papel bastante amplo aos mecanismos de mer
cado e dos preQos. Na sua esteira, a procura insatisfeita, as «bichas» e o 
mercado negro interpuseram-se. Com tudo isto, a inflaQao (1) emergiu, ace
lerando por vezes rapidamente; o desemprego (2) manifestou-se de modo sig
nificative, em parte abertamente, em parte sob forma «oculta», dada a dre
nagem do excesso de oferta de mao-de-obra para os pafses capitalistas de
senvolvidos da Europa. 0 endividamento externo tornou-se excessive (4). 

Tambem na Hungria se manifestaram problemas semelhantes, embora 
de forma menos precisa. De algum sucesso se revestiu o combate a escas
sez cr6nica em alguns sectores da economia; em parte como efeito secun
dario e em parte sob o impacto de outros factores, varias novas dificulda
des se revelaram; entre outras, ganhou animo a tendencia inflacionista (1) e 
cresceu rapidamente o endividamento externo (4). Mas regressarei aos pro
blemas da Hungria no contexte da «doenQa» n. o 7. 

D~ principal n. • 4: crescimento excessivo da divida extema 

Trata-se de uma doenQa que se vem propaganda nos nossos dias como 
verdadeira praga: com excepQao dos pafses ricos em petr61eo, e diffcil en
contrar algum que nao tenha sido afectado por ela. 

E combatida com terapeuticas diversas - desvalorizaQao da moeda na
cional, proteccionismo aduaneiro, restriQoes administrativas as importaQ6es, 
subsfdios as exportaQoes, etc. - que fazem surgir efeitos secundarios como 
o abrandamento do crescimento ou mesmo o declfnio da produQao (5) em 
termos absolutes e, como sintoma que normalmente acompanha este ultimo, 
o crescimento do desemprego nas economias do Ocidente (2) ou o aumento 
dos fen6menos da escassez interna na Europa de leste (3). Mas a terapeuti
ca conduz frequentemente ainda a aceleraQao dos processes inflacionistas (1); 
e, no tocante as medidas administrativas desencadeadas quer pelas restri
c;oes a importaQao quer pelo apoio a exportaQao, elas conduzem normalmente 
a burocratizaQao de certos processes econ6micos (7). 

DOIIfl\:8 principal n. • 5: perturbafiOes no crescimento 

Como exemplo, limito-me a citar aqui as perturbaQ6es no crescimento 
tfpicas dos pafses capitalistas - as flutuaQ6es cfclicas - e, dentro delas, 
em particular, as fases de recessao. A terapeutica esta associada ao trata
mento do desemprego, sendo em consequencia semelhantes os efeitos se
cundarios. 0 mais importante de entre eles e a aceleraQao da inflaQao (1 ). 
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Dollfl\:8 principal n. a 6: distribui\=fio desigual 

Foram os parses escandinavos os que, no mundo capitalista, come<;:a
ram mais deliberadamente a procurar o tratamento para esta grave doen<;:a, 
primeiro, langando mao de tributagao pesada e acentuadamente progressi
va, com a distribuigao livre e gratuita - ou quase- de diversos servigos 
(educagao, saude, etc.) e depois com esquemas extensivos de seguros con
tra doenga, invalidez, velhice e desemprego. 

Com os progressos importantes feitos nestes pafses no sentido de maior 
igualdade e de maior seguranga econ6mica, varios efeitos secundarios ad
versos se foram manifestando: parte dos processos econ6micos foram 
burocratizados (7), a escassez manifestou-se nalguns dos servi<;os 
subsidiados (3), a expansao dos servigos publicos traduziu-se em pesado far
do para o orgamento do Estado, cujo defice veio contribuir para o acelerar 
da infla<;:ao (1 ). Adicionalmente manifestaram-se outras consequencias nega
tivas (par exemplo, o enfraquecimento dos incentivos a produtividade do tra
balho), que nem sequer foram enumeradas como «doengas principais». 

Doen\=8 principal n. a 7: burocratiza~ 

A terapeutica principal e a desregulagao, a transferencia do controle par 
instituig6es administrativas para os mecanismos de mercado. Pode observar
-se essa terapeutica em varios dos pafses capitalistas desenvolvidos, como 
os Estados Unidos e a Gra-Bretanha. E, mesmo sendo essencialmente dife
rente o ponto de partida, a direcgao da mudan9a e semelhante nas refor
mas de alguns dos pafses do Leste europeu, entre os quais a Hungria. 

