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Muito obrigado!!

There is the economic life process still in great measure
awaiting theoretical formulation.
(Clarence Ayres / Thorstein Veblen)

Sí, sí, como no?!
Es hoy que el mundo está hecho de átomos, sí, sí...
El mundo no está hecho de átomos,
está hecho de historias.
(Eduardo Galeano / Muriel Rukeyser)

No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a
peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod
bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as
well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor
of thy friends or of thine owne were; any mans death
diminishes me, because I am involved in Mankinde;
And therefore never send to know for whom the bell
tolls; It tolls for thee.
(Ernest Hemingway / John Donne)

RESUMO
Monografia de Graduação
Curso de Ciências Econômicas
Universidade Federal de Santa Maria

A DICOTOMIA VEBLENIANA: UMA RELEITURA SOBRE A
RELAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES E TECNOLOGIA
AUTOR: Rossano Silveira Rossatto
ORIENTADORA: Professora Dr.ª Solange Regina Marin
Data e Local de Defesa: Santa Maria, 9 de Julho de 2015

O presente trabalho visa contribuir com as análises que contestam o caráter
absoluto e determinista da dicotomia vebleniana. Thorstein Veblen não sustenta uma
posição que opõe as funções de instituições e tecnologia, ao contrário do que lhe é
outorgado. Em grande parte de sua obra, o autor manifesta que as instituições possuem
um caráter cerimonial, que retarda o desenvolvimento da humanidade. Essa condição
estática acaba por segregar a dinâmica promovida pela tecnologia. Porém, essa é apenas
a interpretação sustentada pela dicotomia atribuída ao autor. Em uma análise minuciosa,
observa-se que Veblen demonstra em diversas passagens um caráter positivo sobre as
instituições. A tecnologia é essencial para a mudança institucional dentro da teoria
vebleniana. No entanto, ela não é a única fonte. Veblen manifesta que as instituições
também possuem a capacidade de mudar a base institucional vigente. Tanto as instituições
quanto a tecnologia possuem elementos comuns como a linguagem, uso da inteligência e
domínio de conhecimento. A visão de que as tradições e costumes são entraves e as
atividades tecnológicas são o progresso é uma simplificação que foi atribuída ao
pensamento vebleniano. Neste estudo, apresentam-se a teoria do comportamento humano
na perspectiva de Veblen, com a finalidade de demonstrar uma concepção de instituição
mais consistente em relação aos escritos do autor. Da mesma forma, é feita uma revisão
bibliográfica da teoria do progresso econômico de Clarence Ayres, obra onde foi
concebida a dicotomia vebleniana, com o propósito de encontrar uma luz sobre a origem
do problema em questão.

Palavras-chave: Economia Institucional. Instituições e Tecnologia. Thorstein Veblen e
Clarence Ayres.
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THE VEBLENIAN DICHOTOMY: A REREADING ABOUT THE
RELATION BETWEEN INSTITUTIONS AND TECHNOLOGY
AUTHOR: Rossano Silveira Rossatto
ADVISOR: Profª Dr.ª Solange Regina Marin

The present study aims to contribute to the analyses that contest the absolute and
deterministic character of the Veblenian dichotomy. Thorstein Veblen, contrary to what
is ascribed to him, does not support a position that opposes the functions of institutions
and technology. In much of his work, the author declares that institutions have a
ceremonial character, which slows the development of humanity. This static condition
turns out to segregate the dynamic promoted by technology. But this is only one side of
the history. That is the interpretation supported by the dichotomy attributed to the author.
In a detailed analysis, it is observed that Veblen demonstrates in several passages a
positive character on the institutions. Technology is essential for institutional change
within Veblenian theory. However, is it not the only one. Veblen expressed that
institutions also have the capability to change the existing institutional base. Both
institutions and technology have common elements such as language, use of intelligence
and knowledge domain. The view that the traditions and customs barriers drag and
technological activities are progress is a simplification that was widespread in Veblenian
thought. In this study, we present the theory of human behavior in Veblen’s perspective,
in order to demonstrate an institution conception more consistent with the author’s works.
Similarly, it is made a literature review of the Clarence Ayres’s theory of economic
progress, where the dichotomy is designed, in order to find a light on the origin of the
problem in question.

Key-words: Institutional Economics. Institutions and Technology. Thorstein Veblen and
Clarence Ayres.
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1 INTRODUÇÃO
A esfera social reúne um extenso grupo de elementos. Costumes, tradições,
hábitos e convenções são apenas uma parte do grande conjunto de atividades que
abrangem o comportamento humano. Esses elementos, por sua vez, possuem um vínculo
com o meio no qual estão inseridos. O comportamento humano está sujeito ao plano
cultural (VEBLEN, 1919). Devido a esta vasta riqueza de elementos e as relações
estabelecidas entre eles, o estudo no campo social resulta ser uma tarefa complexa.
Quando tratamos de fenômenos sociais, as instituições manifestam um papel
essencial na evolução humana. Os indivíduos realizam o ciclo da vida, em todas suas
fases e transformações, ou nas partes que dizem respeito a cada vivência em particular,
inseridos em um ambiente composto por instituições. As instituições moldam e são
moldadas pelo ser humano desde o momento histórico que ele fez jus a esta definição. “O
indivíduo é ao mesmo tempo produto e produtor de suas circunstâncias” (HODGSON,
1998, p. 177).1 A relação entre o homem e as instituições é uma constância em nossa
história que deve ser abordada com grande vigor.
Mas o que são as instituições? As instituições podem ser entendidas como
“sistemas de regras sociais estabelecidas e incorporadas que estruturam as interações
sociais” (Id., 2006, p. 18).2 A economia institucional é uma corrente de pensamento que
trata de entender esse fenômeno e qual a sua relevância em conjunto com o
comportamento humano (HAMILTON, W., 1919). “Uma vez que a economia
institucional é comportamental, e o comportamento em questão não é outro senão o
comportamento de indivíduos enquanto participam de transações, o institucionalismo
deve fazer a análise do comportamento econômico dos indivíduos” (COMMONS, 1931,
p. 654).3 A abordagem institucional enfatiza a variedade de instituições e das atividades
humanas existentes no campo social. Enquanto trata de trans-ações4, o processo das

Do original: “The individual is both a producer and a product of her circumstances”.
Do original: “Institutions are systems of established and embedded social rules that structure social
interactions”.
3
Do original: “Since institutional economics is behavioristic, and the behavior in question is none other
than the behavior of individuals while participating in transactions, institutional economics must make an
analysis of the economic behavior of individuals”.
4
Commons (Ibid.) chama a atenção para o fato de que a economia institucional trata das ações coletivas
em controle, liberação e expansão das ações individuais (trans-actions), no sentido de que elas não são
1
2
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relações econômicas revela possuir uma ligação, um vínculo, com essa diversidade
característica do homem. Esse elo deve ser mais explorado pela teoria, e não suprimido.
O institucionalismo faz uso de concepções de diversas áreas. É uma abordagem
de caráter interdisciplinar com o propósito de desenvolver análises mais ricas sobre
instituições e comportamento humano (HODGSON, 2000; 2006). Entre as raízes da
escola institucionalista original ou antiga, a norte-americana, estão elementos do
Darwinismo, filosofia pragmática, psicologia comportamental, antropologia cultural e a
escola histórica germânica (SAMUELS, BIDDLE, e DAVIS, 2008). A última é
responsável por destacar a importância que os dados históricos trazem para as pesquisas
científicas.5 A ausência de dados históricos acentua o nível de abstração que as teorias
possuem em relação à realidade analisada. W. Hamilton (1919, p. 315) observa que
enquanto o método histórico enfatiza fatos passados, o método “genético” é superior ao
analisar além da origem, aquilo que o objeto está se tornando. Como as instituições
possuem uma conexão com a atividade humana, “a mudança das instituições revela
apenas a mudança na atividade humana” (Ibid., p. 316).6 É devido a essa constante
dinâmica de mudanças intrínseca na conduta humana que as instituições devem ser
investigadas de perto, sob uma análise também contínua.
A fundação do institucionalismo é atribuída a Thorstein Veblen (1857-1929),
Wesley Mitchell (1874-1948) e John Rogers Commons (1862-1945) (RUTHERFORD,
2001; SAMUELS, BIDDLE, e DAVIS, 2008).7 Veblen, o líder da corrente
institucionalista, dedicou grande empenho no entendimento do sistema econômico a
partir de uma concepção de natureza humana baseada em instintos, hábitos e no conceito
de instituições, de modo a contribuir substancialmente para a inspiração da economia
institucional (HAMILTON, W., 1919; RUTHERFORD, 2001). Além de demonstrar a
relação entre hábitos de pensamento, hábitos de comportamento, consumo, instituições e
mudança institucional, Veblen (1914; 1915a; 1983) também ressaltou a importância que
a tecnologia possui sobre a evolução humana.

apenas “trocas de mercadorias” como propõe o pensamento hedonista, mas sim uma série de ações que
transcendem o indivíduo e formam uma rede de relações que constituem o coletivo e as instituições.
5
Para mais informações sobre a escola histórica germânica consultar Tribe (2003) e Hugon (1970), p. 397412.
6
Do original: “The changes which processes reveal are merely changes in human actions”.
7
Institucionalismo referente à corrente institucionalista original, também conhecida como “antiga” ou
norte-americana. Não confundir com a corrente “Novos Economistas Institucionalistas”.
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1.1 Problema de pesquisa
Existe um antigo debate dentro da corrente de pensamento institucionalista que
opõe as funções de instituições e de tecnologias dentro do comportamento humano. Às
instituições é atribuído um caráter conservador e estático que retarda o progresso da
humanidade, sendo este último representado pela tecnologia. Entre os autores envolvidos
nessa leitura destacam-se Thorstein Veblen e Clarence Ayres.
Ayres (1944) atribui aos escritos de Veblen a descoberta da relação contrária entre
instituições e tecnologia, de modo a fundamentar uma dicotomia A dicotomia vebleniana
exprime esse entendimento e será o principal assunto a ser tratado nas páginas seguintes.
Segundo a dicotomia, o progresso tecnológico quando manifestado tem de enfrentar o
corpo institucional existente na comunidade para poder se estabelecer. Uma relação
semelhante com a que ocorre na disputa de liderança nos grupos de animais. Quando um
jovem macho ou forasteiro deseja liderar determinado grupo, ele tem de desafiar e vencer
o atual líder em um duelo. Caso isso não aconteça, o jovem macho não se consolida como
dominante. Consequentemente mudanças não ocorrem.
A introdução da tecnologia é dificultada pelos costumes e hábitos de pensamento
e comportamento já estabelecidos nas sociedades. Mas será que realmente existe uma
dicotomia entre instituições e tecnologias na visão de Veblen? O caráter absoluto da
classificação “dicotomia” é apropriado para a relação entre instituição e tecnologia na
perspectiva vebleniana? O autor delimita, descreve e conceitua as instituições apenas
como elementos negativos e a tecnologia apenas como elemento positivo assim como
Ayres (1944) afirma? O presente trabalho fundamenta-se sobre a necessidade de estudar
a dicotomia vebleniana, apurando as bases teóricas e o entendimento das visões de Veblen
e Ayres.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo é examinar se a teoria de Thorstein Veblen estabelece uma dicotomia
entre instituições e tecnologia assim como a dicotomia vebleniana outorgou ao autor. Se
o pensamento vebleniano discerne tecnologia e instituições de uma forma tão absoluta,
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como luz e sombras, respectivamente, que a relação entre as duas entidades estabelece
uma relação dicotômica no processo de evolução humana.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Apresentar Thorstein Veblen e sua teoria de comportamento humano;
 Apresentar Clarence Ayres, sua teoria de valor e a origem da dicotomia
vebleniana;
 Fazer uma leitura dos conceitos de instituição e tecnologia e suas relações
conforme a visão de Veblen e Ayres;
 Apresentar os escritos de interpretadores e daqueles que seguem a tradição
Veblen-Ayresiana, introduzindo a dicotomia cerimonial-instrumental;
 Avaliar a consistência da chamada dicotomia vebleniana, através de suas relações
com a dicotomia instrumental-cerimonial, utilizando os conceitos de instituição e
tecnologia e seus papeis no processo de evolução humana segundo Veblen e Ayres.
1.3 Justificativa
A distinção feita por Clarence Ayres no decorrer de seu livro The Theory of
Economic Progress (1944), entre instituições cerimoniais e tecnologia influenciou grande
parte do pensamento institucionalista subsequente (JUNKER, 1968). O destaque
promovido pelo autor ao caráter negativo das instituições e ao caráter positivo da
tecnologia em sua teoria de progresso econômico influenciou a visão dos pesquisadores.
Ayres (1944) trouxe à tona as divergências entre instrumentalismo e cerimonialismo, de
modo que o foco das discussões relacionadas à Thorstein Veblen também mudaram após
o estabelecimento da dicotomia vebleniana.
Antes da dicotomia vebleniana cunhada por Ayres (Ibid.) se generalizar no meio
científico, grande parte dos temas voltados à Veblen tratavam de outras questões. A
atitude crítica exposta por Veblen (1898, 1899) serviu de inspiração ao pensamento que
rejeitava a economia ortodoxa8, que em grande parte apresentava uma teoria artificial e

