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Resumo 

A ligação entre mundo real e mundo do modelo é alvo de diversos debates no 

pensamento econômico. Inserindo-se neste debate, resgatando a retórica de McCloskey 

(1983) e os mundos críveis de Sugden (2000; 2009), argumenta-se que assumir que a 

ligação acontece por meio do critério de credibilidade implica em aceitar que a 

perpetuação dos modelos acontece por meio da extensão das possíveis histórias e 

perguntas de um modelo. Com isso sugere-se a relação entre um novo conceito, 

adaptabilidade, e os graus de testabilidade de Popper (1974). Com este novo conceito, 

analisa-se a perpetuação do modelo de Solow (1956). Nesta, conclui-se que a 

perpetuação do modelo de Solow (1956) se confunde com o “progresso”, em sentido 

lakatosiano, do programa de pesquisa científico de crescimento econômico. Por fim, 

demonstra-se que perpetuação por adaptabilidade é distinta de progresso, estando mais 

próxima da evolução de paradigmas científicos de Kuhn (1962), porém não na forma de 

revoluções. 
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What if economic models are credible worlds? A model perpetuation thought 

 

Abstract 

The link between real world and model world is target of several discussions in the 

history of economic thought. Inserting into this debate and recalling McCloskey’s 

(1983) rhetoric and Sugden’s credible worlds (2000; 2009), I argue that assuming the 

link occurs via a credibility criteria implies in accepting that model perpetuation 

happens through the extension of possible stories and questions of the model.  This 

suggests a relation between a new concept, adaptability, and Popper’s (1974) testability. 

With this new concept in mind, Solow’s (1956) model is analyzed. This analysis 

concludes Solow’s (1956) model perpetuation confuses with “progress”, in a lakatosian 

terminology, of the economic growth scientific research program. In the end, it is shown 

that the perpetuation by adaptability is different from progress, being closer to the 

evolution of Kuhn’s (1962) scientific paradigms, however not in the form of 

revolutions.  
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1) Introdução  

A explanação por trás de modelos econômicos é complexa. A utilização de 

suposições abstratas implica em um debate extenso quanto à capacidade de alcançar 

explicações verdadeiras a partir destes modelos. Sugden (2002; 2009) argumenta que as 

explicações sobre o mundo real aparecem por meio da justificativa dos mundos críveis. 

Ou seja, realizam-se inferências sobre o mundo real com base em modelos teóricos que 

apresentam mundos cuja possibilidade de realidade é aceita.  

 Somando-se ao entendimento de Sugden quanto a criação de modelos teóricos 

ser um ato de criação de credibilidade, tem-se que modelos econométricos não 

distinguem-se muito de modelos teóricos. McCloskey (1983),demonstra que tanto 

modelos teóricos quanto econométricos são fortemente amparados por uma espécie de 

retórica. Deste modo, tanto modelos teóricos quanto modelos econométricos são 

criações de mundos críveis. Porém, se tal afirmação é realidade, qual a implicação desta 

no avanço do pensamento econômico? 

 A credibilidade é tanto uma ferramenta que permite inferências como um critério 

que garante que modelos sejam renovados e reutilizados. Porém, apenas argumentar que 

o avanço do pensamento econômico acontece pela seleção de mundos que parecem mais 

reais que outros não esclarece as implicações do critério de credibilidade na evolução da 

forma de pensar economia. Desta forma, é preciso analisar qual aspecto da credibilidade 

é relevante na perpetuação dos modelos. Neste sentido, argumenta-se, com base nos 

graus de testabilidade de Popper (1974), que por trás do critério de credibilidade como 

perpetuador de modelos existe um grau de adaptabilidade dos modelos. A partir destes 

conceitos, portanto, analisa-se brevemente o caso do modelo de Solow (1956), com o 

objetivo de iluminar o papel da adaptabilidade e da credibilidade no avanço do 

pensamento econômico e suas consequências.   

  Com isso, além desta breve introdução o artigo está estruturado em mais três 

seções. A próxima seção apresenta o conceito de credibilidade, estende-o para modelos 

econométricos e argumenta que a adaptabilidade é o aspecto relevante da credibilidade 

para analisar a perpetuação de modelos. Na terceira seção, observa-se o caso do modelo 

de Solow (1956), analisando se este foi a criação de um mundo crível e como a 

adaptabilidade deste modelo influiu em sua perpetuação. Por fim, o artigo termina com 

considerações finais sobre a implicação de aceitar o critério de credibilidade para 

modelos econômicos.  

2) Credibilidade estendida e adaptabilidade 

A ontologia dos modelos é frequentemente debatida, possuindo diversas 

definições. Hartman e Frigg (2012) afirmam que um modelo pode ser um objeto físico, 

um objeto fictício, uma estrutura set-theoretic, uma descrição, um conjunto de equações 

ou qualquer combinação destes. De forma pouco rigorosa, é interessante entender que 

um modelo é uma espécie de metáfora (McCloskey 1983), caricatura (Gibbard e Varian 

1978) ou analogia (Gilboa et al 2011) de um fenômeno ou teoria. Representa-os, assim, 

de forma parcial, posto que a representação completa nada mais é que a própria teoria 

ou fenômeno. Por assim ser, um modelo parte de suposições e hipóteses em busca de 

respostas para o fenômeno ou teoria observada. Estas suposições e hipóteses, na 

situação de representações parciais, são irreais, no sentido de que não condizem 

totalmente com a realidade observada. Nesta perspectiva, podem ser entendidas, 

também, como não verdadeiras. Deste modo, pode-se perguntar se as respostas 



encontradas pelos modelos são explanatórias ou se a partir de suposições falsas é 

possível encontrar uma resposta verdadeira (Friedman 1953).  

Indiferentemente da resposta para estas perguntas, modelos encontram 

explicações. A realidade destas é questionável, porém não sua existência. De fato, boa 

parte da ciência ocorre por meio de modelos. Deste modo, é parte da prática científica, 

entre outros, escolher os modelos a serem utilizados na busca pelas respostas de 

determinados questionamentos. Porém, o que faz com que um modelo seja escolhido 

em detrimento de outro?   

Segundo Gibbard e Varian (1978), quando se trata de modelos econômicos 

teóricos, “a model is a story with a specified structure” (Gibbard e Varian 1978, p. 666). 

Assim, um modelo é um conjunto de suposições dadas por uma estrutura lógico 

matemática, à qual está associada uma determinada história. Como afirmam os autores: 

“In economists’ use of models, there is always an element of interpretation: the model 

always tells a story” (Gibbard e Varian 1978, p. 666). Porém, é interessante notar que, 

segundo Gibbard e Varian (1978), mesmo possuindo uma história, o modelo não é sobre 

nenhuma situação particular. A história pode ser apenas a terminologia dada às 

estruturas, garantindo um modelo mais amplo e adaptável.  

Morgan (2012) esclarece o papel das histórias nos modelos econômicos, ao 

mesmo tempo que ilumina a diferença entre um modelo no sentido amplo e em seu caso 

particular. Se um modelo tem como objetivo contribuir para o entendimento de algum 

fenômeno observado é preciso existir um ligação entre o “mundo do modelo” e o 

“mundo real”. Essa ligação é feita por intermédio da história contada. “Story telling 

occurs because it is only by using structures to answer questions that models help us to 

find out things we did not know or understand before...” (Morgan 2012, p. 183). Um 

modelo, assim, é formado tanto por histórias quanto por estrutura. Um modelo só se 

concretiza realmente com a história contada, como resposta à uma ou mais perguntas. A 

estrutura tem como função, somente, oferecer o meio para contar a história. Desta 

forma, não determina as perguntas, ainda que restrinja seu escopo. Morgan, então, 

coloca: “We can only ask questions and tell stories about terms and relations that are 

represented in the structure, and only within the range allowed by the mathematics or 

materials of the structure” (Morgan 2012, p. 186).  