Aparecem varias especies de efeitos secundarios. Uma vez que alguns 
dos regulamentos burocraticos redistributivos tem em vista prop6sitos de ni
velamento igualitario, o afastamento deles leva a desigualdades crescentes 
nos rendimentos e na riqueza (6). Efeito semelhante e o determinado pelo 
desaparecimento ou redu9ao dos subsfdios estatais previamente concedidos 
a empresas e grupos ou estratos sociais. lsso vira a deteriorar, obviamente, 
os nfveis de vida materiais e a seguran9a econ6mica dos afectados e au
mentara as diferengas de rendimento entre as empresas que conseguem Iu
eras e as que tem prejufzos. Um outro efeito secundario caracterfstico e o 
que resulta da eliminagao da regulagao burocratica dos pre9os e salarios, 
que vem naturalmente a conceder uma maior liberdade ao processo inflacio
nista ate entao reprimido (1). 

Chegamos ao tim da nossa lista. 0 espa9o disponfvel para este ensaio 
nao permite discorrer sabre opgoes de alternativa. Embora recorrendo a for
mas de expressao sinteticas, utilizando apenas uma ou duas frases, ficaram 
referidos problemas graves que nesta abordagem inventariadora nao deixa
ram de conduzir a conclusoes suficientemente deprimentes. Parece que a 
realidade nem sequer levanta a questao de como sera possfvel chegar a uma 
economia saudavel de todos os pontos de vista. E possfvel que o dilema 
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decis6rio real que os pafses, os povos, os partidos, os governos, os estadis
tas e, em ultima analise, os cidadaos enfrentam seja apenas este: que tipo 
de doen<;:a preferir, se a saude perfeita e inatingfvel? 

Nao sera uma tal conclusao demasiado pessimista? Eu desejo, com to
da a minha convic<;:ao, que a ciencia possa refutar o pessimismo inerente 
a interroga<;:ao levantada. A prova ou a refuta<;:ao podem ser conseguidas de 
uma de duas formas. A primeira, atraves de uma investiga<;:ao te6rica acer
ca de alternativas opcionais entre as doen<;:as dos sistemas econ6mi_cos. Eu 
receio bem que, quanta mais cuidadosa e prudentemente o construtor de mo
delos tamar em conta cada um dos efeitos de algumas das terapeuticas, mais 
proximo ele ficara do raciocfnio anterior, de acordo com o qual curas radi
cais terao de ser pagas com novas e graves doen9as. lnfelizmente, a litera
tura te6rica discute as interrela96es de duas, quando muito tres doen9as prin
cipais. Uma analise te6rica integral destinada a investigar metodicamente e 
em profundidade as rela96es entre as sete principais doen9as que listei 
- para nao falar de outros possfveis efeitos secundarios - nao foi ainda 
efectuada. 

Mas o debate sera decidido muito mais seguramente pelo estudo da ex
periencia hist6rica do que pela analise te6rica pura. Eu arrisco a proposi<{ao 
seguinte: no curso da hist6ria, sempre que o estado avanc;ado de alguma 
doenc;a econ6mica principal acontece prevalecer num sistema econ6mico e 
e iniciada uma terapeutica radical, desenvolveu-se, em termos de se tamar 
patente, pelo menos uma outra doenc;a principal. 

Eu chamaria a aten98.0 para as restri96es da proposi<{ao anterior. Refiro
-me apenas aos casas em que alguma doen9a principal se manifesta ja num 
ou noutro sistema de uma forma grave sendo radical a terapeutica utilizada 
na sua luta. 0 tratamento suave de uma doen9a ligeira nao determina ne
cessariamente aquelas mudan9as inevitaveis de uma grande perturba9ao para 
uma outra. 

Nao se infira da minha linha de raciocfnio que nao se deva levar a ca
bo um tratamento radical ou que nunca vale a pena empreende-lo. A cien
cia medica propoe em muitos casas, definitivamente, interven<{ao cirurgica, 
drogas fortes ou radioterapia, embora seja perfeitamente conhecido que elas 
envolverao talvez efeitos secundarios serios e adversos. Mas s6 o faz pon
derando cuidadosamente 0 conjunto dos efeitos beneficos e perniciosos da 
terapeutica e concluindo sabre que as vantagens em expectativa sobrelevam 
as desvantagens (1°). Tem de se partilhar com o doente a responsabilidade 
das decisoes, ou com os seus familiares, se ele se encontra em situa9ao 
que o impede de decidir. 