O termo “ortodoxo” é utilizado aqui e no restante do trabalho para referir-se à escola neoclássica. Segundo
a perspectiva de Colander, Holt e Rosser (2004), p. 5, a ortodoxia segue uma categorização que é ligada à
escola que possui o pensamento dominante no período tratado em questão.
8
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com bases abstratas (RUTHERFORD, 2000a). A dicotomia entre instituições e
tecnologia, pelo contrário, não chegou a ser constituída nesse período. Com efeito, o
assunto mais próximo de arquitetar uma dicotomia vebleniana era a divergência entre as
instituições pecuniárias e instituições de produção na teoria vebleniana.
To a young aspiring economist in the mid 1920s, institutionalism would have
meant something to do with the ideas of Thorstein Veblen, but it would not
have meant Veblenism, or evolutionary theory, or biological analogy, or
instrumentalism versus cerimonialsim. (...) It would have meant the critical
study of the existing set of pecuniary or business institutions and a
pragmatic liberal reformism. (RUTHERFORD, 2000b, p. 304, grifo nosso)

“Ayres redefiniu então de forma radical a dicotomia vebleniana” (PESSALI e
FERNÁNDEZ, 2006, p. 93). A concepção de dicotomia elaborada por Ayres (1944), e
segundo ele, derivada da teoria vebleniana, incorporou um fenômeno de “arrasto” às
instituições. Estas passaram a representar a âncora do progresso, não no sentido de
estabilizar ou fornecer firmeza, mas sim de imobilizar e manter o presente estado das
relações sociais. Ayres (Ibid.) concebe as instituições como elementos de caráter
predominantemente estático e transmite essa interpretação para a teoria de Veblen e para
o institucionalismo como um todo.
The core attitude of institutionalists toward institutions has been conditioned
by the Veblenian dichotomy. From this vantage point, economic progress is
essentially a process in which the cumulative force of dynamic technology
ultimately overwhelms inherently static - therefore resistant - institutions.
(KLEIN, 1995, p. 1189).

As formações acadêmicas e intelectuais de vários institucionalistas norteamericanos como Paul Bush, William Dugger, John F. Foster, Anne Mayhew, Walter
Neale e Marc Tool foram influenciadas pelas questões levantadas por Ayres (1944). As
gerações posteriores ao autor se dedicaram ao estudo e discussão da dicotomia entre
instituições e tecnologia, de modo a formar uma tradição de pensamento acerca do
assunto. Porém, é constante o surgimento de trabalhos não só de autores institucionalistas,
mas também de outras tradições, indagando a consistência da dicotomia vebleniana.
Certas afirmações de Ayres (Ibid.) creditadas aos escritos de Veblen, como o caráter
cerimonial como o único presente nas instituições, onde esta possui o papel de antagonista
no progresso do homem, são no mínimo questionáveis. Ao longo das décadas, diversos
autores manifestaram-se contrários à dicotomia vebleniana, como Rutherford (1981),
Liagouras (2008), Pessali e Fernández (2006) e Camic e Hodgson (2010), ponderando
que as alegações de Ayres (1944) sobre Veblen são infundadas.
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Veblen não definia contudo uma dicotomia absoluta — ou seja, que a
tecnologia sempre conduz ao progresso socioeconômico enquanto que as
instituições representam estagnação ou degradação socioeconômica. As
simplificações, porém, são sempre tentadoras e esta em particular acabou se
difundindo tanto dentro do pensamento institucionalista como em outras
esferas intelectuais. (PESSALI e FERNÁNDEZ, 2006, p. 92).

A presente monografia visa contribuir com os autores e as opiniões que contestam
o caráter absoluto e determinista da dicotomia vebleniana. Procura-se reanalisar as
afirmações de Ayres (Ibid.) sobre Veblen através de revisão teórica e uma apuração da
teoria ayresiana. A necessidade de refinar o assunto também é voltada para evitar
confusões e mal-entendidos daqueles que iniciam os estudos na corrente de pensamento
institucional.
O presente trabalho também constitui um apoio às abordagens em língua
portuguesa sobre temas, livros e obras de Veblen e Ayres assim como de outros autores
presentes na corrente institucional. Apesar dos importantes acréscimos que essa linha de
pensamento promoveu para diversos temas como instituições, tecnologia, evolução,
história, fenômenos sociais, metodologia científica e filosofia da economia, suas obras
possuem pouca inserção na conjuntura brasileira e carecem de traduções em português,
inexistentes no tocante a Ayres.
1.4 Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa do trabalho é tanto de caráter qualitativo
como uma revisão bibliográfica. A escolha ocorre pelo fato de que o aspecto qualitativo
“trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO,
2001, p. 22). Já a abordagem de referencial bibliográfico é empregada pelas condições
que a complexidade do assunto exige. Uma vez que serão tratadas as diferenças
conceituais e teóricas de dois autores, a melhor forma de promover o entendimento sobre
os mesmos é através da leitura de suas obras no tocante ao assunto em questão.
O ato de equiparar pensamentos de diferentes vertentes revela a adoção de um
método comparativo, uma vez que, segundo Gil (2008, p. 16-17), este visa “ressaltar as
diferenças e similaridades” entre elementos. O caráter comparativo é empregado no
presente estudo com o propósito de relacionar e contrastar os conceitos e teorias em tema.
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Quanto a sua finalidade, a presente pesquisa é considerada explicativa, pois é
voltada para “identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência
dos fenômenos. Este é o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque
explica a razão, o porquê das coisas” (GIL, 2008, p. 28).
O procedimento empregado na escolha do material ocorreu principalmente quanto
à familiaridade dos trabalhos para com a dicotomia vebleniana e a legitimidade das obras
em relação aos seus autores. No presente trabalho é priorizado o uso das obras originais
dos autores, tendo em vista sua maior fidelidade entre o escrito e o escritor. Para tratar de
Clarence Ayres é utilizado principalmente o seu livro The Theory of Economic Progress
(1944), trabalho que fundamentou e nomeou a dicotomia vebleniana. A obra será usada
em sua edição original de 1944 e também na versão de 1996, pelo fato de esta última
possuir um prefácio elaborado por Ayres que contêm escritos esclarecedores sobre sua
visão. A análise de Veblen está voltada em grande parte para os livros A Teoria da Classe
Ociosa (1899), versão brasileira de 1983, e The Instinct of Workmanship (1914). O
emprego destas obras decorre do fato de serem os principais escritos do autor acerca do
comportamento humano. São utilizados outros artigos, livros e documentos referentes aos
autores acima ressaltados assim como de seus interpretadores e aqueles que seguem a
tradição Veblen-Ayresiana.
Também são empregadas obras de literatura consagradas para abordar temas como
a corrente de pensamento institucionalista, o Estado, o capitalismo moderno, a filosofia
da ciência, a política e diversos elementos históricos que auxiliam na apresentação,
desenvolvimento e esclarecimento do conteúdo em questão. Da mesma forma, essa
preferência é ponderada pelo fato de que tanto Veblen quanto Ayres em poucas ocasiões
apresentam referências de autores e obras. Essa característica dificulta o entendimento de
suas respectivas metodologias e formações teóricas.
No decorrer do trabalho, o emprego de citações concebidas em idioma diferente
ao português na especificação “diretas curtas”, serão traduzidas pelo autor.9 Os trechos
que correspondem à citação legítima da referência em questão serão disponibilizados nas
notas de rodapé ligadas ao trecho. A adoção desse procedimento é feita com a finalidade
de proporcionar uma melhor continuidade na atividade de leitura. Já as citações diretas

9

Segundo as regras da MDT (2012), as citações diretas curtas são aquelas que seu conteúdo se estende por
menos de três linhas, de modo a serem incluídas normalmente dentro do texto.
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longas apresentarão as passagens genuínas, provenientes da referência em questão.10 Aqui
novamente reside à preferência pela qualidade do material, de modo a priorizar a
disponibilidade e exposição dos escritos de forma fiel e legítima à obra e referência em
questão.
1.5 Organização do trabalho
O presente trabalho está dividido em cinco seções, incluindo a introdução exposta.
A seguir será feita uma introdução à Thorstein Veblen e sua teoria de comportamento
humano. Na terceira seção serão introduzidos Clarence Ayres, sua teoria de valor e a
origem da dicotomia vebleniana. Os conceitos de instituição e tecnologia e sua relação
serão demonstrados conforme a visão de ambos os autores na quarta seção. Os escritos
de interpretadores e daqueles que seguem a tradição Veblen-Ayresiana serão focados na
quinta seção, introduzindo uma “nova” dicotomia. Por fim, são apresentadas as relações
existentes entre as duas dicotomias, avaliando a consistência do caráter absoluto e
determinístico presente na dicotomia vebleniana. Reflexões sobre o assunto e possíveis
ponderações futuras também estão tratadas nas considerações finais.
1.6 Limitação do trabalho
O escopo do trabalho é refinar a concepção de Thorstein Veblen em relação às
instituições. No decorrer de suas obras, Veblen enfatizou o caráter cerimonial das
instituições, de modo que análises determinísticas e simplificações difundiram apenas
esta visão do autor. O presente estudo visa demonstrar que a teoria vebleniana possui uma
concepção bem mais abrangente sobre as instituições. Não é tratado de forma profunda
se Clarence Ayres também foi afetado por semelhantes determinismos quanto a sua
concepção de instituições, apesar de haverem indícios afirmativos11.