O modelo econômico, portanto, quando busca explicações sobre a realidade 

mundana, parte de três entidades distintas, todavia relacionadas: uma pergunta sobre “o 

mundo real”, uma estrutura lógico matemática e uma história. A estrutura e a história 

formam o modelo aplicado; a pergunta direciona a história e é moldada pela estrutura. 

Tem-se desta maneira uma pergunta e um meio de obter uma resposta. Contudo, se o 

modelo tem como objetivo final oferecer explicações sobre a realidade, como se aceita 

uma resposta? Como se parte da resposta dada no “mundo do modelo” para o “mundo 

real”?  

Sugden (2002; 2009) argumenta que a transição se realiza por meio de 

inferência indutiva. Segundo o autor são três induções possíveis: explanação, predição 

ou abdução. A primeira delas, explanação, acontece quando - supondo R uma 

regularidade observada e F um fator de causação – observa-se no modelo que R é 

causado por F, observa-se tanto F quanto R no mundo real, então se induz que no 

mundo real R é causado por F. A predição ocorre quando se constata que R é causado 

por F no modelo, nota-se que F existe no mundo real, então induz-se que R acontece no 

mundo real. Por fim, a abdução ocorre no momento em que se observa que R é causado 



por F no modelo, verifica-se que R se sucede no mundo real, então se conclui que F 

deve ocorrer no mundo real.  

Diferente da dedução, a indução no contexto científico requer uma justificativa. 

Sugden (2002; 2009) defende a justificativa pela via dos “mundos críveis” (“credible 

worlds” em tradução livre). A crença na credibilidade do modelo permite fazer 

inferências sobre o mundo real. Aqui credibilidade é entendida no sentido de 

similaridade com a realidade.  As inferências acontecem “the greater the extent to 

which we can understand the relevant model as a description of how the world could 

be” (Sugden 2002, p. 130). Desta forma, o modelo deve ser visto apenas como possível. 

O que se aceita como justificativa de indução é apenas uma questão de coerência entre o 

mundo do modelo e o mundo real. Para sugden: 

“Credibility is not the same as truth; it is closer to verisimilitude or 

truthlikeness We perceive a model world as credible by being able to 

think of it as a world that could be real – not in the sense of assigning 

positive subjective probability to the event that it is real, but in the sense 

that it is compatible with what we know, or think we know, about the 

general laws governing events in the real world.” (Sugden 2009, p. 18) 

 Deste modo, um modelo econômico é, para Sugden (2002; 2009) uma 

construção, não apenas um processo de isolamento (isolation) de características. O 

mundo do modelo é construído e, portanto, não são apenas retiradas características 

indesejáveis, como são adicionadas propriedades sem correspondência com o mundo 

real. A economia impõe suposições questionáveis, como comportamento maximizador 

ou acesso e compreensão completa da informação. Estas podem ser entendidas como 

adição de competências aos “agentes econômicos” que não condizem com a realidade.  

Como contraponto, é frequente a comparação com a modelagem da gravidade, que 

utiliza a suposição de resistência do ar nula, e desta maneira isola a força gravitacional 

com o objetivo de analisá-la. Não são feitas adições, apenas é arbitrado o valor nulo à 

resitência do ar. Maki (2009) argumenta, entretanto, que mesmo as suposições 

econômicas de maior controvérsia não deixam de ser um processo de isolamento. A 

informação completa, em vez de uma adição de características inexistentes aos agentes, 

pode ser entendida como a retirada de propriedades como: “a pesquisa, aquisição e 

processamento de informação” (Maki 2009, p. 31, tradução livre). Sugden (2009) tem 

consciência dessas dificuldades de distinção entre construção e isolamento, ainda assim 

afirma: “I stand by the claim that, at least in economics, theoretical models are typically 

not isolations in the strong sense.” (Sugden 2009, p. 17) 

Knuuttila (2009) apresenta uma breve discussão entre as distinções de modelos 

como um processo de construção e como um processo de isolamento. Nesta, é mais 

inclinada a defender a modelagem econômica como um mundo construído, ressaltando, 

por vezes, os limites matemáticos da modelagem econômica, que frequentemente 

tornam os pesquisadores orientados pelo resultado. Assim, as suposições econômicas 

não são simples processo de isolamento, uma vez que surgem do resultado pretendido, 

podendo ser bastante idealizadas para alcançá-lo. Deste modo, ao tratar das distinções 

entre modelagem e “representação direta abstrata” de Weiberg, coloca: “The crucial 

difference between isolationists and “modellers” is not about whether one abstracts or 

approximates, selects or even idealizes. Scientific representation involves all of these, 

but in engaging in such activities modelers, the true constructivists, do not even pretend 

to be primarly in the business of representing any real target system” (Knuuttila 2009, p. 

67).  



Sugden é menos pessimista quanto aos valores e objetivos envolvidos na 

modelagem econômica
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.  “My starting point is that model-building in economics has 

serious intent only if it is ultimately directed towards telling us something about the real 

world” (Sugden 2002, p. 107). Porém isso não o reconcilia com a visão “isolacionista”. 

Para Sugden (2002; 2009) a construção de um modelo econômico é semelhante a 

criação de obras de ficção. “In a realistic novel, the characters and locations are 

imaginary, but the author has to convince us that they are credible” (Sugden 2002, 

p.131). Assim, os modelos são realidades paralelas, porém não como descrições exatas 

ou simplificadas (isolation) do mundo real, mas como realidades possíveis: mundos 

críveis. Porém, modelos não são romances. 

A semelhança entre modelos e obras de ficção, como destaca Grune-Yanoff 

(2009), se dá na forma em que se transcorre a avaliação dos modelos e a avaliação das 

obras. Um romance não é verdadeiro fora de sua realidade alternativa. Frodo é um 

hobbit da Terra Média, o que é verdade na obra de Tolkien, ainda que não existam 

hobbits ou Frodos hobbits no mundo real. “Imagination commences from fictional 

descriptions but goes beyond it. Using description, backgroud beliefs and intuitions, the 

imaginer creates a fictional world by filling in gaps in the description, adding details, 

and connecting the discrete accounts to form a continuous, coherent whole” (Grune-

Yanoff 2009, p. 94). Da mesma forma ocorre com os modelos econômicos, 

preenchemos os gaps dos mundos que achamos críveis. Quanto ao modelo de Akerlof 

(1970), por exemplo,  Sugden (2002) observa que somos levados a acreditar que “the 

crucial porperty of the model world is that sellers know more than buyers”, mesmo que 

este resultado seja “too strong to fit the phenomenom he originally promise to 

explain…” (Sugden 2002, p. 110). Preenchemos o gap, uma vez que o mundo proposto 

por Akerlof (1970) parece plausível.  

 Assim, dentro das definições de Gibbard e Varian (1978) e Morgan (2012), a 

credibilidade do modelo é um julgamento da plausibilidade de sua estrutura lógico 

matemática e da possibilidade da história contada ser real em consonância com tal 

estrutura. Dessa forma, a história, por mais que não seja totalmente explicitada, é 

essencial para a avaliação do modelo, indicando conhecimentos relevantes para a 

realização da inferência. A estrutura, por sua vez, cria o meio para que a história se 

torne crível. A união de estrutura e história, então, tem como objetivo instigar a 

inferência em busca de respostas sobre o mundo real. 