(10) A ciencia e a pratica da medicina adoptaram durante muito tempo o princfpio do nil 
nocere (nao e prejudicial) como postulado etico. A medicina moderna reconheceu ja que a apli
cac;:ao deste princfpio e errada, vista restringir as oportunidades de cura. Na sua 6ptica actual 
pondera sabre as relac;:oes «beneffcio/risco» e «beneffcio/custo». Desta forma se tem aproxima
do das abordagens de calculat6ria racionalizadas da teoria da decisao e da economia normativa. 
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Confessemos com sinceridade: este tipo de abordagem nao e estranho 
aos advogados das transforma<;oes revolucionarias ou das reformas radicais 
dos sistemas econ6micos. Eles sublinham frequentemente, e exclusivamen
te, que na situa9ao prevalecente esta ou aquela doen9a atormentam a so
ciedade de modo insuportavel; que o desemprego ou a infla<;ao, a injusti9a 
da distribui9ao ou a burocracia sao intoleraveis. 0 doente - a sociedade ou 
pelo menos uma parte consideravel dela - sente profundamente o sofrimento 
causado pelo mal em questao e concorda com as mudan9as radicais pro
pastas. 0 erro e cometido quando o cientista que propoe a terapeutica nao 
revela (i.e., suprime, ou talvez nao tenha ele • proprio pensado suficientemen
te nisso) que embora a manobra possa eliminar o mal ate entao pressionan
te, podera tambem levar ao aparecimento de novas doen<;as (1 1). 

Pode acontecer que a maior parte da sociedade aceitasse a terapeuti
ca proposta mesmo conhecendo os efeitos secundarios adversos esperados 
(o doente, tambem, sempre deseja ansiosamente recuperar da doen<;a que 
no momenta mais o atormenta). Como pode tambem acontecer que a socie
dade prefira em vez disso suportar os velhos males bem conhecidos em Iu
gar dos novas possfveis. A escolha da terapeutica radical, com os efeitos 
secundarios adversos que a acompanham, e, no final, uma decisao que en
valve jufzos de valor, uma escolha de ordem polftica e etica. 

IV - Situac;ao de risco e interacc;ao 

Voltemos aos capftulos da enciclopedia de efeitos secundarios, aos te
mas iii) e iv) ainda nao tratados. Tomemos em primeiro Iugar o tema iii) em 
que se agrupam os problemas designados pelos medicos por «situa<;ao de 
risco». Exemplos: um mesmo medicamento que pode ser tomado sem receio, 
com vista a tratar certa doen9a, por um homem saudavel de todos os outros 
pontos de vista, pode causar perturba<;oes graves em alguem que sofra, por 
exemplo, de alguma doen9a de ffgado ou dos rins; a opera<;ao que um cirur
giao leva a efeito num doente jovem ou de meia idade nao sera efectuada 
em doentes idosos. 

Muitos economistas sao menos cautelosos e tem menos em considera
Qao a situa9ao concreta do doente; eles propoem de forma destemida as 
suas receitas favoritas sem avaliarem cuidadosamente a situa9ao particular 
em que se encontra a economia em questao e como pode ela ser perigo
samente afectada em termos econ6micos, sociais e politicos. Exemplos 

(11 ) Este tipo de negligencia foi cometido pelos cientistas de orienta<;:ao marxista quan
do, vendo os danos causados pelo mercado, nao se detiveram sabre que novas e diferentes 
perturba<;:oes podem ser causadas pela sua elimina<;:ao; ou quando os keynesianos, propondo 
a bem conhecida terapeutica para as perturba<;:oes causadas pelo desemprego, nao reflectiram 
suficientemente sabre os perigos inerentes a infla<;:ao e burocratiza<;:ao que acompanham a 
interferencia governamental. 
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caracterfsticos de tais abordagens sao os dos expoentes mais rfgidos e mais 
ortodoxos da escola monetarista: eles propoem a mesma receita para os 

Estados Unidos, Gra-Bretanha, Chile, Israel e Hungria sem ter em atenc;ao 
as profundas diferenc;as entre os nfveis de desenvolvimento econ6mico, os 
sistemas sociais e as estruturas polfticas desses pafses e indiferentes ainda 

as atitudes dos governantes, dos empregadores e dos empregados, das ins
tancias burocraticas e dos sindicatos para com as polfticas monetaristas. 
A mesma polftica econ6mica que se ajusta bem em dado pafs a uma situa

«;:ao hist6rica concreta, pode fracassar noutro pafs ou conduzir ao agudizar 
de conflitos sociais internes do sistema; ou nao pode, muito simplesmente, 
ser implementada em face das resistencias sociais (1 2). Tanto ou mais do 

que a cooperac;ao do doente no tratamento da sua propria doenc;a e neces
saria a adesao da populac;ao na procura do tratamento das doenc;as do 
sistema econ6mico. 