10

As citações diretas longas, com conteúdo que excede três linhas, são destacadas em especificação especial
apresentada pela MDT (Ibid.).
11
Mayhew (1981) pondera sobre as concepções de instituições e tecnologia de Ayres.
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2 VEBLEN E O COMPORTAMENTO HUMANO
Thorstein Veblen, ao longo de suas obras, manifesta o pensamento de que a teoria
econômica deve tratar não apenas das relações pecuniárias e referentes à esfera produtiva
do ser humano, mas também de suas origens. O comportamento humano é uma faculdade
que também compete às ciências econômicas e aos que à ela se referem.
As ciências econômicas enquanto ciência sociais não podem se dar ao luxo de
preterir a conduta humana. Aquelas teorias que aderem a práticas semelhantes estão
fadadas a falência, pois se estabelecem em bases frágeis, vagas e abstratas. Esse “fado”
decorre pelo fato de que a teoria prescinde ou ignora de alguma forma um eixo essencial
de seu conhecimento. A adoção de “artifícios” no lugar de tentar explicar o tema em
questão estabelece relações semelhantes a crenças, mitos, lendas, dogmas e ao
misticismo, conhecimentos sem grandes fundamentações que justamente divergem do
conhecimento pretendido pela ciência. Como Chalmers e Fiker (1993) nos lembram, uma
vez que a teoria precede as proposições de observação, se a primeira não possui bases
firmes e consistentes, tampouco possuirá a segunda. Se uma teoria econômica for
embasada em alguma forma de ignorância sobre um de seus principais elementos, nesse
caso a psicologia da conduta humana, todo seu corpo teórico sucessor possuirá uma
contradição semelhante entre fenômeno e observação.
O presente capítulo possui a finalidade de introduzir Veblen e sua teoria de
comportamento humano. O propósito dessa abordagem é analisar de que forma o
pensamento vebleniano analisa o ser humano, sua história e evolução. É feito um ensaio
que visa apresentar a complexa e profunda conjuntura em que Veblen concebe suas
concepções de instituições e tecnologia. Destarte, serão expostos uma biografia sobre
Veblen e corolários da teoria vebleniana como os instintos e suas principais categorias, o
espírito humano, as compreensões de mundo, as principais categorias de instituições, a
mudança institucional e a própria metodologia de Veblen, com o intuito de situar as
concepções e a essência das instituição e da tecnologia para o autor.
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2.1 Thorstein Veblen
A história de Thorstein Veblen (1857-1929) inicia no dia 30 de Julho de 1857.
Nascido Thorstein Bunde Veblen12, o autor era o sexto dos doze filhos de Thomas Veblen
e Kari Bude Veblen, família de imigrantes noruegueses que se estabeleceram em Cato,
Wisconsin, no centro-norte dos Estados Unidos (RITZER, 2011). Passou grande parte da
sua infância na fazenda dos pais, enquanto a Guerra de Secessão (American Civil War)
se desdobrava em território norte-americano.
Oposto do que a maioria dos dicionários, coletâneas e manuais de economia,
sociologia e filosofia apresentam nas ínfimas duas ou três páginas reservadas ao autor,
Veblen não passou uma “meninice sombria e tristonha” (GAILBRATH, 2007, p. 218).
Ao contrário da maioria dos imigrantes, Veblen tinha acesso a livros pela condição de
possuir uma saúde frágil. Galbraith (Ibid.) ainda ressalta que a área rural onde a família
Veblen se estabeleceu era de uma beleza e riqueza exuberante mesmo para os padrões
atuais, e que os pais de Veblen incentivaram os filhos ao estudo.
Na estrutura de classes local, os anglo-saxões constituíam a classe urbana e
mercantil dominante; os escandinavos eram os camponeses que faziam o
trabalho duro. As crianças Veblen não foram destinadas a integrar-se em sua
classe. (Ibid., p. 220).

Aos 17 anos Veblen saiu de casa para estudar em Carleton College, na cidade
próxima de Northfield (RITZER, op. cit.). Tornou-se aluno de John B. Clark (18471938)13 e iniciou os estudos em Economia e Filosofia que perdurariam o resto de sua vida.
Graduou-se com um ano de antecedência e rumou para Baltimore, onde foi realizar sua
pós-graduação em filosofia na John Hopkins University, então presidida por Charles S.
Peirce (1839-1914). 14 Segundo Galbraith (op. cit.), Veblen não completou o semestre
letivo, insatisfeito com a universidade e as condições da cidade.
Na Yale University, em presença de grandes pensadores da época, como o
sociólogo William Graham Summer (1840-1910), Veblen estudou autores clássicos como
Immanuel Kant (1724-1804) e Herbert Spencer (1820-1903), que então lecionava na

“Tosten” como afirma ser Arnesen (2006) a versão original do nome de Veblen. Foi no decorrer de sua
vida que Thorstein, a versão germanizada, tornou-se a utilizada.
13
John Bates Clark foi um economista norte-americano e um dos integrantes pioneiros do movimento
marginalista que mais tarde concebeu a escola neoclássica.
14
Charles Sanders Peirce foi um matemático e filósofo ligado à lógica que muitas vezes é considerado o
pai do pragmatismo filosófico norte-americano.
12
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Inglaterra. Assim como ressaltado por Galbraith (Ibid.), há visíveis alusões desses autores
em traços do estilo de Veblen. Porém, há de se ressaltar que Veblen rejeitou grande parte
dos pensamentos de Clark, Peirce, Spencer e Summer.15
2.2 Metodologia de Veblen
O estilo peculiar de Veblen, principalmente se tratando de um escritor norteamericano, precisa ser destacado. Os escritos de Veblen não possuem a característica de
apresentar conceituações de forma direta.16 Ao contrário do que muitos interpretadores
sustentam, Veblen não possui uma metodologia pragmatista (TILMAN, 1984;
LIAGOURAS, 2008). Veblen não demonstra uma narrativa voltada para os fins práticos.
O autor manifesta uma preocupação mais realista, como pondera Tilman (op. cit.), voltada
para demonstrar a sequência cumulativa de fatos na evolução do homem. Os elementos
são apresentados por meio de uma construção genética, como indicado por W. Hamilton
(1919), onde seus significados carregam um âmago de causalidades acumuladas ao longo
da história. Não é destacada apenas uma simples ligação entre o presente com o pretérito,
mas toda a sucessão e processo de mudanças e transformações que ocorreram. Aqui reside
um dos motivos de sua abordagem muitas vezes ser chamada de evolucionária.
A metodologia vebleniana é mais inclinada para a episteme, no sentido da
epistemologia moderna, que descreve os elementos de forma objetiva e impessoal, do que
para a phronesis, o conhecimento voltado para juízos de valor, regras morais,
recomendações éticas e comportamentais, elementos relacionados à praxis políticas e
opiniões pessoais ao longo dos trabalhos.17 Veblen não expõe a necessidade de declarar
o que é “certo” ou “errado” ao longo dos temas. Sua grande atenção está voltada para
esclarecer o acontecimento dos fenômenos de forma distante e impessoal, assim como
preza a ciência. Apesar de não raros, e muito menos despretensiosos, os momentos em

15

Ao contrário dos outros autores, Kant foi tema da dissertação de Veblen (GALBRAITH, Ibid.)
Monasterio (1998, p. 41) ressalta a dificuldade característica que o estilo “obscuro” de Veblen promove
no encontro de definições e conceitos em seus escritos.
17
Aristóteles (1987) considera que a phronesis está voltada para o caráter prático. O conhecimento prático,
também chamado de prudência (prudentia), é uma das virtudes do ser, onde há a deliberação e liberdade
sobre os assuntos. Já a episteme, assim como a techne, é o conhecimento atrelado aos princípios do mundo.
Não há deliberações sobre o entendimento dos fenômenos, ou é ou não é. Os fundamentos físicos possuem
um significado fixo e estabelecido, ao contrário dos assuntos morais que são variáveis.
16
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que o autor demonstra sua manifestação pessoal. Estes lhe renderam a fama de mordaz,
excêntrico e sarcástico.18
Preparou [Veblen] uma classificação dos homens, solene e ostensivamente
franca, segundo seus narizes; um de seus exercícios de oratória em público
defendia o ponto de vista do bêbado da própria provável morte. Em outra parte,
fez a defesa do canibalismo. Clark, que presidia a reunião quando Veblen
mostrou-se a favor do alcoolismo, sentiu-se obrigado a interrompê-lo. Em uma
instituição de ensino superior confessional no Meio Oeste, na época, a idéia
distante de canibalismo tinha de algum modo uma sanção canônica mais
elevada do que a do alcoolismo. Veblen recorreu à defesa que usaria com a
máxima coerência pelo resto de sua vida: nenhum juízo de valor estava
envolvido; não estava sendo parcial ao bêbado; sua argumentação era
puramente científica. (GALBRAITH, op. cit., p. 221, grifo nosso)

Resulta ser uma tarefa custosa e perigosa manifestar de forma mais sintetizada o
pensamento de Veblen. O risco reside em possíveis tendenciosidades, confusões e más
interpretações que o estilo e método de Veblen, característico pelo uso de ironias,
propicia.19 O vasto conjunto de obra do autor, em quantidade e conteúdo, transborda sobre
diversas áreas e temas como a antropologia, geografia, biologia, psicologia, filosofia,
economia, sociologia e até a semiótica.20 É necessário abranger diversos livros, trabalhos
e interpretadores para poder compreender o autor e fundamentar uma argumentação
consistente, que expressa de forma legítima a visão do mesmo. Do contrário, não resulta
ser um imprevisto, um efeito inesperado e eventual, as constantes discordâncias de
interpretação que nos conduzem ao presente trabalho
2.3 Os instintos, a teleologia e o espírito humano
Em The Instinct of Workmanship (1914), Veblen faz uma análise mais focada
sobre as características psicológicas do comportamento humano. A vida dos animais, em
sentido geral, é condicionada a realizar proclividades instintivas e ações tropismáticas.
No caso do ser humano, as proclividades instintivas, ou os instintos21, correspondem aos

Galbraith (2007) trata sobre a consistência dos julgamentos e mitos ligados à “lenda de Veblen”.
Galbraith (Ibid., p. 226), recomenda que “...Veblen deve ser lido devagar e com cuidado” para aqueles
que desejam desfrutar e entender o autor. Já Monasterio (1998, p. 22) ressalta que o estilo peculiar de
Veblen produz efeitos indesejáveis como afastar leitores potenciais, contribuir com o isolamento do autor
em meios acadêmicos e dificultar a compreensão de suas ideias.
20
Cruz (2014, p. 30) chama a atenção para os significados dos símbolos utilizados por Veblen, de modo
que “suas obras são repletas de exemplos analíticos de objetos (muitas vezes triviais) para a compreensão
de um comportamento social ou econômico mais complexo”.
21
O termo “instinto” (instinct) é utilizado por Veblen (1914) para classificar elementos psicológicos do
comportamento humano. Não deve ser confundido com o sentido coloquial que é atribuído à palavra.
18
19
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objetivos da vida, os propósitos a serem alcançados pelo agente. “Ação instintiva é ação
teleológica” (Veblen, 1914, p. 3).22 Os instintos são características próprias, inatas e
irredutíveis da psicologia humana.
The ends of life, then, the purposes to be achieved, are assigned by man’s
instinctive proclivities; but the ways and means of accomplishing those
things which the instinctive proclivities so make worth while are a matter
of intelligence. (Ibid., p. 5-6, grifo nosso).

Veblen (Id., p. 2-3) ressalta que não é de sua intenção “estabelecer uma definição
profunda dos instintos”, mas sim restringir o termo para sua utilização apropriada. Não
há concordância quanto ao número de proclividades instintivas nativas no homem e muito
menos ao conteúdo funcional de cada uma, apenas que aquelas atividades reconhecidas
como instintivas diferem amplamente umas das outras no que diz respeito a suas
finalidades e ao grau de atendimento do ente sobre o estímulo de cada uma. Os instintos
não devem ser concebidos de forma individual, pelo contrário, eles atuam
simultaneamente e de forma não independente. Existem profundas ligações entre os
instintos que requerem maior estudo.
A diferença entre atividades instintivas e atividades tropismáticas diz respeito à
forma como essas ações ocorrem. A primeira é uma ação consciente, apta ao
desenvolvimento e a modificação através do hábito, ou seja, é passível de inteligência e
adaptação. Já a atividade tropismática é a ação impulsiva, não adaptável e não sujeita a
qualquer grau de inteligência.
But the dependence of the race on its endowment of instincts is no less absolute
for this intervention of intelligence; since it is only by the prompting of instinct
that reflection and deliberations come to be so employed, and since instinct
also governs the scope and method of intelligence in all this employment of it.
Men take thought, but the human spirit, that is to sat the racial endowment of
instinctive proclivities, decides what they shall take thought of, and how and
to what effect. (Ibid., p. 6).