A definição de Gibbard e Varian (1978), bem como a credibilidade de Sugden 

(2002; 2009) são voltadas exclusivamente para modelos econômicos teóricos. Hartman 

e Frigg (2012) distinguem a semântica dos modelos em duas funções de representação: 

modelos de fenômeno e modelos de dados. Modelos de fenômeno são, de forma 

simples, os modelos teóricos tratados até o momento, já os modelos de dados são 

aqueles diretamente relacionados com dados observados – evidências empíricas. Um 

modelo econométrico – modelos de dados econômicos – se distingue pouco dos 

modelos teóricos. Um modelo de dados possui, igualmente, uma estrutura lógico-

matemática, apesar de, em geral, ser mais complexa que a estrutura apresentada por 

modelos teóricos. Além disso, como em modelos teóricos, uma história é contada nos 

modelos econométricos, porém esta é “baseada em fatos reais”, no sentido de que são 

usados dados como evidência para o fenômeno observado. As inferências ocorrem em 

menor grau, mas não deixam de estar presentes. Como salienta McCloskey (1983), 
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matemática e econometria não estão livres da retórica dos modelos. A econometria e a 

estatística não são instrumentos perfeitos que impeçam a necessidade de inferências. 

Assim, os modelos de dados também são, em certo medida, criações de mundo críveis. 

Porém, “In many cases, an economics phenomena will initially be represented 

by a caricature, and the representation will then gradually evolve into an 

econometrically estimable model” (Gibbard e Varian 1978, p. 666). Os modelos 

econométricos, mesmo não sendo diferentes dos modelos teóricos, são entendidos como 

sendo uma sucessão desses. Desta forma, os modelos de dados na economia 

progrediriam os modelos teóricos quando da existência de dados, com a 

responsabilidade de aprimorar o elo entre “mundo real” e o “mundo do modelo”. Com 

isso, seriam os únicos responsáveis por aperfeiçoar o critério de credibilidade. 

Entretanto, esta peculiaridade de modelos empíricos é apenas aparente, uma vez que 

qualquer modelo observado anteriormente “aprimora“ o entendimento do que poderia 

ser real em um modelo econômico, seja ele de dados ou teórico, relacionado ou não com 

o modelo a ser avaliado. Aquilo que forma a base para o critério de credibilidade não 

esta sobre o controle de quem cria o modelo e, sim, de quem o avalia. Tanto modelos 

econômicos teóricos quando modelos econométricos criam mundos críveis que devem 

ser avaliados.  

Ainda assim, Chao (2014) observa a existência de duas medidas de credibilidade 

vistas de forma separada: model-world e model-model. A primeira delas é a 

credibilidade tratada por Sugden (2002; 2009), em que se mede a credibilidade do 

modelo de acordo com o mundo que conhecemos, ou pensamos que conhecemos. 

Avalia-se a possibilidade do modelo ser real e se preenchem os gaps. A segunda, 

model-model, é na verdade um contraponto entre modelos, em que se confronta o 

modelo teórico com o modelo de dados em busca de credibilidade. O modelo teórico é 

adaptado à uma ou mais versões de modelos de dados cuja função é avaliar o encaixe da 

teoria com o os dados e, assim, com o mundo real. Logo, considera como verdadeira a 

distinção entre modelos de dados e modelos teóricos.  

Friedman (1953) apresenta, possivelmente, a argumentação mais veemente 

quanto à relevância do critério model-model, mesmo sem consciência de tal 

nomenclatura. Suas considerações tinham como objetivo descartar a necessidade de 

hipóteses verdadeiras para uma boa teoria econômica. Segundo Friedman (1953), a 

realidade das suposições não tem importância para a teoria, contanto que esta dê 

previsões corretas. Deste modo, a validade de um modelo econômico só pode ser 

medida pelo seu desempenho estatístico. Assim, Friedman (1953) coloca: 

“Theory is to be judged by its predictive power for the class of 

phenomena which it is intended to “explain”. Only factual evidence can 

show whether it is “right” or “wrong” or, better, tentatively “accepted” as 

valid or “rejected”. As I shall argue at greater length below, the only 

relevant test o validity of a hipothesis is a comparison of its prediction 

with experience.” (Friedman 1953, p. 8, grifos adicionados) 

  De certa forma, é uma alegação exagerada e, por assim ser, resultou em grande 

repercussão e debate, levando inclusive Hausman (1992) à afirmar que: “Friedman’s 

essay is by far the most influential methodological statement of the century. It is the 

only essay on methodology that a large number, perhaps a majority, of economists have 

ever read” (Hausman 1992, p. 162). Com convicção, Friedman (1953) abordou a 

complexa questão da possibilidade de se alcançar explicação a partir de falsos 



pressupostos, para a qual, primeiro afirmou com fervor que é possível, e na sequência 

afirmou que são os modelos de dados que podem dizer se a explicação é crível ou não. 

Tendo em vista a relevância do texto de Friedman e a transcorrência do debate em torno 

da primeira afirmação, pode-se deduzir que, desde então, a crença nos modelos de dados 

como único critério de credibilidade é bastante difundida. Como afrima McCloskey 

(1983): “... a watered down version of Friedman’s essay is part of the intellectual 

equipment of most economists, and its arguments come readily to their lips” 

(McCloskey 1983 p. 485). Contudo, na prática, modelos de dados nem sempre são 

utilizados ou estão disponíveis, como nos casos de Akerlof (1970) e Schelling (1978)
3
, 

impondo dúvidas quanto a sua aplicação real. 

 “Economists have two atitudes towards discourse, the official and the unofficial, 

the explicit and the implicit…” (McCloskey 1983). Os modelos de dados são tidos 

como provas irrefutáveis de veracidade ou falsidade de teorias. Entretanto, 

implicitamente, o critério de aceitação de um modelo é muito menos “rigoroso”. 

McCloskey (1983) ataca a auto proclamada cientificidade modernista da economia. O 

modernismo, por mais sedutor que seja, não se realiza como prática de avaliação. Na 

realidade, o rigor matemático e econométrico é apenas a superfície da retórica ao fundo. 

Consciente ou inconscientemente o rigor surge com objetivo de alcançar cientificidade, 

porém camufla a realidade de inferências da modelagem econômica. Sendo assim, “nas 

profundezas” o pensamento econômico está sujeito à julgamentos subjetivos realizados 

em termos da credibilidade dos modelos.  

A credibilidade vista como justificativa da inferência realizada a partir de 

modelos é semelhante ao conceito de plausibilidade de Nooteboom (1986). Para este, a 

avaliação de plausibilidade é sempre provisória, nunca um ponto final. Um julgamento 

de plausibilidade está suscetível ao uso de novas evidências como critério de aceitação. 

Mas mais importante, as novas evidências estão sempre em transformação. Como 

Nooteboom (1986) aponta:  

“...the ackowledgment and weel-suportedness of fact and theories used as 

touchstones for judments of plausibility, and considerations of their 

relevance, are not somehow independent or autonomous, but in their turn 

are based on connectedness with other item of knowledge that can be 

considered as established. […] What is subjected to considerations of 

plausibility, and what is used as touchstone, depends on the context, and 

roles may change from one context to the other.” (Nooteboom 1986, p. 

207) 

Porém, se a avaliação dos modelos ocorre pelo julgamento da plausibilidade 

destes, o sucesso de um modelo pode ser compreendido apenas como resultado de 

persuasão. Aliás, Sugden (2002; 2009), ao tratar dos modelos de Akerlof (1970), 

Schelling (1978) e Banerjee (1992), apresenta diversas vezes como são utilizadas 

passagens que implicitamente convidam o leitor a tirar as próprias conclusões, o que 

pode ser interpretado como uma forma de persuasão. Sugden (2009) observa quanto ao 

modelo de Banerjee (1992): “Very informally, he invites us to consult our experience of 

restaurants and to conclude that what is going in his model world is in some way similar 

to that experience. And that is it: we are left to draw the appropriate conclusions” 

(Sugden 2009, p. 10, grifos adicionados). Na argumentação econômica não apenas não é 

preciso fazer uma discussão formal da relação entre o mundo real e o modelo, como esta 
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omissão é vantajosa do ponto de vista retórico. Entretanto, a retórica, neste aspecto, não 

tem um caráter persuasivo, uma vez que não se podem saber o que o leitor aceita como 

possível realidade, muito menos quais serão suas inferências. “Rhetoric is exploring 

thought by conversation” como afirma McCloskey (1983).  