Eu gostaria de ilustrar, com recurso a experiencia hUngara dos ultimos 
quinze anos, a analogia econ6mica da interact;ao das drogas correspon
dentes a tematica (iv) da enciclopedia dos efeitos secundarios. 

Durante muito tempo, a polftica econ6mica foi utilizada numa tentativa 
para combater simultaneamente duas perturbac;oes: a debilidade da econo

mia, carecida de estfmulos, e as injustic;as da distribuic;ao social. No que diz 
respeito ao primeiro tipo de perturbac;oes, os medicamentos utilizados con
sistiram na introduc;ao de motivac;ao lucrativa nas empresas publicas e na 

abertura de varias actividades ao sector privado; em relac;ao ao seg~_mdo, 

a polftica de salaries e medidas fiscais tendentes a nivelar os rendimentos 
foram os medicamentos a que se recorreu. No entanto, estamos perante «dro

gas» cujos efeitos se combatem mutuamente. Os muitos tipos de medidas 
igualitarias, a garantia de sobrevivencia das empresas e a manutenc;ao dos 
postos de trabalho amortecem o poder estimulador do lucro. Alguma interfe

rencia mais forte na distribuic;ao do rendimento pode desencorajar a iniciati
va privada no lanc;amento de polfticas de neg6cios de Iongo prazo e na 
realizac;ao de grandes investimentos. Ao mesmo tempo, a introduc;ao de 

rela96es de mercado, a motiva9ao do lucro e a iniciativa privada foram em 
si suficientes para acentuarem as desigualdades na distribui9ao do rendimento 
e da riqueza e afectarem assim o sentido de justic;a de muita gente. 

(12) Embora eu tenha prometido, na introdu<;:ao, abster-me de ironias, nao consigo resis
tir agora a lembrar o exame do medico de Le malade imaginaire, de Moliere. 0 candidato e 
examinado por cada um dos distintos medicos, sucessivamente, no sentido de se pronunciar 
sabre como ele trataria o edema, a c61ica, a asma, a doen<;:a do ba<;:o ou dos pulmoes, etc. 
0 candidato responde sempre do mesmo modo, palavra por palavra, a cada pergunta, em latim: 
Clisterium donare - Postea seignare - Ensuitta purgare. Esta resposta, invariants, e suficiente 
para ser admitido na ordem distinta dos medicos (a referencia e, Moliere, Oeuvres Completes, 
vol. 8, Soc. Belles Lettres, Paris, 1952, p. 238). 
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V - Origem a perslstencia das doenc;as 

A ciE~ncia medica classifica as doen9as de varios pontos de vista. Vale 
a pena reflectir sabre alguns deles tendo em aten9ao a analogia econ6mica. 

Uma das distin96es importantes assenta em saber se se trata de uma 
doen9a congenita ou de alguma perturba9ao contrafda no decurso da vida. 
Parte das primeiras nao sao consideradas doen9a, em medicina; em vez disso 
sao classificadas de anomalia. Sao os casas de desvio da normalidade, des
vias do estado saudavel, com os quais o organismo humano em questao vive 
durante toda a vida. 

No que respeita as perturba({oes congenitas levanta-se a questao de sa
ber se se trata de doen9a hereditaria ou se ela e resultado de efeitos regis
tados durante o perfodo de gesta({ao, ou na altura do nascimento, ou de ou
tras causas. Em muitas circunstancias, seja por razoes de descendencia ou 
outras, o indivfduo nao nasceu propriamente doente mas possui predisposi-
98.0 congenita para alguma doen9a concreta. Aqueles cujos pais tenham sido 
diabeticos tem maior probabilidade de contrair a diabetes; a doen9a pode 
entao manifestar-se a medida que a idade avan9a, ou sob o impacte de outras 
circunstancias- como hclbitos alimentares defeituosos. 