O homem não é colocado como um ente passivo, impotente e determinado por
seus instintos na visão vebleniana, assim como afirma Coats (1954). Pelo contrário, cabe
ao agente humano decidir quais os caminhos a serem trilhados para alcançar suas
teleologias. Como ressaltado no trecho acima, Veblen (op. cit.) considera que a
capacidade característica ao homem de decidir as formas e caminhos para perseguir um
fim objetivo determinado pelos instintos não ocorre em termos de inteligência, mas sim
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Do original: “Instinctive action is teleological”.
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do “espírito humano”
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. Enquanto as atividades de outros seres são completamente

guiadas por suas proclividades tropismáticas, o homem possui a qualidade de trabalhar e
desenvolver sua busca. Essa característica peculiar do ser humano dominar e projetar suas
ações caracteriza o seu espírito.
The instincts are hereditary traits. In the current theories of heredity they would
presumably be counted as secondary characteristics of the species, as being in
a sense by-products of the physiological activities that give the species its
specific character; since these theories in the last resort run in physiological
terms. (Ibid., p. 13).

Os instintos possuem um papel fundamental sobre o comportamento humano
dentro das fases culturais iniciais do homem. No trecho acima, Veblen (Ibid.) observa
que a origem dos instintos decorre das necessidades fisiológicas do homem. Esse
elemento psicológico seria um subproduto baseado nas exigências de funcionamento do
organismo biológico humano.24 É por isso que os seres humanos não se diferenciam
muito, em termos unitários, dentro dessas características. A diversidade do homem é
crescente no tocante a “hierarquia dos graus” dessa teoria hereditária. Na figura abaixo
(Figura 1) podemos ver o funcionamento do comportamento humano, segundo Veblen
(1914), à nível individual, dentro das culturas iniciais humanas.
Figura 1 – Comportamento humano 1

Fonte: elaborado pelo autor.

Também chamado de “natureza espiritual” do homem ou apenas “natureza humana”.
Como ressaltado por Veblen (loc. cit.), essa observação segue o modelo de análises presentes dentro das
teorias hereditárias uma vez que “essas teorias em última instância recorrem a termos fisiológicos”.
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A variedade entre os seres humanos é gradualmente crescente em três instâncias
segundo Veblen (1914); (1) as características biológicas (genes e a estrutura física do
corpo humano); (2) os elementos psicológicos (os instintos − quasi-tropismáticos –
derivados da fisiologia humana); (3) as características espirituais (os meios adotados para
alcançar suas finalidades). Ou seja, as teleologias do homem se originam primeiramente
devido a suas necessidades fisiológicas que logo são trabalhadas por suas faculdades
mentais e finalmente atendidas por suas ações. Essa é a agência humana segundo Veblen.
A medida que os indivíduos trabalham os meios e estendem o período entre o
surgimento das proclividades instintivas e a realização de suas finalidades, fica cada vez
mais difícil traçar a relação entre instintos e suas teleologias (Ibid., p. 6). Essa dificuldade
na visualização das origens e finalidades da ação humana tende a se estender com o passar
do tempo. Quanto maior o grau de inteligência e corpo de conhecimento vigente nas
comunidades, mais elaborada será a relação presente entre o estímulo, os meios e formas
para atendê-lo e sua realização, o — início, meio e fim — da ação humana (VEBLEN,
1914; SIMMEL, 2010). Com o avançar do tempo, o homem fica cada vez mais “preso”
aos meios, que vem por caracterizar seu espírito.
Veblen (1914, 1983) ao longo de suas obras descreve sobre vários instintos
característicos ao homem. Alguns deles de forma mais sutil, como o instinto gregário e o
de repulsão, e outros de forma mais profunda, como o instinto de trabalho eficiente. No
presente trabalho trataremos propriamente de quatro instintos que estabelecem as relações
primordiais do comportamento humano para com as instituições e a tecnologia ao longo
da evolução do homem.


Instinto de trabalho eficiente

O instinto de trabalho eficiente (instinct of workmanship) possui um papel peculiar
como o próprio Veblen (1914, p. 31) ressalta: “De modo que este instinto pode, em algum
sentido, ser considerado um auxiliar para todo o resto, para se preocupar com as formas
e meios de vida em vez de se preocupar com qualquer finalidade ulterior”.25 O instinto de
trabalho eficiente corresponde à inclinação que o ser humano possui em procurar,
encontrar e inventar meios para se chegar a determinado fim. É um instinto que presta

Do original: “So that this instinct may in some sense be said to be auxiliary to all the rest, to be concerned
with the ways and means of life rather than with any one given ulterior end”.
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serviços aos outros instintos, às teleologias do homem. Uma vez que o instinto de trabalho
eficiente nos faz escolher os meios adequados para alcançar certos objetivos, ele é o senso
de atribuir mérito às atividades eficientes e proveitosas, e demérito àquelas que são fúteis
e incompetentes (VEBLEN, 1983). Aqui reside a origem da técnica, da tecnologia e do
espírito humano.


Instinto de inclinação parental

A inclinação parental (parental bent) corresponde ao instinto do ser humano em
se preocupar com a sobrevivência das gerações seguintes, com a manutenção e
continuidade da espécie. Aqui é destacado o cuidado do homem com o bem-estar de sua
prole e seus descendentes (MONASTERIO, 1998). A inclinação parental e o instinto de
trabalho eficiente são as duas disposições presentes na natureza humana que lidam
diretamente com o bem-estar material (VEBLEN, 1914), e logo com a sobrevivência da
espécie. Sob uma comparação mais simplória, a inclinação parental se assemelha ao
corriqueiro “instinto de sobrevivência”, só que através de uma perspectiva não individual
e muito mais ampla. Como Mayberry (1969) observa, a inclinação parental está voltada
não apenas para o cuidado dos indivíduos com seus próprios filhos, mas sim com todas
as crianças da raça humana. É a tendência e preocupação sentimental que o homem possui
em relação aos seus semelhantes, a vida e ao conforto da comunidade tanto no tempo
presente quanto para o futuro.


Instinto de curiosidade vã

A curiosidade vã (idle curiosity) consiste no instinto do homem em procurar o
conhecimento pelo conhecimento (Monastério, op. cit.). Ou seja, a necessidade inata que
o homem possui de entender o mundo que o cerca.26 Veblen não chega a usar a designação
“curiosidade vã” em A Teoria da Classe Ociosa, mas o destaque feito à diligência humana
possui muitas semelhanças.27 Em The Instinct of Workmanship o autor sintetiza o instinto
como sendo a tendência humana de querer saber quando não existem outros assuntos
ocupando sua atenção. O termo “vã” é utilizado no sentido de destacar a ingenuidade
desta curiosidade, a qual, inicialmente, não possui uma finalidade ulterior, apenas a de
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Monastério (1998), p. 46, salienta que a curiosidade vã não é uma singularidade de Veblen. Sinônimos
desse elemento são encontrados em textos de Karl Popper e Adam Smith.
27
A diligência humana é tratada mais adiante.
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entender os fenômenos (VEBLEN, 1914, p. 85). Mas à medida que é trabalhada, a
curiosidade vã, assim como todo e qualquer instinto manipulado pela inteligência, adquire
adaptações comportamentais.


Instinto predatório

O instinto predatório é derivado do instinto de trabalho eficiente. Veblen (1983)
observa que a inclinação para atividades eficientes e meritórias presentes no instinto de
trabalho eficaz acaba promovendo primeiramente a emulação e logo a disputa entre os
indivíduos. Com o passar do tempo, essa disputa entre os indivíduos acaba se tornando
uma convenção, ampliando as formas de concorrência. Dessa forma, chega um ponto em
que “a disputa entre os indivíduos passa a ser um fim em si, e a competição passa a ser
baseada em demonstrações evidentes de força” (MONASTERIO, op. cit., p. 46). A
emulação torna-se uma tendência humana de hostilidade e conflito entre os indivíduos do
mesmo grupo, ao contrário do que ocorria em seu estágio anterior, no instinto de trabalho
eficiente, onde a emulação dos indivíduos era voltada para o benefício de seu grupo.
2.4 O indivíduo, o meio e a evolução
Veblen foi o precursor da análise evolucionária dentro do processo econômico
(Ayres, 1944). No texto Why is economics not an evolutionary science? (1898), Veblen
(1898) já manifesta indícios que viriam a lhe conceber essa característica:
The economic life history of the individual is a cumulative process of
adaptation of means to ends that cumulatively change as the process goes on,
both the agent and his environment being at any point that outcome the past
process. His methods of life carried over from yesterday and by the
circumstances left as the mechanical residue of the life of yesterday. (Ibid., p.
391).

No trecho acima, Veblen (Ibid.) demonstra como ocorrem as relações do
indivíduo dentro do meio socioeconômico. As ações humanas são teleológicas, ou seja,
ocorrem visando um determinado fim. Para Coats (1954), a teleologia ressaltada por
Veblen (op. cit.) como elemento para entender o homem pode ser chamada de “teleologia
cosmológica”, no sentido de que as ações humanas são influenciadas pelo todo.
O homem por necessidade seletiva é um agente. Ele vê a si próprio como o
centro do desenrolar de uma atividade impulsiva, de uma atividade
“teleológica”. Ele é um agente que em cada ato procura a realização de algum
fim concreto, objetivo, impessoal. (Id., 1983, p. 11).
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A concepção de Veblen acerca de evolução reside na condição de que a ação de
todo e cada indivíduo são influenciadas por todas as circunstâncias ao seu redor, e as
ações efetuadas pelos indivíduos vão modificando-os e evoluindo junto à eles a medida
que ocorrem. O homem evolui à medida que procura sanar suas teleologias, e não no
sentido spenceriano28 de que os mais aptos sobrevivem.29 Não existe um telos, um fim
último, para a evolução da humanidade, mas sim diversas finalidades momentâneas
condicionadas à nossa natureza biológica e condição ambiental e social. É nesse sentido
que Veblen manifesta a visão da evolução; os instintos representam os estímulos internos,
enquanto as ações representam os meios para se chegar ao fim.
É sob a orientação das teleologias instintivas que o ser humano fundamenta a
finalidade de sua conduta. A relação entre o ser humano, suas necessidades, o ambiente
material e as relações sociais formam o processo de vida (life process).
2.5 Os hábitos, a tecnologia primitiva e as convenções
Veblen (1914) pondera que o comportamento instintivo é passível de inteligência,
desenvolvimento e modificação por hábito. Os meios trabalhados pelo homem para
alcançar suas teleologias abrem caminhos para a adaptação de novos comportamentos
que são selecionados conforme sua adequação com o ambiente material e a exigência das
circunstâncias. Novas atividades surgem através da combinação de hábitos com a ação
simultânea dos instintos sobre o comportamento.
Under the discipline of habituation this logic and apparatus of ways and means
falls into conventional lines, acquires the consistency of custom and
prescription, and so takes on an institutional character and force. (Ibid., p.7).

Os hábitos, ou seja, o caráter cumulativo de certas ações, acarretam o surgimento
de costumes, princípios de conduta, usos, e convenções que formam o campo cultural do
homem. A habituação dos ser humano consiste ser a predisposição de se dedicar e adotar
certos comportamentos já adquiridos pela sociedade (HODGSON, 2006). Desse modo,
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Relativo à teoria evolucionista de Herbert Spencer e seu darwinismo social.
Coats (1954, p. 530) parece confundir evolucionismo com evolucionário. O autor interpreta o homem
para Veblen (1898) como um “intermediário mecânico”, um ente passivo à mercê das mudanças
econômicas. Enquanto o evolucionismo spenceriano pondera a evolução como a busca dos indivíduos para
um (único) determinado fim, o evolucionário vebleniano está voltado para a evolução humana condicionada
pela pluralidade dos meios e fins, do processo, ao longo da história.
29
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os elementos sociais se dispersam através dos indivíduos que os adotam em seus
comportamentos por habituação.
In man... habit takes on more of a cumulative character, in that the habitual
acquirements of the race are handed on from one generation to the next, by
tradition, training, education, or whatever general term may best designate that
discipline of habituation by which the young acquire what the old have learned.
(VEBLEN, op. cit., p. 38-39).