Deste modo, a criação de modelos econômicos é uma obra de retórica. Mas não 

uma retórica persuasiva, a criação de um modelo econômico é a criação de um mundo 

crível. O que se propõe é muito próximo da noção de plausibilidade de Nooteboom 

(1986), da credibilidade de Sugden (2002; 2009) e da retórica de McCloskey (1983). 

Modelos econômicos são formulados por meio de uma retórica criação de mundos e são 

selecionados por uma avaliação de credibilidade desses, formada com base nos 

direcionamentos do autor, mas a critério do avaliador, o que o torna um critério 

subjetivo de avaliação.   

Sugden (2009) tem interesse apenas em justificar as inferências realizadas na 

leitura de modelos econômicos, consequentemente não responde o que faz com que 

estas inferências continuem sendo utilizadas. Para o propósito de Sugden (2002; 2009), 

explicitar a existência de credibilidade é suficiente (fazemos inferências pois 

acreditamos na credibilidade do modelo), ainda que está possua caráter indeterminado. 

Um parâmetro de perpetuação de modelos, entendido como reutilização e renovação 

destes, deve, por sua vez, considerar até onde o julgamento de credibilidade se estende. 

Assim, deve-se esclarecer um possível aspecto por trás do julgamento de credibilidade. 

Segundo Sugden (2002; 2009) os mundos críveis são uma justificação da 

inferência em modelos teóricos. A credibilidade dos modelos, como proposta por 

Sugden (2002; 2009), é um resultado da aceitação da possibilidade de o modelo ser real. 

Para julgar a credibilidade do modelo o avaliador deve usar quaisquer evidências que 

considere relevantes. Com isso, na realidade, esta apenas fazendo novas perguntas e 

contando novas histórias, fazendo uso da mesma estrutura. Porém, quantas perguntas 

são necessárias para que o modelo seja considerado crível? Este aspecto não é abordado 

por Sugden (2002; 2009), e provavelmente tem relação com a perpetuação dos modelos. 

Entende-se, que a retórica da criação de um mundo crível reside nesta extensão das 

perguntas e histórias. Isto é, na adaptabilidade dos modelos, uma vez que desta forma o 

modelo tem maior capacidade de ser tido como plausível. 

Por adaptabilidade entende-se a capacidade dos modelos se transformarem em 

outros modelos, sejam de dados ou teóricos, bem como a capacidade de se encaixarem à 

uma gama maior de histórias e, consequentemente, de experiências. Ou seja, a extensão 

da capacidade de construção de outros mundos críveis. O modelo de Akerlof (1970) 

demonstra claramente esta propriedade. A assimetria de informação é um conceito 

bastante utilizado, de forma que a perpetuação do modelo de Akerlof (1970) é inegável. 

Akerlof (1970), ao apresentar seu modelo afirma que este pode ser aplicado à uma 

grande quantidade de fenômenos, ainda assim opta apenas por um exemplo simples – 

carros usados – como meio de abordá-lo. Contudo, o modelo de Akerlof (1970) pode 

ser adaptado para as mais diversas histórias, como o próprio autor demonstra ao final de 

sua apresentação.  

Posto isto, um modelo teórico, ainda que não ofereça hipóteses testáveis, pode 

ser adaptado à outros modelos teóricos, com objetivo de fazer uso de novas experiências 

para justificar sua inferência. Esta capacidade garante ao modelo um acesso a uma 

quantidade maior de “evidências”. Deste modo está suscetível à uma maior quantidade 

de testes de credibilidade. A adaptação do modelo a evidências empíricas - modelos de 



dados - é apenas um outro aspecto da adaptação a diversas experiências. A distinção 

entre modelos de dados e teóricos na economia não é evidente – se existente. Desta 

forma, um modelo que use dados esta, simplesmente, afirmando que além de 

experiências o avaliador pode acessar evidências empíricas como justificativa para as 

inferências. Por esse ponto de vista, é indiferente para o avaliador se o modelo se adapta 

à modelos de dados ou teóricos, ambas “evidências” são críveis e permitem e instigam 

inferências. As evidências encontradas em um modelo de dados simplesmente afirmam 

que partes do mundo se comportam como partes do modelo, todavia, ainda resta a 

dúvida de como isto acontece. Para Sugden (2009): “there is still a gap to be crossed, 

and that requires inductive inference”. 

 Com isso, argumenta-se que a capacidade de adaptação é essencial para a 

perpetuação de um modelo. Modelos muito restritos, que permitem um arranjo pequeno 

de perguntas e histórias, perdem importância. Um modelo pode ser restrito e 

explicativo, porém cai em desuso a medida que não é mais adaptável. Salienta-se, 

porém, que esta adaptação deve possuir um intuito explicativo e não apenas a inclusão 

de enunciados ad hoc. Entretanto, este intuito é claramente subjetivo, posto que 

adaptabilidade é uma medida de extensão do critério de credibilidade, e este não é 

formado de maneira estritamente objetiva. Retomando, um modelo perpetua-se de 

acordo com sua credibilidade, uma vez que deve ser entendido como crível, porém a 

extensão dessa perpetuação acontece de acordo com o grau de adaptação do modelo.  

Na verdade, o que se entende por adaptação aqui é muito semelhante – se não 

igual – aos graus de testabilidade propostos por Popper (1974). Segundo Popper, o 

objetivo da ciência deveria ser reduzir seus enunciados apenas a proposições testáveis, 

ou falsificáveis em sua terminologia. Elementos não testáveis servem para evitar 

refutações. Com isto, uma teoria com base em enunciados não testáveis não poderia ser 

considerada ciência - como o caso frequentemente citado da astrologia. Entretanto, 

Popper (1974) entende que a eliminação completa de proposições não testáveis pode ser 

um objetivo inalcançável e, desta maneira, considera que teorias diferem em seu grau de 

testabilidade. 

Um maior grau de testabilidade implica que a teoria faz mais afirmações 

testáveis, sendo em certo sentido mais simples e mais restrita. Isto é, a teoria teria um 

arranjo menor de possibilidades o que facilitaria sua falsificação. “Ela (a teoria) afirma 

tanto a propósito do mundo da experiência, é tão grande seu conteúdo empírico, que há, 

por assim dizer, pouca oportunidade de ela escapar a falsificação” (Popper 1974, p. 

122). Uma teoria adaptável, portanto, é uma teoria com um grau de falseabilidade baixo. 

Isto, entretanto, não impede que tal teoria se perpetue, sendo renovada e reutilizada. 

Inclusive, o processo de perpetuação pode ser entendido como uma busca pela restrição 

dos enunciados, com objetivo de reduzir sua adaptabilidade e aumentar sua 

falseabilidade. Assim, uma teoria - aqui restringida apenas a modelos – possui, 

grosseiramente, três caminhos: quando altamente falseável ou é aceita ou refutada; 

quando não falseável é definida como pseudociência; e quando em um grau 

intermediário é perpetuada em busca de falseabilidade ou não falseabilidade.    

3) Perpetuação do mundo de Solow  

 A origem dos modelos de crescimento econômico é, com alguma frequência, 

atribuída ao modelo Harrod-Domar. Esta, entretanto, é uma concepção parcialmente 

incorreta. Besomi (2001) desvenda a verdadeira intenção de Harrod em seus trabalhos 

antecedentes à formulação do chamado modelo Harrod-Domar dos livros texto, esta era 



a dinâmica das economias. Com isto, Harrod não tinha intenção de formular uma teoria 

de crescimento econômico de longo prazo. Pelo contrário, seu interesse real era nas 

flutuações de curto e médio prazo. Desta forma, o modelo Harrod-Domar não é 

exatamente o modelo fundador do crescimento econômico. 