Uma outra distin9ao importante a esclarecer tem a ver com o tratar-se 
de manifesta({ao aguda, de que o doente possa inequivocamente curar-se com 
a ajuda dos seus pr6prios mecanismos de defesa e eventual interferencia 
medica, ou de doen9a cr6nica, de que o doente nao podera libertar-se com
pletamente no resto da sua vida. Neste ultimo caso, a gravidade da doen9a 
pode ainda ser atenuada com recurso a modos de vida e tratamento medico 
adequados, podendo portanto perguntar-se se a doen9a se deteriora rapida
mente ou se a deteriora({ao pode ser abrandada; ou, ate, se o estado do 
doente pode melhorar significativamente. Em qualquer caso, a doen9a cr6ni
ca requer aten({ao constante, tratamento adequado e cuidadoso. 

Em alguns casas pode combater-se a forma aguda de algumas doen
({as contrafdas, embora persista a predisposi98.o para o seu reaparecimento. 
E bem sabido, por exemplo, que a pele de alguem que contraiu uma infec
({ao fungica fica propensa a contrair nova infec({ao mesmo depois da cura. 
E verdade que nestes casas nao basta existir predisposi({ao para que se 
verifique reaparecimento; mas fungos causadores da infec9ao da pele 
encontram-se em abundancia por todo o lado, sendo por isso questao de 
importancia fundamental avaliar ate onde se encontra um indivfduo predisposto 
a infec({aO. 

Voltemos entao a economia. 
A principal fraqueza da patologia econ6mica reside no facto de nao de

limitar adequadamente as varias doenc;:as nos termos da classificac;:ao ante
rior. Sera a inflac;:ao uma doenc;:a aguda contrafda em consequencia de uma 
infecc;:ao externa (um tipo de explicac;:ao causal que pode ser encontrado na 
teoria da inflac;:ao importada)? Ou sera verdade que uma economia moderna, 
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particularmente nos seus perfodos de rapido crescimento, tem uma predis
posi<;:ao «congenita» para a inflac;:ao cr6nica? E quanta ao desemprego maci
c;o, sera ele causado exclusivamente pelas polfticas anti-inflacionistas dos 
governos conservadores, ou resultara de anomalia congenita do sistema 
econ6mico capitalista? Ou, par outras palavras, podera ele ser uma doenc;:a 
que pode ser eliminada par perfodos relativamente longos com recurso apenas 
a estfmulos artificiais~ que, no entanto, «sobreestimulam» a «circulac;:ao san
guinea» e o «sistema nervoso», conduzindo a inflac;:ao, endividamento exces
sive e outras consequencias negativas? E os fen6menos da escassez, serao 
eles simples perturbac;:oes ad-hoc na economia socialista, ou serao, tambem, 
uma anomalia congenita das gestoes econ6micas altamente centralizadas e 
burocratizadas? 

0 medico tem de enfrentar os fen6menos de anomalia congenita, doen
c;a hereditaria, afecc;:ao cr6nica e predisposic;:ao para doenc;:as concretas; e 
j ustamente porque ele deseja encontrar a cura para a perturbac;:ao e para 
a dor, ou pelo menos o alfvio, ele nao pode afastar a hip6tese de natureza 
cr6nica de alguma doenc;:a; assim como nao tem o direito de se conformar 
a ele proprio ou ao doente, admitindo tratar-se de um mero problema passa
geiro facilmente resoluvel. 

Confessemos que o economista, dada precisamente a natureza polftica 
e ideol6gica da sua profissao, trac;:a frequentemente um quadro enviezado 
e distorcido do problema. Embora ele creia que a doenc;:a ou a predisposi
c;ao para a doenc;:a do doente de um outro medico seja congenita, ele con
ferta o seu proprio doente e a si mesmo dizendo que a recuperac;:ao sera 
rapida se o doente aceitar a sua receita e o tratamento. 

VI - Algumas conclusoes de natureza etica e profissional 

Do que fica dito retiram-se algumas conclusoes mais gerais. Umas de 
natureza profissional, no sentido estrito da palavra; outras relacionadas com 
a etica da investigac;:ao cientffica. 