A relação que o homem estabelece com o meio material forma usos, métodos e
procedimentos através do constante exame das relações de ação e reação presente nos
fenômenos. Essa experiência ou proximidade gradativa do ser humano com os processos
materiais forma um corpo de conhecimento empírico voltado para um emprego objetivo
(matter-of-fact) das técnicas. As atividades técnicas acompanham o ser humano desde os
primórdios da pré-história, na elaboração dos primeiros instrumentos de caça, ou o
próprio domínio do fogo, até a realização de atividades contemporâneas como o constante
desenvolvimento dos sistemas operacionais Linux (SENNETT, 2009). A combinação do
conhecimento com o aperfeiçoamento das técnicas forma as primeiras tecnologias.
The scheme of technology so worked out and carried along in the routine of
getting a living will be serviceable for current use and have a substantial value
for a further advance in technological efficiency somewhat in proportion as the
knowledge so embodied in technological practice is effectually of the nature
of matter-of-fact. (VEBLEN, op. cit., p. 39-40).

O conhecimento tecnológico (technological knowledge) representa a capacidade
humana de compreender os fenômenos naturais e passar esse domínio para as novas
gerações. As experiências que o homem adquire ao longo do tempo são trabalhadas pelo
instinto de trabalho eficiente que tem o propósito de auxiliar os outros instintos. Dessa
forma, há uma combinação entre os instintos que influenciam o comportamento humano.
Esse fenômeno de cruzamento, enxerto ou mescla de instintos, a chamada contaminação
dos instintos (contamination of instincts), atua de modo que não apenas o instinto de
trabalho eficiente, mas outros instintos vão sendo combinados, juntamente ao
conhecimento adquirido, na elaboração, descoberta e aperfeiçoamento de novas técnicas,
atividades, produção de bens (industrial arts) e ocupações.
Com a elaboração gradativa de novos elementos sociais, o comportamento dos
indivíduos passam a ser influenciados cada vez menos pelos instintos. A solidificação das
convenções sobre a cultura humana, a passagem dos costumes por socialização e a
influência das tradições sobre as novas gerações vai modificando a atuação dos instintos.
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Observa-se então uma troca de predominância dos elementos psicológicos (instintos)
pelos sociais (instituições) sobre o comportamento humano.
2.6 Compreensões de mundo
Veblen (1914) afirma que o homem possui duas compreensões de mundo. A
compreensão objetiva (matter-of-fact) condiz ao entendimento dos fenômenos e das
relações naturais existentes no mundo físico. Essa compreensão pragmática e empírica
origina conhecimento sobre a mecânica presente nas relações materiais, e logo a formação
das primeiras técnicas e da tecnologia humana. Aqui residem as tendências pelas quais o
homem realiza suas tarefas de maneira hábil, eficiente e cuidadosa (workmanlike)
(VEBLEN, Id.).
Por outro lado, a compreensão subjetiva ou “imputativa” (matter of imputation)
corresponde à característica humana de preencher os objetos observados com
significados. A imputação de características, categorias, caráteres e até condutas dos
indivíduos sobre as substâncias materiais é uma forma de interpretação do mundo
presente no comportamento humano ao longo da evolução. Esta interpretação das
observações resulta não necessariamente ser compatível com a percepção objetiva, tendo
em vista que o fenômeno de observação é anterior ao da compreensão. A observação dos
fenômenos é um processo particular em que o indivíduo interpreta aquilo que avista
através de suas experiências passadas e seu conhecimento adquirido.
The reason of this imputation of conduct to external things is simple, obvious,
and intimate in all men's apprehension; so much so, indeed, as not readily to
permit its being seen in perspective and appreciated at anything like its
effectual force. All facts of observation are necessarily seen in the light of
the observer's habits of thought, and the most intimate and inveterate of his
habits of thought is the experience of his own initiative and endeavours. It is
to this ''apperception mass " that objects of apperception are finally referred,
and it is in terms of this experience that their measure is finally taken. No
psychological phenomenon is more familiar than this ubiquitous "personal
equation" in men's apprehension of whatever facts come within their
observation. (Ibid., p. 53, grifo nosso).

Nesse processo de interpretação, o entendimento dos fenômenos pode ocorrer
tanto de forma equivalente com o conhecimento objetivo como não. O último fenômeno
é visível em imputações de condutas sobre os elementos, que geram crenças animistas e
antropomórficas características dos mitos, lendas e religiões; conhecimentos que
perderam forças desde a ascensão do pensamento racional como instituição fundamental
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do ser humano. Veblen (Ibid.) observa que a imputação de valores também ocorre da
necessidade de os indivíduos desapegarem do mundo tangível. Durante o constante
contato do homem com o meio material existem momentos de abstração onde não só a
compreensão objetiva como também a subjetiva é utilizada.
As duas formas de conhecimento são contrárias, discordantes e “incompatíveis
quando aplicadas ao mesmo fenômeno” (VEBLEN, Id., p. 55). Porém, isso não impede
que os indivíduos utilizem as duas compreensões simultaneamente, uma vez que fazem
uso de parâmetros e entendimentos pessoais. Segundo Veblen (Ibid.), o uso simultâneo
das compreensões objetiva e imputativa para o entendimento do mundo é mais presente
nas culturas humanas iniciais.
But such incongruity does not disturb anyone who is at all content to take facts
at their face value,− for both ways of apprehending the facts are equally given
in the face value of the facts apprehended. And on the known lower levels of
culture it appears that in the workman's apprehension of the facts with which
he has to do there is no evident strain due to this twofold nature and twofold
interpretation of the objects of knowledge. (Ibid., p. 55-56).

A distinção dos dois entendimentos ocorre mais pelas consequências por eles
geradas. O conhecimento promovido pela compreensão imputativa gera elementos como
a teologia, que possui fundamentos contrários aos conhecimentos adquiridos pelo
entendimento das relações naturais, como a engenharia. A compreensão objetiva está
ligada aos efeitos de ação e reação presentes no mundo físico, enquanto o conhecimento
subjetivo, além de interpretar o mundo físico, transcende para a metafísica.
Matter-of-fact and matter of imputation run along side by side in inextricable
contact but with slight apparent mutual interference across the line. The potter
digs her clay as best she has learned how, and it is a matter of workmanlike
efficiency, in which empirical knowledge of the mechanical qualities of the
material is very efficiently combined with the potter's trained proficiency in
the discretionary use of her tools; the tools, of course, also have their (putative)
temperamental idiosyncracies, but they are employed in her hands in uncritical
conformity with such matter-of-fact laws of physics as she has learned. (Ibid.,
p. 56-57).

Tanto o conhecimento promovido pela compreensão objetiva como pela
compreensão imputativa, e também as relações estabelecidas entre as duas compreensões,
são vitais no entendimento do mundo ao longo da história da humanidade. Os
fundamentos empíricos, relacionados ao mundo material, e os subjetivos, ligados às
crenças e responsáveis pela capacidade humana de interpretação e compreensão dos
fenômenos, estabelecem o alicerce da erudição da humanidade.
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2.7 As instituições e as sociedades
Assim como ressaltado por Rutherford (1984), os instintos desempenham uma
função principal apenas nos estágios iniciais do ser humano. Com a passagem do homem
para o estado sedentário, a vida em comunidade e o surgimento das famílias começam a
delinear o comportamento humano. Ocorre uma mediação dos instintos individuais pelas
instituições. Estas surgem como elementos sociais que estabelecem certos padrões de
comportamentos entre as relações humanas. As instituições são os padrões de
pensamento, as condutas e os comportamentos a serem seguidos pelos indivíduos, de
modo a formar um novo plano de finalidades, diferente das teleologias instintivas. Essa
base institucional passa a influenciar as ações e o espírito humano.
As instituições possuem diversos conceitos sob várias formas de entendimento e
assimilação. A abrangência de sua compreensão é muito ampla, de forma que o termo
“instituição” acaba muitas vezes caindo em conceituações vagas e genéricas. Ayres
(1944, p. 178) chega a afirmar que “nenhuma palavra é mais frequentemente ou mais
vagamente usada nas ciências sociais contemporâneas do que ‘instituição’”.30 Veblen
possui diferentes concepções de instituição ao longo de suas obras, mas a fim de evitar
confusões, por ora será focada a concepção que o autor estabelece em A Teoria da Classe
Ociosa (1899). Nela, as instituições são tratadas como hábitos de pensamento que
prevalecem dentro das relações do indivíduo e sua comunidade.
Em substância, são as instituições hábitos mentais prevalecentes no tocante a
relações particulares e funções particulares do indivíduo e da comunidade; e o
esquema da vida, feito de um agregado de instituições em vigor em
determinada época ou em um determinado ponto do desenvolvimento de
qualquer sociedade, pode, de lado psicológico, ser largamente caracterizado
como uma atitude espiritual prevalecente ou uma teoria prevalecente da vida.
No que toca a seus traços genéricos, essa atitude espiritual ou teoria de vida é
em última análise redutível a temos de um tipo prevalecente de caráter.
(VEBLEN, 1983, p. 88).

É importante ressaltar que as instituições para Veblen (Idem.) não se originam
exclusivamente do indivíduo, mas sim nas relações entre eles e na habituação de certos
comportamentos dentro da comunidade. As instituições são os modos prevalecentes de

Do original: “No word is more frequently or more vaguely used in contemporary social sciences than
‘institution’”.
30
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pensar e se comportar dos indivíduos em determinada cultura. Sua origem reside na base
de comportamentos sociais que vão se tornando costumes e normas no coletivo.31
As instituições não retiram a agência do ser humano, o comando sobre suas vidas
continua presente. O que Veblen (Ibid.) pondera é que as instituições são a conjuntura na
qual os indivíduos conduzem o seu processo de vida. Esses elementos sociais, baseados
na tradição, possuem vínculo com o entorno material, o ambiente físico e as condições de
vida em que determinado grupo reside. Desse modo, se essas condições mudam, ou as
instituições demonstram-se não mais adequadas para manter o processo de vida, cabe aos
indivíduos, através de suas ações, técnicas e tecnologia, mudá-las. Na ilustração abaixo
(Figura 2) podemos observar o funcionamento do comportamento humano em
comunidade.
Figura 2 – Comportamento humano 2

Fonte: elaborado pelo autor

A medida que os grupos de indivíduos vão interagindo com o ambiente natural,
um corpo de conhecimento empírico é concebido. Esse conhecimento forma uma série de
hábitos de pensamento e de comportamento que tornam-se convenções no grupo. Essas
convenções são passadas às novas gerações por tradição, de modo a gerar as instituições.