 Ainda assim, o modelo de Harrod (1939) não está totalmente desvencilhado da 

teoria do crescimento econômico. Solow (1956) parte de uma interpretação deste, com a 

qual encontra o denominado “knife-edge problem”, para o qual propõe uma solução. 

Assim, Harrod é, de certo modo, suscitador da criação do modelo de Solow (1956). 

Este, por sua vez, é o mais provável fundador da teoria do crescimento econômico. 

Como salientam Boianowsky e Hoover (2009): “While growth has been a central 

element of economic thought at least since the physiocrats and Adam Smith, the modern 

analysis of growth using formal models began only in the middle of the twentieth 

century. Thanks largely to Robert Solow’s two articles (Solow 1956, Solow 1957)…” 

(Boianowsky e Hoover 2009, p. 1) A interpretação de Solow (1956), entretanto, é 

bastante questionável (Halsmayer e Hoover 2015). Ainda assim, seu trabalho galgou 

elevado impacto no pensamento econômico. Assim, questiona-se: foi a credibilidade e a 

adaptabilidade do modelo de Solow que garantiram sua perpetuação?  

 Primeiro, deve-se observar com maior precisão o que Solow (1956) apresentou. 

Boianowsky e Hoover (2009), resumem o modelo da seguinte forma: “Solow (1956) set 

out an aggregative, competitive general equilibrium perfect-foresight growth model 

built around three equations: a Constant returns to scale production function with 

smooth substitution and diminishing returns to capital and labor; an equation describing 

capital accumulation on the assumption of a Constant rate of savings (investment) as a 

fraction of output; and a labor-supply function in which labor (population) grows at an 

exogenously given rate” (Boianowsky e Hoover 2009, p. 4). Isto pode ser facilmente 

demonstrado. Seguindo o texto de Solow (1956), o produto é definido da seguinte 

forma: 

                                                                                   (1) 

 Com esta definição o produto, Y, é uma função apenas de dois fatores, capital, 

K, e trabalho, L. Solow inicialmente não define exatamente o formato de tal função, 

mas adianta que está deve ser homogênea de primeiro grau, posto que esta “seems the 

natural assumption to make in a theory of growth”. Na sequência, como uma versão da 

lei de Say se mantém, não há independência nas decisões de gasto e oferta determina 

demanda, logo investimento e poupança são idênticos. Com isso: 

                                                                                 (2) 

Tanto investimento, I, quanto poupança, S, são definidos como uma parcela do 

produto, mais especificamente o resíduo do consumo. Com isso, como Solow (1956) de 

maneira informal e mais simples, tem-se que se      : 

  

 
 

  

 
 

  

 
                                                                                (3) 

Deste modo, substituindo (1) em (2) e aplicando o resultado em (3), obtém-se 

após as manipulações algébricas: 

              

A partir desta equação Solow (1956) analisa diversos aspectos do crescimento 

econômico no mundo do modelo. Inicialmente aponta para sua estabilidade quando da 



suposição de retornos constantes de escala, bem como para o resultado de que ao 

alcançar a relação capital-trabalho de equilíbrio existiria um crescimento do produto 

igual ao crescimento da taxa de crescimento da população (exógena). Na sequência 

demonstra possibilidade de a função de produção assumir outras formas e convida o 

leitor a testar outras possibilidades: “the reader can construct a wide variety of such 

curves and examine the resulting solution...”. Neste caso, Solow (1956) parece utilizar 

uma linha de argumentação semelhante à de Schelling (1978), como apontado por 

Sugden (2002). Neste caso o autor convida a fazer testes com tabuleiros - suas 

representações de cidades segregadas - de diversas formas, confiante de que os 

resultados seriam sempre favoráveis ao seu modelo. Solow (1956), entretanto, tem 

consciência de que outras funções de produção não chegam ao seu resultado, mas 

parece ter confiança de que sua suposição é melhor do que outras, afinal “it seems 

natural”.  

Solow (1956), não termina sua apresentação apenas com essa demonstração. 

Após esta visão abrangente, parte para exemplos matemáticos bem formulados. 

Primeiramente, exibe a função de proporções fixas como o caso de Harrod, cujos 

resultados contesta. Dando continuidade, aponta os casos de duas funções com as 

propriedades necessárias para o resultado pretendido, Cobb-Douglas e CES (constant 

elasticity of substitution). Na seção seguinte Solow (1956) trabalha o comportamento de 

salários e taxas de juros. Nesta o autor apresenta a teoria de distribuição agregada via 

produtividade marginal (Hein 2014). Com isto, argumenta em favor de uma função de 

produção com retornos constantes de escala, uma vez que sem esta não haveria uma 

distribuição de fatores como suposto pela teoria neoclássica. Enfim, na penúltima seção, 

Solow demonstra possíveis extensões do modelo: mudanças tecnológicas neutras, 

alterações na oferta de trabalho, propensões a poupar variáveis, taxação e crescimento 

populacional variável. Desta forma, esclarece diversas adaptações teóricas possíveis e 

deixa explícito que outras são possíveis: “the reader can work out still other 

possibilities”. Solow tem confiança que seu modelo se adapta uma grande quantidade de 

questões teóricas. Na última seção, Solow (1956), apresenta algumas qualificações 

sobre seu modelo. Deixa claro que sua intenção foi apresentar o mundo de crescimento 

econômico neoclássico em contraposição a opção de Harrod. Além disso, aponta alguns 

obstáculos para o pleno emprego que poderiam ter impactos no modelo neoclássico. 

A princípio o modelo apresentado por Solow (1956) é uma construção 

totalmente teórica. Nenhum esforço é realizado para relacionar o modelo com o mundo 

real. Na realidade, as suposições e hipótese utilizadas são justificadas apenas com 

relação a outros modelos. Este pode ser o caso, pois Solow interpreta seu modelo como 

uma resposta ao suposto modelo de Harrod (1939), de forma que escolhe suas 

suposições com base neste. De certa forma, o temor de Knuuttila (2009) parece real, 

Solow apresenta maior preocupação em seu modelo como explicação alternativa à visão 

Keynesiana do que como uma aplicação para o mundo real. Como salienta Knuuttila 

(2009), por vezes, modelos são feitos em busca de um resultado já conhecido, fazendo 

as idealizações necessárias para alcançá-lo. Solow (1956), porém, não esconde seu viés 

teórico. Além disso, pode-se entender o intuito de desmistificar os resultados de Harrod 

(1939) como sua relação com o mundo real. Isto é, Solow não aceita o resultado de 

Harrod como crível e pretende apresentar um mundo de maior credibilidade, o mundo 

neoclássico como o próprio autor afirma. 

Solow (1956), também, - de forma mais formal que Akerlof (1970) - parte de um 

exemplo simples para na sequência apresentar casos mais complexos. Assim, algumas 

rigidezes existentes no modelo inicialmente apresentado são gradativamente retiradas. 



Esta atitude poderia ser interpretada como uma análise de robustez realizada pelo 

próprio autor. Entretanto, como coloca Sugden (2002) “if the theorist is to make claims 

about the real world, there has to be a link between those two” e não apenas uma relação 

entre diversos modelos. É preciso convencer qualquer avaliador, nem que seja por meio 

retóricos, que existe uma ligação entre o modelo e o mundo real. Assim Solow (1956), 

coloca muito próximo do final ao tratar sobre implicações políticas de seu modelo: 

“...one of the advantages of this more flexible model of growth is that it provides a 

theoretical counterpart to these pratical possibilities”. Com isto, deixa claro que seu 

modelo tem, sim, relação com a realidade e ainda pretende servir de auxílio para 

questões práticas. Se uma análise de robustez fosse suficiente não haveria necessidade 

de lembrar qualquer leitor que o modelo tem relação com o mundo real.  