Distingue-se normalmente entre a analise econ6mica positiva e a nor
mativa. Com alguma simplificac;:ao pode dizer-se que a primeira examina o 
que existe e a segunda o que devia existir. Devo confessar que, ate onde 
me tenho envolvido em investigac;:ao econ6mica, tenho uma vez e outra sen
tide suspeitas, frequentemente mesmo aversao, a maior parte das teorias nor
mativas. Agora, depois de ter reflectido sabre a analogia entre a medicina 
e a economia, compreendo melhor as minhas pr6prias suspeitas e aversao. 
Em economia, uma larga maioria das teorias normativas - e a maior parte 
das teorias que se baseiam nas mais diversas ideologias e dogmas politicos 
podem classificar-se nelas- tenta delinear o sistema econ6mico ideal ou 
as suas partes constituintes. Tambem na ciencia medica ha analises positi
vas e normativas; s6 que elas sao separadas umas das outras e ligadas umas 
as outras de maneira diferente. A anatomia e a fisiologia descrevem a estru-
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tura e o funcionamento do organismo humano saudavel, mas do organismo 
humano efectivamente existente e nao de algum idealmente perfeito. 0 or
ganismo humano e uma maquina maravilhosa, mas que esta Ionge de ser 
uma maquina perfeita: tern urn elevado numero de elementos pouco malea
veis e frageis. E optima que dispunhamos de reservas de alguns orgaos im
portantes: temos dois olhos, dois ouvidos, dois pulmoes. Mas ja e uma pena 
que nao tenhamos dois corac;oes. Contudo, nenhum medico razoavel se 
deteria a interrogar-se sabre se este e urn estado de coisas ideal, sabre se 
urn organismo humano optima nao deveria ter mesmo dois corac;oes. 0 or
ganismo humano e como e, e e deste facto que temos de partir e nao de 
algum fantasma de perfeic;ao (1 3). 

Faz ainda parte da realidade positiva poderem as pessoas ser atormen
tadas por milhares de generos de doenc;as. Por isso, a maneira inte/igente 
de levantar o problema normativo nao e partindo do estado ideal, mas da 
realidade da doem;a. Como podem ser eliminadas certas doenqas concre
tas? Ou, se isso e impassive/, como pode ser minorado o seu curso e a/ivia
das as suas consequencias? Embora este tipo de formulac;ao dos problemas 
nao seja desconhecido na nossa profissao nao esta, na maior parte das ve
zes, no foco da pesquisa e do ensino. 

As teorias normativas da economia estao profundamente interligadas com 
urn optimismo ingenuo. De acordo com uma teoria normativa, o indivfduo to
rna decisoes optimas com vista ao seu proprio interesse. Os defensores desta 
teoria normativa, acreditando na perfeic;ao do mercado, acrescentam que se 
deixarmos ao mercado - e so a ele - a harmonizac;ao das decisoes indivi
duais, o funcionamento da economia nacional como urn todo sera igualmen
te optima. Por seu turno, os partidarios da teoria normativa baseada na crenc;a 
do «todo-poderoso» planeamento chegam a conclusao nao menos optimista 
de que o trabalho previa dos planeadores e capaz de coordenar de uma for
ma optima as actividades de todos os membros da sociedade. 

Por vezes acontece aparecer algum academico excepcional que tern a 
coragem de afirmar que existem dilemas inso/uveis. Embora hoje em dia me
nos valorizado por muitos, em minha opiniao, Phillips fez jus a elevado merito. 
E verdade que no estado actual da macroeconomia a curva de Phillips exige 

(13) Neste ponto, houve leitores do manuscrito que levantaram algumas objec<;:oes vivas. 
Sublinharam eles que o organismo humano e uma cria<;:ao da natureza e, sendo assim, as suas 
propriedades biol6gicas sao fundamentalmente dadas e em pouco podem ser alteradas. Ao con
trario, a estrutura da sociedade e constitufda pelo homem e pode ser alterada por ele. 

Eu aceito a objec<;:ao; e tambem nao gostaria de levar a analogia ao extrema, nesta altu
ra. Na verdade, grandes pensadores, politicos, movimentos de massas, partidos, podem ter urn 
profunda impacte na estrutura da sociedade. Contudo, seja-me permitido acrescentar precisa
mente neste ensaio que s6 dentro de certos limites lhes serao atribufdos os efeitos do impacte. 
Ha altera<;:oes que, usando urn termo medico, sao capazes de se tornarem «orgiinicas», que 
a sociedade cimenta profunda e duradouramente; e ha altera<;:oes artificiais, nao naturais, que 
a sociedade mais cedo ou mais tarde rejeita, tal como certos 6rgaos transplantados sao rejei
tados pelo sistema imunol6gico do organismo humano. 
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muitas achegas complementares para se lhe atribuir rigor, alem de mostrar 
apenas parcialmente a interac<;:ao «desemprego-infla<;:ao». Mesmo assim, Phil
lips pertence ao grupo dos que primeiro expuseram de maneira expressiva 
o profunda dilema a que se fez referencia no presente estudo, da considera
<;:ao nao apenas dos efeitos mas tambem dos efeitos secundarios. 