Da mesma forma, o uso do termo “coletivo” não é feito com a intenção de definir a origem das instituições
no coletivo, mas sim do “todo” Aristotélico. Para mais informações sobre o assunto, consultar as
considerações finais.
31
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Assim, cada vez que o ciclo se repete, as novas gerações passam a agir moldadas pelas
instituições e não mais pelos instintos como as antigas gerações.
Ao analisar a estrutura da sociedade e o comportamento social da classe ociosa,
Veblen (Ibid.) adota uma abordagem antropológica sobre o comportamento humano onde
são tratadas as origens das instituições modernas. Nesse exercício, o autor demonstra a
interdisciplinaridade de seu traço analítico característico, ao mesclar diversos elementos
de variadas vertentes. Quatro fenômenos presentes na natureza e na vida humana desde o
estado de barbárie, e que “exercem imediata influência na teoria econômica e
consequentemente devem ser levadas em conta”, são ressaltados por Veblen (Ibid., 131):


Proeza

O hábito de pensamento chamado de proeza (prowess) é uma das variantes do
instinto predatório. Na passagem da fase de selvageria pacífica para a fase predatória de
barbárie há um estímulo voltado às atividades de exploração.32 As ocupações são
separadas entre os gêneros por diferenças fisiológicas. O homem se dedicou às atividades
predatórias e as mulheres encarregaram-se da labuta, como a produção de vestimentas e
a agricultura. Enquanto a última atividade é contabilizada em termos de produção, a caça,
a pesca e a guerra são tarefas que estimulam a emulação, baseadas na apreensão e na
proeza do agente.33
Com o passar do tempo, o homem bárbaro foi estabelecendo a tradição de que
apenas os esforços que envolvem proeza são dignos de realização, em contraste com os
trabalhos designados às mulheres. Aqui surge a emulação das classes inferiores ao estado
da classe ociosa e fundamenta-se uma hierarquização entre os gêneros. Segundo Veblen
(Id., p. 122), a proeza manifesta-se sob duas formas: força e fraude. Ambas são
observáveis em atividades modernas; em práticas pecuniárias (pecuniary occupations) e
em jogos e esportes.
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É possível que a passagem dessas fases seja derivada de uma mudança alimentar que altera seu
comportamento. O homem passa de herbívoro para onívoro com o desenvolvimento de hábitos carnívoros.
33
Não que nas atividades desempenhadas pelas mulheres a habilidade seja um elemento dispensável, pelo
contrário. Mas o sucesso das atividades predatórias é centrado na habilidade que o indivíduo possui em
realizar as ações e transmitir suas façanhas.
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Regime de status

O regime de status é uma prática comum na história das sociedades.34 Aqui reside
a manifestação necessária dos indivíduos em se distinguirem socialmente. Essa
categorização é verificada comumente em sentido de hierarquias que realçam antigos
traços predatórios de domínio e sujeição, ou de supremacia (mastery) e subserviência
(subservience) nos termos utilizados por Veblen (Ibid.). A própria consolidação dos
trabalhos relacionados com atos heroicos (proezas) como os únicos que merecem mérito
estabelece uma soberania de status do homem sobre a mulher.


Culto antropomórfico

O culto antropomórfico aponta ser uma questão mais profunda. Para Veblen
(Ibid.), o homem das culturas iniciais compreende o mundo sob a distinção de duas
formas de fenômenos, aquilo que se move e o que não. Os fenômenos inanimados, pedras,
frutas e até os animais mais pacatos, aquilo que possui um comportamento mais inerte e
estável é relacionado à subsistência, aos alimentos, instrumentos e provisões materiais
dos grupos. Em síntese, ao que deve ser utilizado e trabalhado. A este grupo residem as
relações econômicas do homem bárbaro. Já os fenômenos animados, os relâmpagos, o
fogo, as tempestades e cachoeiras, são entendidos quase como sinônimo de vida. Aquilo
que possui movimento é visto de forma teleológica: uma atividade direcionada a
determinado fim. O animado é compreendido como possuidor de vontade, de modo a ser
colocado em semelhança ao agente humano. O animismo presente na cultura humana
representa o primeiro estágio do culto antropomórfico.
O gradativo entendimento das relações naturais e sua utilização na produção de
materiais que atendem os propósitos humanos, promove uma ideia de causa e efeito dos
fenômenos (VEBLEN, 1966, p. 185). A relação de causalidade própria das culturas
humanas iniciais ainda não possui o caráter mecânico da produção industrial, de modo
que a generalização dessa causalidade promove a imputação de relações animistas aos
fenômenos (VEBLEN, 1966; 1983). A observação dos acontecimentos é analisada como
possuindo uma causa pelo animismo “ingênuo” do homem bárbaro.
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Ayres (1944, p. 158), afirma que a organização da sociedade em termos de algum tipo de sistema de rank
ou status é um fenômeno universal.
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Onde esteja presente o hábito animístico em sua forma ingênua, o seu alcance
e esfera de ação não são definidos ou limitados. Afetará portanto,
palpavelmente, o pensamento da pessoa quando quer que se trate dos meios de
vida materiais. (Id. 1983, p. 129)

A tentativa de explicar os fenômenos observados, que envolvem o ambiente onde
o ser humano está inserido, chega por vezes a pontos extraordinários. Quando ocorrem
ocasiões onde a sequência causal revela-se insuficiente é observado o apelo dos
indivíduos a elementos animistas (Ibid., 129). Essas “exigências especiais”, fomentadas
pela generalização da causalidade, levam os agentes a atribuir características quase
pessoais aos fenômenos, de modo a constituir uma crença no sobrenatural (Ibid., 129).
Essa propensão “extra causal”, o recurso utilizado para responder certas
diligências humanas através do divino, é uma ação de caráter não econômico,
fundamentada em sua utilidade pontual e efeito de perplexidade sobre os indivíduos
(Ibid., 129). O segundo estágio do culto antropomórfico reside na propensão que o
homem possui em relacionar a ocorrência de fenômenos ao antropomorfismo. A ligação
entre o animismo com o divino, ou sobrenatural, passa a explicar a origem dos
acontecimentos (ignava ratio35). Mais do que isso, ao homem é designada uma condição
passiva, onde o agente e suas ações possuem uma posição inferior e submissa ao agente
sobrenatural. Veblen (Id., p. 130) ressalta que essa devoção provoca mudanças no campo
econômico, alterando os gostos e consumo das comunidades.


Devoção

A devoção36 é o reconhecimento da existência dos estados de superioridade e
inferioridade entre os homens (Ibid.). São os hábitos de relações sociais que conservam e
solidificam os fenômenos do regime de status e a obediência fomentada pelas instituições.
Sua natureza condiz com o modo de vida predatório, ligado as relações de domínio e
sujeição (Id. p. 148-149). Apesar do hábito de devoção se ajustar ao meio predatório
presente nas culturas mais desenvolvidas, ele não se encaixa totalmente nessas fases.
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Segundo Kant (1998), p. 615, as explicações do mundo natural devem ser realizadas em termos naturais.
A razão deve ser orientada pela experiência e observação. Já as explicações que descrevem a natureza
através de termos sobrenaturais, oriundos do divino, são conhecidas por “ignava ratio” ou razão preguiçosa.
Esse raciocínio, preguiçoso ou inerte, é caracterizado por suas explicações convenientes, porém sem
grandes fundamentações, onde a atividade na vida é suprimida. Como no Quietismo, o homem é colocado
sob a condição de inferior, apresentando um estado passivo de constante aguardo e contemplação,
abdicando de outras atividades e subordinado à vontade divina.
36
Devoção no sentido antropológico, sem implicações que indiquem veneração à outras atividades além
das relações de superioridade e inferioridade.
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Igualmente se diria que este hábito [status] persiste com maior tenacidade nas
classes das comunidades modernas onde a vida cotidiana mais se distancia dos
processos industriais mecânicos e que também são mais conservadoras a outros
respeitos; enquanto aquelas classes estão em contato imediato habitual com os
modernos processos, os industriais, e cujos hábitos mentais estão, em
consequência, expostos a uma força compulsória de necessidades tecnológicas,
aquela interpretação animística dos fenômenos e aquele respeito pelas pessoas
das quais proceda a observância devota estão em processo de caducidade.
(Ibid., p. 149).

No trecho acima, Veblen (Ibid.) sintetiza que o hábito de devoção é uma atividade
obsoleta e ultrapassada. Com o decorrer dos séculos, à medida que as sociedades vão se
aproximando da modernidade e os indivíduos entram em contato com atividades técnicas
de forma cada vez mais intensa, a devoção demonstra-se cair em gradativo desuso. A
consolidação do pensamento racional na cultura humana à partir do Iluminismo coloca
em decadência as instituições religiosas, o grande pilar que sustentava a organização
estamental e a devoção do homem.
Com base nessa nova ordem social, favorável às inovações tecnológicas, mudança
de classes e a ciência, e contrária ao regime de status baseado nas castas, intolerância
religiosa sobre as mudanças e às interpretações animistas, os hábitos de devoção caem
em uma certa deterioração de sua essência. O seu antigo significado se altera aos poucos,
ocorre um processo de transformação que forma novos elementos, variantes adaptadas às
novas condições. A Reforma Protestante e a Contrarreforma ou Reforma da Igreja
Católica no século XVI são exemplos da ocorrência desses processos na história da
homem. Não há uma finitude dos hábitos, mas sim uma transformação.
2.8 Classe ociosa
Em sua obra mais destacada, A Teoria da Classe Ociosa: um estudo econômico
das instituições (1899), Veblen examina a chamada por ele de classe dominante
americana, formada por aristocratas industriais portadores de vastos patrimônios, os
barões ladrões (robber barons), personagens folclóricos da Gilded Age37, que se colocam
em estados não proveitosos. Apenas consomem de forma conspícua (conspicuous
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Cavalieri (2013, p. 43) realça oportunamente o contexto dessa época de luxos, festas e poder na mão de
poucos recorrendo a ícones como o grande clássico The Great Gatsby de Scott Fitzgerald. A obra, além de
render adaptações cinematográficas até os dias atuais, demonstra de forma acurada os comportamentos,
hábitos e modo de vida da classe ociosa no período da era dourada norte-americana.
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consumption) e usufruem das comodidades e luxúrias que seu estado e seus recursos lhes
concedem.
Veblen (1983, p. 23) define o ócio como “o consumo do tempo de forma
improdutiva”, de modo a salientar o certo descaso que essa casta, a classe ociosa, possui
com as relações econômicas.38 O livro estabelece uma representação detalhada do modo
de consumo conspícuo das camadas superiores assim como uma construção alternativa à
teoria de consumo neoclássica (Arnesen 2006, p. 3). Mais ainda, os escritos constituem
uma sensível análise da organização e relação que a evolução, a cultura, as instituições, o
comportamento humano, e os grupos sociais estabelecem entre si.
Na fase predatória, os homens que eram fisicamente mais fortes se mantinham
cuidadosamente afastados de trabalhos “enfadonhos e vis” (VEBLEN, op. cit., p. 23).
Enquanto o ócio era atividade comum entre a classe, essas atividades eram designadas
aos mais fracos. (VEBLEN, loc. cit.) A divisão de tarefas era presente não só entre os
gêneros, mas dentro deles também. As atividades predatórias exigem que os indivíduos
envolvidos possuam tempo livre para realizar estratégias, treinamentos e outras tarefas
específicas, de modo que não podiam se dedicar a outras ocupações. Já na fase
subsequente, a quase-pacífica, as atividades pesadas são designadas aos servos. A
escravidão assume como uma das grandes marcas do período (VEBLEN, loc. cit.). A
técnica, que foi prosperando gradativamente nesses períodos, alcançou tal nível durante
esse estágio quase-pacífico que a sobrevivência das comunidades passou a não depender
mais de atividades relacionadas à exploração e predação (VEBLEN, loc. cit.). Por outro
lado, a classe ociosa, historicamente ligada a estados predatórios, continua presente nas
sociedades, porém de outra forma; “desde esse momento o traço característico da classe
ociosa é a isenção conspícua de todo trabalho útil”; de modo que suas ocupações passam
a ser derivações das antigas; o governo, a guerra, o esporte e as funções rituais (VEBLEN,
loc. cit.).39
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Veblen (1983, p. 111) observa que a classe ociosa é improdutiva no sentido de que não é diretamente
relacionada a atividades produtivas, “A classe ociosa mais vive pela comunidade industrial do que nela.
Uma vez que na vida cotidiana são necessários certos mantimentos, a classe ociosa não se ocupa de sua
produção, não cabe a ela o ato próprio de laborar (workmanlike).
39
Aqui, novamente, Veblen (Ibid.) se refere à “inutilidade” das ocupações da classe ociosa pelo fato de não
estarem diretamente ligadas aos modos de produção.