Sugden (2009) ressalta que existe uma tensão que faz com que pesquisadores 

queiram fazer conjecturas sobre o mundo real sem ter o suporte necessário. Assim, 

“They ease this tension by avoiding explicit claims about how their models relate to the 

real world, leaving their readers to make the necessary inferences themselves”. Deste 

modo, a falta de clareza é, dentro da criação de um mundo crível, proposital. A suposta 

clama de superação do modelo de Harrod, bem como a breve complexificação do 

modelo indicam ao leitor que este pode fazer inferências, partindo do mundo do modelo 

para o mundo real. O convite a testar diversas possibilidades de alternativas teóricas e a 

defesa da teoria de distribuição neoclássica demonstram a certeza de Solow (1956) na 

plausibilidade de seu mundo.  

Deste modo, o modelo de Solow apresenta as características necessárias para um 

teste de credibilidade. É escuso quanto a sua relação com o mundo real, ainda que 

lembre o leitor de que o modelo pretende alcançá-lo. Indica a qualquer avaliador as 

comparações que deve fazer e realiza parte do caminho da inferência ao partir de 

exemplos simples para exemplos complexos. Com isto a credibilidade do modelo pode 

ser avaliada, mesmo que não sejam apresentadas hipóteses testáveis. Como 

argumentado anteriormente, modelos econômicos são criações de mundos críveis e, 

portanto, não há surpresa em Solow (1956) construir seu mundo deste modo.  

Porém, a criação de um mundo crível não garante sua perpetuação. Desta forma 

devemos partir para a avaliação da adaptabilidade do modelo de Solow (1956). De um 

ponto de vista teórico, como já apontado, Solow tem consciência da abrangência de seu 

modelo. Diversas questões podem ser feitas a partir deste, além de diversas 

modificações. Boianowsky e Hoover (2009) apontam que a partir da década de 60 o 

modelo básico foi estendido de diversas maneiras: dois setores, learn-by-doing, inclusão 

de política fiscal, desenvolvimento da chamada “golden rule” entre diversos outros. A 

profusão de estudos sobre crescimento pode ser observada pelo aumento do número de 

publicações relacionadas com crescimento econômico. Como salientam Boianowsky e 

Hoover (2009), antes de 1956 apenas 0,95% das publicações continham apalavra 

“growth” no título, entre 1956 e 1970 esse número saltou para mais de 4%, e após os 

anos 70 se manteve acima dos 2%. 

Sugden (2009), porém, salienta: “...a model cannot prove useful unless someone 

uses it, and whoever that person is, He or she will have to bridge the gap between model 

world an real world”. Para colocar um modelo em uso é preciso, por vezes, além da 

inferência entender quais partes do mundo se comportam como no modelo. Solow 

(1956) deixa clara sua intenção de utilizar seu modelo com fins práticos. Contudo, o 

gap entre mundo real e mundo do modelo em sua primeira apresentação é preenchido, 

mas não é suficiente como suporte para seu uso. A adaptação para novas perguntas e 



histórias deve acontecer, assim o modelo deve ser adaptado para outros modelos 

teóricos e empíricos.  

O próprio Solow avança nestas adaptações. Solow (1957) apresenta uma forma 

de avaliar o encaixe da teoria neoclássica do crescimento com os dados. Para isso, 

Solow abandona o modelo simples, cujo resultado de que o crescimento de longo prazo 

é igual a taxa de crescimento populacional é pouco crível, em busca de uma melhor 

explicação. A inclusão de mudanças tecnológicas permite que a taxa de crescimento de 

equilíbrio de longo prazo seja determinada pelo progresso tecnológico. Assim, seguido 

a extensão do modelo simples incluindo mudanças tecnológicas neutras apresentada em 

Solow (1956), este introduziu o conceito posteriormente denominado de “Growth 

accounting”. Solow parte da premissa de Kaldor de que os fatores de produção, capital e 

trabalho, seriam divididos de forma, mais ou menos, constantes ao longo do tempo. 

Com isso, a ideia é bastante simples, supondo uma função de produção na qual “factors 

are paid their marginal products”, ou seja, um mundo de competição perfeita e retornos 

constantes de escala – o mundo neoclássico apresentado em Solow (1956), condizente 

com o “fato estilizado” de Kaldor -, pode-se decompor a taxa de crescimento do produto 

em três partes distintas: trabalho, capital e um resíduo, chamado por Solow de mudança 

tecnológica. Segundo este: “I am using the phrase “technical change” as a shorthand 

expression for any kind o shift in the production function”. Com isso, “all sort of things 

will appear as technical change”. Formalmente, de acordo com Solow (1957): 

             

O produto é determinado por capital e trabalho e o efeito multiplicador A(t) 

mede os efeitos cumulativos de mudanças da curva ao longo do tempo. Diferenciando 

em relação ao tempo e dividindo em relação ao produto para obter resultados 

percentuais tem-se: 

  

 
 

  

 
  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
 

Com isso, definindo respectivamente as parcelas relativas de capital e trabalho 

como    
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 alcança-se a seguinte equação: 

  

 
 

  

 
   

  

 
   

  

 
 

Deste modo, com uma função de produção adequada, as elasticidades se igualam 

as parcelas do produto e, uma vez que é possível obter os dados relativos quanto ao 

crescimento do produto, do capital e do trabalho, é possível auferir a taxa de 

crescimento da mudança tecnológica como um resíduo. Assim, Solow lineariza uma 

função de produção Cobb-Douglas com a intenção de encaixar sua teoria aos dados. 

Aplica esse método para o caso dos Estados Unidos de 1909 a 1949. A partir daí, como 

coloca Crafts (2008) “The challenge was clearly to refine both understanding and the 

measurement of the residual...”. Solow não foi o primeiro a tentar dividir o crescimento 

em parcelas mensuráveis, porém seu método esclareceu diversos aspectos e permitiu a 

separação clara dos fatores envolvidos no crescimento. Além disso, o encaixe entre 

teoria e dados foi muito bom
4
. 

                                                           
4
 Este resultado porém e contestado por McCombie e Felipe (2013) como advindo apenas de uma 

relação de identidade. 



O tratamento exógeno das mudanças tecnológicas é bastante contestado, ainda 

mais após diversas aplicações do método de “growth accounting” demonstrarem que a 

maior parte do crescimento é explicada por estas. Outras formas de incluir a tecnologia 

foram testadas, tanto poupadoras de capital quanto de trabalho. Porém, a revolução 

ocorreu com a endogeneização da tecnologia e a possibilidade de retornos de escala 

crescentes. Com essa surgiu a “New growth theory” ou teoria do crescimento endógeno. 

Punzo (2009), então, coloca: “They (the New growth Theory) were the product of a 

discontent with certain, also empirical, implications of the neoclassical theory, more 

then of the search for a new theoretical framework”. Os modelos deixam de ser 

exatamente o modelo proposto por Solow, porém guardam uma relação significativa 

com este. Inclusive, é possível entender a teoria do crescimento endógeno como uma 

adaptação do modelo de Solow, e não uma resposta a este. “The endogenous growth 

approach shows a large degree of continuity in the neo-classical research 

programme…” (Pomini 2003, p. 56). Com isso, diversas adaptações teóricas surgiram e 

com elas, novas aplicações econométricas. 

O interesse econométrico do modelo de Solow (1956), consequentemente, não 

se restringiu a contabilidade do crescimento. Durlauf et al (2005) ressaltam que boa 

parte da literatura empírica do crescimento econômico tem se concentrado no estudo da 

convergência. Ou seja, procura observar se as diferenças de produto e crescimento entre 

as economias são transitórias ou permanentes, se os países mais pobres tendem a 

alcançar os mais ricos. Porém, Boianowsky e Hoover (2009) destacam que 

“convergence was not on Solow’s or Swan’s original agenda. Both restricted their 

investigation to the growth path within a single economy, without much concern about 

international comparisons.” Isto posto, a convergência claramente é uma adaptação do 

modelo original.  