Um outro exemplo classico e o trabalho de Arrow sabre escolha social. 
Arrow chamou a aten<;:ao para o facto de ser impossfvel satisfazer simulta
neamente. todos os postulados desejaveis e racionais da escolha social (Arrow, 
1951 ), alguns tendo que ser inevitavelmente infringidos. 

Um terceiro exemplo e o do argumento de Lindbeck de que e ingenui
dade querer um sistema econ6mico do qual se encontre completamente ar
redado o mercado, com as suas consequencias sociais negativas especffi
cas; ou a burocracia, com o seu outro tipo de efeitos secundarios sociais 
perniciosos (Lindbeck, 1971 ). 

Nao sao no entanto trabalhos como estes que dao a tonica a nossa pro
fissao; em vez de vir dela, o tom vem ainda do optimismo cego do Doutor 
Pang/ass, de Voltaire. 

A medicina e, em certo sentido, pessimista, porque nao discute o facto 
de que a grande maioria das pessoas algumas vezes adoece no decorrer 
da sua vida, _talvez mesmo varias vezes, e normalmente morre, afinal, em 
consequencia de alguma doen<;:a. Mas este pessimismo nao a impede de ac
tuar, antes constitui o impulso para a pesquisa cientffica e para a aplica<;ao 
dos seus resultados. lsto mesmo e cruamente expresso pelo medico-her6i 
de A Peste, de Camus, Rieux, na sua conversa com o amigo Tarrou, que 
o ajuda na luta contra a peste: «Oui, approuva Tarrou, je peux comprendre. 
Mais vas victoires seront toujours provisoires, voila tout! - Rieux parut 
s'assombrir- Toujours, je le sais. Ce n'est pas une raison pour cesser de 
Iuter» (1 4

). 

Nao e da ciencia medica, nem das suas aplica<;oes eticamente respon
saveis, actuar a qualquer pre<;:o sem ter em conta as consequencias. Mas 
nao menos estranha a ela e a passividade, o confiar na fe de que tudo deve 
13er deixado a natureza, que curara sozinha toda e qualquer doen<;a. No en
tanto, existe na economia quem perfilhe uma tal atitude: no Ocidente, sao 
os que proclamam que o mercado resolvera a seu tempo todos os proble
mas, desde que nao haja interferencias governamentais a afectar o seu 
funcionamento; e ainda que haja perturba<;oes deve deixar-se as for<;:as do 
mercado combate-las. Tambem no Leste existem posi<;:oes simetricas: se hc1 
problemas, deixe-se o planeamento resolve-los um a um, porque nao ha mal 
algum que imponha reforma ou interferencia profunda na estrutura da so
ciedade. 

Nao deve aceitar-se uma inercia conservadora deste tipo. Ha que lutar 
com as for<;:as que temos para veneer as doen<;as da sociedade. A fe e a 

(14) A referencia foi retirada a A. Camus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947, p. 147. 
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ilusao do homem estritamente racional no mercado perfeito, no planeamento 
perfeito ou no sistema social optimo nao sao necessaries para que a econo
mia desenvolva trabalho honesto. A economia mundial encontra-se num estado 
preocupante. Nao ha nenhuma razao para se acreditar que num futuro pro
ximo tudo se encaminhara da melhor maneira. Eu penso que o investigador 
economista dos finais do seculo xx tem todas as razoes para ansiedade, 
aesespero e furia; o que nao deveria leva-lo a inactividade e a capitula<;:ao. 
0 estado da economia mundial e o da nossa propria disciplina deveriam pelo 
menos levar-nos a exibir a devida modestia, a refrear a presun<;:osa segu
ran<;:a dos charlatoes fanaticos e a confessar sinceramente os limites do 
nosso conhecimento. Temos de tomar posi<;:ao em nome da nossa ciencia 
mais cautelosamente, de forma mais considerada, mais circunspecta, quando 
nos for pedida a opiniao em materias que tenham que ver com o tratamento 
da economia doente. 
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