39

A classe ociosa é a instituição onde os indivíduos requerem grande parte do seu
tempo a ocupações não necessariamente ligadas com atividades técnicas e produtivas. A
atuação da devoção ocorre com a finalidade de conservar, ou iniciar, hábitos de
pensamento favoráveis ao regime de status já estabelecido, de modo que a instituição da
classe ociosa age para manter o sistema que a torna hierarquicamente superior (Ibid.,
149). É de sua vontade estender essa situação ininterruptamente, não importando se ela é
favorável ao progresso da humanidade ou não.
Os jogadores de pôquer, por exemplo, gastam grande parte de seu tempo em jogos
e em plataformas online, em aulas particulares com “experts” e viajando para congressos
com entradas onerosas e limitadas. Toda essa utilização de recursos é feita no intuito de
aumentar gradativamente suas habilidades, para poderem demonstrá-las em campeonatos,
onde os participantes põem em disputa suas audácias. O meio que envolve o pôquer não
possui caráter técnico-produtivo, mas sim predatório. As circunstâncias elegem aquele
que possuir a maior audácia em termos de fraude. Da mesma forma são estabelecidos os
ambientes esportivos e bélicos. Os militares de alto-escalão dedicam grande parte do seu
tempo ao estudo de estratégias, em discussões políticas e ponderando sobre adequações
de situações que um dia possam acontecer. Suas funções não são ligadas diretamente à
área produtiva, elas derivam do antigo estado humano de barbárie, onde a proeza era vital
para a sobrevivência do grupo.
A teoria vebleniana sobre sociedade contemporânea pode ser interpretada de
modo que esta encontra-se sob um determinado estágio quase pacífico no qual o instinto
predatório não é mais tão vital para a sobrevivência do homem. A técnica e a ciência
assumiram a condição de sustentar a humanidade. É assim que nossa história se sucedeu,
mas nada garante que o instinto predatório não venha a ser necessário em algum momento
por vir. O princípio da seleção natural presente na história da evolução das espécies impõe
diferentes e aleatórias condições para a continuidade da vida. Na espécie humana não é
diferente, não se sabe quais serão os requisitos que a natureza e o tempo podem exigir no
seu processo de seleção. Tendo esse ponto em vista, há a necessidade de manter a
diversidade dentro da espécie humana para manter sua sobrevivência e sucessão.
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2.9 Mudança institucional
A mudança institucional, também chamada de mudança cultural, mudança
evolucionária e troca cultural por interpretadores da teoria vebleniana, é o contínuo
processo de mudanças de pensamento e comportamento presente na evolução humana
que vão formando o esquema da vida (scheme of life). Aqui reside o caráter dinâmico das
instituições, muitas vezes esquecido pelos mesmos interpretadores da teoria de Veblen
(Monastério, 1998, p. 87). O processo de mudança institucional consiste na decorrência
e transformação ininterrupta das instituições ao longo do tempo.
A adequação e estabelecimento de certos costumes em convenções atuam de
forma a condicionar o comportamento dos indivíduos, a forma como pensam e como
exercem suas relações sociais (VEBLEN, 1914). As instituições, o fenômeno que
representa a base de ações e comportamentos sociais comuns aos indivíduos de
determinada cultura, passa a influenciar não só o modo como o agente deve se comportar,
mas também para que finalidades ele deve agir. Não há alusão a um elemento exterior
que normatiza a vida das pessoas, as instituições são essa tendência de comportamentos
e condutas que são passadas entre gerações como a forma “correta” de se comportar. A
mudança dessas normas sociais representa uma mudança institucional.
Technological knowledge is of the nature of a common stock, held and carried
forward collectively by the community, which is in this relation to be
conceived as a going concern. The state of the industrial arts is a fact of group
life, not of individual or private initiative or innovation. It is an affair of the
collectivity, not a creative achievement of individuals working self-sufficiently
in severalty or in isolation. In the main, the state of the industrial arts is always
a heritage out of the past; it is always in process of change, perhaps, but the
substantial body of it is knowledge that has come down from earlier
generations. (Ibid., p. 103).

O processo de produção de bens está em constante mudança como demonstra
Veblen (Ibid.) no trecho acima. A permanente interação dos indivíduos com os bens
matérias em virtude de suas necessidades fisiológicas e instintivas promove o contínuo
desenvolvimento de novas técnicas através das relações de ação e reação. O entendimento
e conhecimento dessas relações se torna um fenômeno constante, instigado pela diligência
humana, de modo que com o passar do tempo desperta a emulação entre os indivíduos
pela procura de novas tecnologias. Como ressaltado anteriormente, essa emulação que
ocorre nos períodos primitivos da humanidade, relacionada ao instinto de trabalho
eficiente, é voltada para as satisfações instintivas do homem, mais especificamente à
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produção de técnicas úteis e voltadas para o conforto do grupo. É uma disputa sadia entre
os indivíduos, no sentido que auxilia sua sobrevivência e bem-estar.
Com a evolução do homem e a origem e solidificação das instituições, a tecnologia
passa por uma mudança em seu caráter. O incentivo às inovações e invenções fomentado
pela emulação, que antes eram voltados às teleologias instintivas, passam a ser
determinados pelas instituições vigentes. A produção de bens e o estímulo à descobertas
e conhecimento sobre o mundo passam de um estado de certa ingenuidade e uso coletivo
para uma fase de intensificação que não necessariamente é voltada para as antigas
teleologias instintivas, que por sua vez possuíam bases nas necessidades fisiológicas. A
tecnologia, que nos estados primitivos e instintivos era um elemento diretamente
relacionado à sobrevivência e a vida dos grupos, torna-se um utensílio focado e
condicionado pelas determinações e condutas institucionais que regem nas sociedades.
A passagem do estado primitivo e pacífico para o estado de barbárie ocorre pela
ascensão das instituições predatórias (VEBLEN, 1983). Há uma predominância de
hábitos de pensamento e comportamento subordinados à hierarquia social do regime de
status. O regime de status vigente destaca o mérito da classe ociosa como um modelo
através da emulação e devoção humana. Assim, a tecnologia é voltada não mais
necessariamente para os instintos e o bem estar da comunidade. As instituições
predatórias dirigem a tecnologia para as necessidades emulativas, individuais, fins bélicos
e atividades exploratórias (VEBLEN, 1915a, 1966, 1983).
Rutherford (1981) sintetiza e estrutura o sistema de mudança institucional
elaborado por Veblen ao longo de suas obras. Assim como mostrado no trecho abaixo, a
primeira fase (i) consiste na passagem do “imperativo instintivo” para as convenções e
instituições; as ações humanas baseadas nas finalidades instintivas, os hábitos de
subsistência, geram um corpo de comportamentos e conhecimentos que concebem o seu
cotidiano. Da rotina e repetição de certos hábitos vão se formando costumes, atividades,
condutas e convenções sociais que se solidificam nos grupos e comunidades ao longo do
tempo através da tradição. (ii) Essa consolidação de elementos sociais passa então a
definir também quais os propósitos das ações humanas. Esse fenômeno de cristalização
de determinados hábitos de pensamento, as normas e condutas passadas de geração em
geração, que fundamentam as formas e hábitos de comportamentos, as ações visando um
fim, é chamado de instituição.
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It consists of a cumulative sequence which, as long as it continues, involves
the following elements or phases: (i) habits of livelihood giving rise to
institutions and conventions which are then refined, crossed, and grafted onto
all areas of life, embodied in law, and extended over time; (ii) the logic of the
prevailing scheme affecting the rate and direction of technological change; (iii)
adjustments within the existing institutional logic to any new technological
means introduced; and (iv) the possibility of changes of institutional base as a
result of the new habits of life which emerge as technological change
overcomes the resistance of established institutions and interests. (Ibid., p. 343344).

As instituições das comunidades direcionam quais as técnicas que devem ser
estudadas e aprimoradas, de modo a selecionar quais serão os eixos das novas tecnologias.
(iii) A constituição dessas tecnologias por sua vez acarreta a adaptação das instituições
vigentes. Porém, as tecnologias são “aceitas” somente se possuírem certas afinidades com
as instituições estabelecidas. Se uma nova tecnologia compreender divergências e
conflitos de alguma forma muito relevantes ou julgados serem incompatíveis e
inconvenientes para com o corpo institucional, ela é descartada. (iv) Por fim, a absorção
de novas tecnologias ocasiona uma adequação e formação de novos hábitos, de modo que
esse movimento enfraquece a resistência dos modos de pensamento e comportamento
estabelecidos, possibilitando uma mudança ou revolução na base institucional.
A importância da tecnologia como elemento fundamental para a mudança
institucional é tratada por Veblen principalmente nas obras The Theory of Business
Enterprise (1904), Imperial Germany and the Industrial Revolution (1915) e The Higher
Learning In America: A Memorandum On the Conduct of Universities By Business Men
(1918), onde o autor trata do efeito das instituições predatórias vigentes na sociedade em
conjunto com a tendência pecuniária do homem.
Veblen (1966, 11-33 passim) ressalta a mudança promovida pelo surgimento de
novas tecnologias sobre a empresa de negócios e sobre a produção industrial. A
introdução das tecnologias de produção em larga escala promovem não só um grande
aumento na produtividade como também a necessidade de adequação por parte das
empresas aos novos sistemas de padronização de peças e produtos. Aqui é possível
observar a mudança das instituições pecuniárias presentes nas empresas para se
adaptarem à nova tecnologia.
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2.10 Instituições pecuniárias
As proclividades pecuniárias surgem na fase bárbara do homem, caracterizada
pelas atividades predatórias (Id., 1983, p. 17). Os indivíduos pertencentes à classe ociosa
muitas vezes retornavam de suas atividades predatórias portando objetos peculiares,
utensílios dos inimigos, membros de animais e mulheres apreendidas. Esses entes
tornavam-se seus troféus como recompensa por suas proezas e audácia reconhecida pela
comunidade. Aqui reside o surgimento da propriedade segundo Veblen (loc. cit.).
A posse de propriedades intensificou a diferença entre as classes trabalhadoras e
as classes ociosas (Ibid. 17). Também aumentou a emulação da primeira para com a
última, assim como cresceu a emulação e comparação odiosa entre os indivíduos pela
possibilidade de materialização de suas proezas, antes presente nas narrativas de suas
conquistas. O desenvolvimento da propriedade como instituição, ao longo do tempo
estendeu seus domínios a objetos fabricados pelos trabalhadores da comunidade, terras e
outros indivíduos capturados em combate, surgindo assim a escravidão:
A fase inicial da propriedade, a fase de aquisição por simples apreensão e
apropriação, passa à fase subseqüente de uma organização industrial
incipiente, fundada na propriedade privada de escravos; a horda se desenvolve
numa comunidade industrial mais ou menos auto-suficiente em que a posse de
bens assume valor, não tanto como prova de sucesso guerreiro, mas
principalmente como prova de prepotência do possuidor sobre os outros
indivíduos da comunidade (Ibid, p. 17).

O gradativo desenvolvimento e difusão da propriedade como instituição na cultura
humana favoreceu a criação dos os primeiros Estados modernos nos períodos próximos
ao Iluminismo (WEBER, 1944). Sob uma interpretação vebleniana, os Estados
promoveram o estabelecimento do presente estado quase pacífico da humanidade,
oferecendo certas condições de segurança, amparo e força de combate ao antigo estado
de barbárie que antes eram escassas.
“...el Estado moderno sólo puede definirse en última instancia a partir de un
medio específico que, lo mismo que a toda asociación política, le es propio, a
saber: el de la coacción física”. (Ibid., p. 1056).