O modelo de Solow (1956), quando interpretado em busca de respostas para 

convergência, tem como resultado uma convergência condicional. Neste sentido o 

modelo de Solow (1956) não prevê que as economias indiferentemente convergiriam 

para um mesmo nível de renda, isto aconteceria apenas quando outros fatores como 

propensões a poupar, instituições, políticas, etc. fossem controladas ou igualadas. Os 

modelos de crescimento endógeno permitem outros resultados, uma vez que permitem 

retornos crescents de escala. Desta forma, Durlauf (2003) coloca: “Income convergence 

across countries is widely interpreted as a test of the Solow (1956) neoclassical growth 

model as opposed to the endogenous growth model […] convergence tests have been 

used to evaluate the presence or absence of increasing returns to scale in the growth 

process”.  

Outros avanços adaptativos também são observados. Durlauf et al (2005) 

revisam os avanços econométricos do crescimento e desenvolvimento econômico. 

Encontram três principais ramos: convergência, propriedades da distribuição de renda 

em cross-section e identificação dos determinantes do crescimento. Todos os três 

possuem alguma relação com o modelo de crescimento de Solow. A convergência já foi 

explicitada. Já as propriedades da distribuição observam a existência da emergência de 

bi-modalidade e transição entre diferentes distribuições de renda. A identificação dos 

determinantes do crescimento, por sua vez, está no âmago do modelo proposto 

originalmente. Solow tem consciência de que o modelo neoclássico simples não avança 

consideravelmente na busca por novos determinantes do crescimento em relação às 

teorias anteriormente propostas. Portanto, seu tratamento exógeno para o determinante 

do crescimento foi naturalmente endogeneizado de diversas maneiras e, na sequência, 

modelado econometricamente em busca de respostas mais exatas. Porém o objeto de 



busca e, talvez, os métodos utilizados impeçam um avanço significativo na direção da 

discriminação dos determinantes. Sala-i-martin (1994) encontra entorno de 60 variáveis 

levantadas como possíveis determinantes do crescimento, enquanto Durlauf e Quah 

(1999) encontram 87 e Durlauf, Johnson e Temple (2005) encontram 145. Desta forma, 

parte da literatura se foca em testes de robustez para discriminar os verdadeiros 

determinantes entre tantos candidatos. 

A extensão teórica e empírica do modelo de Solow da indicações de que o 

mundo por este apresentado é tido como bastante crível. Sua teoria é e foi usada como 

base para diversas outras, logo foi perpetuada, construindo diversos outros mundos 

críveis. Na realidade, o modelo é fundador de um campo de pesquisa bastante amplo, o 

crescimento econômico, e, com isso, pode ser confundido com este. Punzo (2009) 

aponta que a ascensão do modelo de crescimento neoclássico proporcionou o 

surgimento de um novo ciclo intelectual. Abandonou-se o estudo do crescimento em 

conjunto com ciclos e desequilíbrio, em que ambos eram resultados das mesmas forças 

endógenas, para estudar os apenas o crescimento e seus fatores exógenos. Assim, até 

que ponto as modificações e adaptações do modelo original buscam responder questões 

levantadas pelo próprio Solow? Solow (1956) apresentou um mundo crível, o mundo de 

crescimento neoclássico, no qual todas as questões sobre crescimento podem ser feitas. 

Neste sentido é altamente adaptável. É inevitável, então, retomar as ideias de Lakatos 

(1978) e Kuhn (1962) com seus “programas de pesquisa científica” (PPC) e 

“paradigmas científicos” respectivamente.  

O paradigma científico de Kuhn (1962) é um conceito impreciso, especialmente 

em sua primeira edição de a “estrutura das revoluções científicas”. Após críticas a forma 

indefinida dada ao conceito, Kuhn procurou torná-lo melhor determinado. Assim um 

paradigma seria constituído, de acordo com Hausman (2003) e Cavalieri (2007) por: (1) 

generalizações simbólicas; (2) proposições metafísicas e heurísticas; (3) valores. As 

generalizações são leis e formulas fundamentais, não necessariamente matemáticas. As 

proposições, por sua vez, são afirmações aceitas acerca de construções utilizadas. Já os 

valores correspondem aquilo que se aceita dentro do paradigma como objetivos e meios 

de desenvolver a ciência. Kuhn também salienta a existência de exemplares, que são um 

aspecto mais concreto dos paradigmas. Os paradigmas definem, portanto, a ciência 

normal. Isto é, definem um modo de enfrentar as questões científicas propostas. Quando 

um paradigma enfrenta recorrentes dificuldades – anomalias – na busca por respostas 

perde suporte, o que pode culminar em uma crise. A partir desta podem surgir novos 

paradigmas em processo conhecido como “revolução científica”.  

Os programas de pesquisa científica de Lakatos são mais bem aceitos na 

economia, com diversas tentativas de enquadramento de sua definição com as “escolas 

de pensamento”. Lakatos (1978) faz uma reavaliação tanto da visão Kuhn (1962) quanto 

de Popper (1974). Assim, busca incorporar aspectos falsificacionistas aos paradigmas 

científicos e ao seu entendimento de evolução científica. Um programa de pesquisa 

científico é, desta maneira, semelhante a um paradigma. Apresenta um núcleo 

irredutível de construções que não pode ser testado ou falsificado. Em seu entorno 

possui um cinturão protetor que consiste em hipóteses, suposições e métodos que 

auxiliam o núcleo duro em busca de explanações. Propriedades pertencentes ao cinturão 

protetor podem ser falsificadas e substituídas ou modificadas. Porém a modificação do 

cinturão, quando serve apenas ao intuito de proteger o núcleo duro sem proporcionar 

novas investigações e observações, demonstra um programa de pesquisa estagnado. Por 

outro lado, programas de pesquisa que modificam seu cinturão alcançando novas 

explanações são progressistas e superam os programas estagnados. Desta forma a 



evolução científica se dá de forma racional, na superação de programas de pesquisa 

estagnados.  

Como aponta Pomini (2003), o modelo neoclássico simples é o início de um 

programa de pesquisa científico. A adaptabilidade do modelo de Solow (1956), 

portanto, se confunde com o “progresso” deste programa. A partir do modelo de Solow 

(1956) existe um esforço crescente de endogeinização de elementos exógenos 

apresentado no modelo inicial, com um claro teor “progressivo”, no sentido dos 

programas de pesquisa de Lakatos.  Desta forma, “growth accounting”, convergência, 

“New growth theory” são adaptações da teoria em busca de novas explicações. Com 

isso, percebe-se que o grau de testabilidade de Popper (1974) está em consonância com 

os PPC lakatosianos. Um modelo, assim, pode ser definido como coloca Rappaport 

(2001), como uma mini teoria. Desta maneira, se torna difícil a distinção entre a 

adaptabilidade do modelo ou do programa no qual este está inserido. E desta forma, 

adaptabilidade acaba sendo entendida como “progressiva”, uma vez que corresponde a 

um maior numero de enunciados testáveis e, consequentemente, de explicações.  

O encaixe com os paradigmas de Kuhn (1962) é mais complexo. Primeiro 

devido à falta de clareza quanta a determinação destes. Segundo, pois os paradigmas são 

social e historicamente formados, de forma que uma análise deste contexto é necessária. 

Porém, Kuhn (1962) possui uma abordagem que pode oferecer insights quanto aos 

efeitos do critério de credibilidade e de sua medida de adaptabilidade como os fatores 

que fazem com que modelos perdurem. Segundo Kuhn (1962), tomando a liberdade de 

usar as terminologias utilizadas anteriormente, aquilo que é tido como crível é um 

produto do próprio paradigma científico em que o pesquisador está inserido. Com isso, 

as perguntas formuladas e as histórias contadas, assim como a estrutura para contá-las 

são dependentes de seu paradigma científico. Desta forma, a subjetividade da 

credibilidade seria formada socialmente. Neste sentido, há uma distinção clara entre 

adaptabilidade e “progresso”, posto que este segundo é resultado de uma busca racional 

por falseabilidade, diferente do primeiro que seria um critério subjetivo e socialmente 

formado. Pomini (2003), ao tentar encaixar a teoria do crescimento econômico na visão 

de Lakatos, reconhece tais problemas: “...it was not empirical evidence or analysis of 

facts which indicated the research path to be followed but rather theoretical vision..” 

(Pomini 2003, p. 47) 

O caso de McCombie e Felipe (2013) é interessante para elucidar a possibilidade 

de existência de um critério de credibilidade e possíveis paradigmas científicos menos 

formais que os PPC no pensamento econômico. Os autores argumentam veementemente 

contra a validade da função de produção Cobb-Dougals e seu uso nos modelos de 

crescimento econômicos neoclássicos. Utilizam provas teóricas como a controvérsia do 

capital (Cohen e Harcourt 2003), bem como provas formais econométricas e 

matemáticas (Shaikh 1974; Shaikh 1980). Entretanto, sua rigidez quanto eficácia das 

provas não permite observar que os modelos neoclássicos de crescimento, como os 

demais modelos econômicos, são criações de mundos críveis. Como tais são julgados 

pela credibilidade de seus mundos e não necessariamente por provas teóricas e 

empíricas, especialmente vindas de fora de seu “paradigma” – caso dos autores, que 

dificilmente se enquadrariam como neoclássicos. Como argumentado anteriormente, 

aquilo que é utilizado como base para o critério de credibilidade é de responsabilidade 

do avaliador. Levando em conta os aspectos levantados pela teoria de Kuhn (1962), 

entende-se que o critério é formado dentro de seu paradigma e, portanto provas de fora 

desse podem não alcançar importância significativa. É necessário lembrar que Kuhn via 

a “conversa” entre paradigmas distintos como bastante dificultada, uma vez que estes 



observam o mundo de maneiras distintas. De fato, McCombie e Felipe (2015) se 

mostram bastante insatisfeitos com incapacidade de suas provas alcançarem relevância 

dentro da teoria neoclássica. 

Assim, aceitando que modelos econômicos são criações de mundos críveis, 

observa-se que, realmente, é simples argumentar que estes se perpetuam de acordo com 

a extensão de suas perguntas e histórias. Entretanto, admitir o critério de credibilidade 

subjacente aos modelos econômicos implica em assumir a existência de um critério 

subjetivo de avanço do pensamento econômico. Resta, porém, a necessidade de 

estabelecer qual o grau de subjetividade por trás do critério de credibilidade. Kuhn 

aponta um caminho: a formação histórico social de um paradigma, o qual possuiria seu 

próprio critério de credibilidade. Porém, outros fatores tais como desejos (Elster 1990), 

ideologias, emoções, vieses (Kahneman 2011), entre outros podem ser importantes na 

formação do critério, levantando questionamentos quanto à racionalidade por trás do 

avanço do pensamento econômico. Além disso, a falta de um critério objetivo para a 

refutação de enunciados faz com que a maior parte da ciência econômica se encontre em 

um grau intermediário de refutação e aceitação e, desta maneira, impõe a dúvida quanto 

ao ajuste das propostas de Lakatos na história do pensamento econômico. Uma visão 

que leve em conta a subjetividade e a possível formação histórico social do critério de 

credibilidade parece mais condizente com o avanço do pensamento econômico.  

 

4) Considerações finais 

Modelos econômicos, tanto de dados quanto teóricos, podem ser entendidos 

como construções de mundos críveis. Com isso, se assemelham a obras de ficção, 

passando por um processo de construção de características em vez de isolamento destas. 

Desta forma, a ligação entre o mundo do modelo e o mundo real acontece por 

intermédio do critério de credibilidade. Este é subjetivo e, apesar de ser direcionado 

durante a criação do mundo, está totalmente sobre controle do avaliador. Quaisquer 

experiências consideradas relevantes podem ser utilizadas na formação deste critério.  

Desta forma, considera-se que a credibilidade como proposta por Sugden (2002; 

2009) é um critério excessivamente amplo e adaptável para o propósito de determinar a 

perpetuação de modelos. Isto é, não parece “crível” a argumentação vazia de que um 

modelo é perpetuado por parecer apenas mais plausível que outro
5
. Portanto, buscou-se 

iluminar um aspecto por trás do critério de credibilidade que influi na perpetuação de 

modelos econômicos: a adaptabilidade. 

Esta é muito semelhante aos graus de testabilidade apresentados por Popper 

(1974). Entretanto a distinção é necessária, uma vez que a adaptabilidade está 

relacionada com a capacidade de um modelo se adaptar à um maior número de 

perguntas e histórias, não obrigatoriamente hipóteses testáveis. Ou seja, a adaptação do 

modelo é uma medida de enquadramento de um modelo em um maior número de 

experiências e de possibilidade do uso de um maior número de “evidências”.  

A partir destes conceitos, analisou-se o caso do modelo de Solow (1956). Este, 

como os demais modelos econômicos, mostrou-se uma construção de um mundo crível. 

A análise de sua adaptação, entretanto, demonstrou que o modelo se confunde com a 

                                                           
5
 A plausibilidade se vista desta forma não é falseável (Popper 1970). Como afirma McCloskey (1983), 

economistas devem se tornar mais conscientes de sua retórica. Assim, parece melhor evitar o uso de 
categorias não falseáveis quando possível, por mais apreço que se tenha pela argumentação da retórica 
dos mundos críveis. 



teoria do crescimento neoclássica. Desta maneira, com base na argumentação de que 

modelos são, também, mini teorias, conclui-se que a adaptabilidade de um modelo e, 

por consequência, sua perpetuação são muito semelhantes ao progresso dos PPC 

lakatosianos.  

Todavia, é necessário, mais uma vez, enfatizar que a adaptabilidade provém da 

credibilidade, um conceito subjetivo. O progresso dos PPC ocorre de forma racional 

através da refutação ou aceitação de enunciados testáveis. Porém, se aceitarmos que 

modelos econômicos são realmente mundos críveis, semelhantes a obras de ficção, 

conclui-se que a perpetuação de modelos por meio da adaptabilidade é distinta de 

progresso. Com isso, é importante resgatar o pensamento de Kuhn (1962) que permite 

entender que o critério de credibilidade pode ser fruto de seu próprio contexto histórico 

social. Desta forma, boa parte da ciência econômica encontra-se em um grau 

intermediário de falseabilidade, posto que não é possível encontrar provas objetivas para 

sua refutação ou aceitação. Apenas o critério de credibilidade permite as inferências, 

porém não garante sua contestação como verdadeira ou falsa. A adaptabilidade faz com 

que a busca por novas perguntas e histórias se estenda com o objetivo de alcançar a 

falseabilidade. 

Se a adaptabilidade e a credibilidade permitem encontrar a verdade não foi 

analisado no presente trabalho. Tinha-se como objetivo apenas analisar como a 

aceitação de modelos econômicos como construções de mundos críveis determinava a 

perpetuação dos modelos. Porém, coloca-se o questionamento de o que exatamente 

determina este critério de credibilidade, visto que este além de permitir as inferências, 

ligando mundo do modelo e mundo real, também está por trás da preservação de 

modelos econômicos. Alguns pontos podem ser levantados, tais como a existência de 

vieses, a influência de desejos ou ideologias, e o próprio contexto histórico e social 

como aspectos determinantes da credibilidade. Estas, porém, são possibilidades que 

devem ser analisadas. 
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