O Estado moderno é constituído como forma máxima de organização humana.
Possuidor de poder político, soberania, legitimidade e controle social, ele proporciona
uma conjuntura que impede e corrobora certos elementos. A força coercitiva destacada
por Weber (Ibid.) no trecho acima como o elemento essencial que caracteriza o Estado
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moderno, inibe o progresso dos atos diretos de predação. Porém, assim como a
propriedade e outros elementos oriundos da fase predatória, as proclividades pecuniárias
não se extinguem nesse período. “A propriedade tem ainda o caráter de troféu”, de modo
que este último, que antes representavam a astúcia e proeza dos indivíduos no antigo
regime de status, agora são incorporados pela propriedade (VEBLEN, 1983, p. 17)
O Estado inibe a apropriação direta, mas garante o apoderamento através do
direito de propriedade. Apesar de combater certas instituições predatórias, o Estado
favorece o estabelecimento de produção de bens, comércio e do lucro. Esses elementos
amplificam o escopo das antigas proclividades pecuniárias, ligadas apenas à classe
ociosa, para todo indivíduo que tiver condições de adquirir bens (Ibid.). A emulação entre
os indivíduos agora ocorre de forma muito mais intensa, gradativa e odiosa, onde “é agora
principalmente uma comparação entre o proprietário e outros membros do grupo”
(VEBLEN, loc. cit.). A ascensão das atividades de produção (industrial arts) e as
instituições pecuniárias vão se tornando os modos de pensamento e de comportamento
vigentes, de modo que uma fomenta a outra. O regime de status agora é regido não mais
somente pela proeza dos homens, mas também pela sua posse de bens materiais:
A proeza e a façanha podem ainda continuar como base de mais alta estima
popular, embora a riqueza se tenha tornado a base normal de honorabilidade e
de posição social impecável. (Ibid., p.18)40

As instituições pecuniárias se tornam as predominantes sobre o comportamento
do homem moderno. “A propriedade se torna agora portanto a base convencional da
estima social” (VEBLEN, loc. cit.). Sob uma análise mais refinada, Veblen (Ibid.)
observa a riqueza recebida por herança é mais honrosa do que a adquirida por esforço
próprio, pois se baseia na isenção conspícua de todo trabalho útil
Já Weber (2006), sob uma análise mais próxima do capitalismo, pondera que as
empresas surgem como esferas de realização e satisfação de necessidades lucrativas. A
prosperidade dessa instituição ocorre de tal forma, que a posse e articulação sobre a
produção de bens começa a influenciar os focos da tecnologia (VEBLEN, 1966). As

40

Veblen (Ibid.) demonstra que é formada uma hierarquia de honras, proezas ou dignidades, de modo que
“Segundo o veredicto popular, as mais altas honras que um homem pode aspirar continuam sendo o prêmio
de uma extraordinária eficiência predatória na guerra ou uma eficiência quase predatória na política; mas,
no que toca à proposição normal e decente na comunidade, esses meios cederam lugar à aquisição e
acumulação de bens materiais”. Os jogos e esportes também incorporam as instituições predatórias, em
ambos os aspectos de força e fraude, assim como ressaltado anteriormente.
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instituições industriais ou de produção passam a orientar sua eficiência para técnicas de
melhoria do bem-estar material (MONASTERIO, 1998, p. 16). Desse modo, o
capitalismo, associado com a produção industrial, surge como principal sistema
socioeconômico vigente no ocidente.
O capitalismo moderno adotou o modo de produção industrial por ele ser aquele
que, entre todos os modos de produção então conhecidos, promovia o maior retorno em
termos de lucro. Tal afirmação pode ser feita com base na conclusão de Weber (op. cit.)
sobre o caráter racional do sistema capitalista.
Decisivamente, o capitalismo surgiu através da empresa permanente e racional,
da contabilidade racional, da técnica racional e do direito racional. A tudo isto
se deve ainda adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética
racional na economia. (Ibid., p. 321, grifo do autor).

O capitalismo moderno, seja ele originado por instituições influenciadas pelo
protestantismo, segundo Weber (2006), ou pelo judaísmo, segundo Sombart (2001),
constitui a grande forma de pensamento e comportamento socioeconômico moderno.
Apesar das controvérsias, é consenso para ambos os autores da escola histórica germânica
que o capitalismo moderno possui suas bases instituídas em religiões abraâmicas, em
conhecimentos hostis à magia – pensamento racional − e em meios não ascéticos. 41
Para Veblen (1983, p. 107-108), a cultura pecuniária, comum a moderna
comunidade industrial, está voltada para desenvolver e conservar “uma certa ordem de
aptidões”. “No tocante à teoria econômica”, o processo de seleção de atividades e atitudes
individuais “percorre duas linhas divergentes” que “podem ser denominadas pecuniárias
e industriais” (Ibid., 108). À primeira corresponde uma atitude espiritual que possui
inclinações “emulativas e egoístas” e à segunda “não emulativas e econômicas”. Quanto
ao pendor intelectual, as atividades pecuniárias, caracterizadas por um “ponto de vista
pessoal”, são “de volição, relação qualitativa, condição social” ou valorativa; já as
atividades industriais, de ponto de vista impessoal, são “de seqüência, relação
quantitativa, eficiência mecânica ou uso” (Ibid.). Veblen (Ibid.) ressalta que essas
características não são competências das categorias pecuniárias e industriais, mas sim
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Ascetismo no sentido religioso; a negação dos desejos físicos e religiosos. Weber (2006, p. 332) ressalta
que o protestantismo forneceu ao empresário moderno a “dedicação ascética” da classe trabalhadora, que
beneficiou o capitalismo moderno. Já Sombart (2001, p. 174) afirma que o judaísmo, assim como o
puritanismo, possui um ascetismo “mundano” (in the world), onde há uma estreita relação entre a religião
e os negócios.
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tendências, aptidões e inclinações que essas categorias atuam para conservar. Desse
modo, a classe ociosa, de caráter pecuniário, atua para manter e conservar suas tendências
sobre a classe trabalhadora e industrial (Ibid., 110).
O regime de status estabelecido na sociedade pecuniária, onde a classe ociosa é
dominante, explica por qual motivo não apenas a classe ociosa mas também a classe
industrial possuem características pecuniárias (Ibid. 108-109). O modo de pensamento
pecuniário é o instaurado, de forma que os hábitos mentais dos homens são moldados por
uma base de aptidão aquisitiva (Ibid. 110). Da mesma forma, as atividades pecuniárias
possuem características industriais. Porém, Veblen (Ibid.) ressalta que a eficiência
industrial é incompatível com a eficiência pecuniária, se não todos seríamos “homens
econômicos”.42
Para o autor, o caráter conservador das tendências pecuniárias não conseguirá
manter à longo prazo a base institucional instaurada, que se curvará ou não às mudanças
proporcionadas pelas aptidões industriais. Ao finalizar a Teoria da Empresa Industrial
(leia-se Teoria da Empresa de Negócios), Veblen (1966, 202) coloca “Qual dos dois
fatôres antagônicos será vencedor, com o correr do tempo, não podemos adivinhar”. As
políticas nacionais agressivas, estabelecidas pela finalidade do lucro, são incompatíveis
com o caráter dinâmico da produção industrial, de modo que uma das duas características
predominará (Ibid. 201-202).
Uma vez que as instituições pecuniárias estão voltadas para os ganhos individuais,
há um fomento do pensamento vigente para essas inclinações (Id. 1983, p. 108-109). As
instituições pecuniárias influenciam os focos do conhecimento (Id., 1918, p. 6), de modo
a segregar as possibilidades de novas descobertas e entendimentos. Mas como destacado
por Rutherford (1984), a mudança institucional promovida pelas próprias tecnologias,
que são instruídas pelos negócios, abrem uma brecha na base institucional. A introdução
de novas tecnologias abala o ambiente institucional estabelecido, pois cria situações
propícias à instalação de novas e diferentes instituições, com outros valores e finalidades
que podem estar ou não estar em conformidade com o regime de status e as instituições
estabelecidas.

O “homem econômico” é definido por Veblen (Ibid.) como de natureza e interesse egoísta, onde seu
único traço humano é a prudência.
42
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3 AYRES E A ORIGEM DA DICOTOMIA VEBLENIANA
A presente seção é destinada a fazer uma breve introdução de Clarence Ayres.
Serão destacados a formação acadêmica, as atuações, os cargos e as influências do autor.
A seguir, será apresentada a teoria do progresso econômico ayresiana e a origem da
dicotomia vebleniana, de modo a fazer uma leitura de The Theory of Economic Progress
(1944). A análise da obra está voltada para contextualizar a situação em que Ayres
constituiu a dicotomia, de maneira que serão ressaltados o objetivo da obra e as menções
à Veblen. A metodologia de Ayres também será ponderada em comparação com a
metodologia vebleniana.
3.1 Clarence Ayres
Clarence Edwin Ayres (1891-1972)43, foi um influente institucionalista norteamericano. Nascido em Lowell, Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos, membro de
uma família batista, Ayres percorreu diversas universidades durante sua vida acadêmica
como a Brown University, Harvard, University of Chicago, mas foi no sul do país que o
autor se estabeleceu por mais tempo. De 1931 até 1968 Ayres foi professor ligado ao
departamento de Economia da University of Texas, onde recebeu o título de professor
emeritus após se retirar de seus encargos por recomendações médicas. Teórico de
formação filosófica, o interesse do autor sobre economia surgiu por incentivo de Walton
Hamilton (1881-1958)44 durante sua passagem pelo Amherst College. Em uma passagem
de seu livro Toward a Reasonable Society (1961), Ayres credita à Thorstein Veblen e
John Dewey (1859-1952)45 grande parte de seu conhecimento econômico (HAMILTON,
D., 1981). A metodologia de Ayres é muito semelhante à de Veblen, tanto que o autor foi
o primeiro presidente da Association for Evolutionary Economics (AFEE). Os principais
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Grande parte das informações apresentadas sobre Clarence Ayres foram retiradas do memorial
bibliográfico dedicado ao autor, presente no site da University of Texas.
44
W. Hamilton é uma figura importante para o nascimento da economia institucional. Foi em seu texto The
Institutional Approach to Economic Theory (1919) que pela primeira vez o institucionalismo foi nominado
como uma teoria econômica.
45
John Dewey foi um influente filosofo pragmatista norte-americano que atuou em diversas áreas como a
lógica, epistemologia da ciência, psicologia humana e educação.
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temas tratados por Ayres eram ligados às ciências sociais e a filosofia da economia, onde
costumava compartilhar ideias com seu amigo Dewey.
3.2 Teoria do progresso econômico
Na obra The Theory of Economic Progress: a study of the fundamentals of
economic development and cultural change (1944), Ayres desenvolve uma concepção de
progresso dentro do âmbito socioeconômico. O autor demonstra sua metodologia
evolucionária ao descrever a forma que atividades, ações, práticas, condutas, costumes,
status, organização social, tradições, convenções, normas, regras, morais, formas de
conhecimento e entendimento do mundo se interligam entre o passado e presente numa
sucessão gradativa com o propósito de elaborar uma teoria de valor instrumental.
What Veblen saw, through all the imperfections of the anthropology of his
youth, that modern civilization is necessarily continuous with that of primitive
man and is not understood until that continuity has been appreciated, is now
far more completely substantiated than it was in the nineteenth century. To a
far greater extent than ever before, anthropological studies enable us to see
why and how later civilization is conditioned by earlier civilization, how the
industrial revolution itself extends back to include even primeval man.
(AYRES, 1944, p. 128).

O livro de Ayres é separado em três partes; cada uma trata, em última instância,
de um tema distinto. A primeira, The Classical Tradition, estabelece uma crítica do autor
sobre a economia ortodoxa. Ayres (Ibid.) salienta que o comportamento humano utilizado
pela teoria econômica neoclássica fundamenta-se em elementos da psicologia, filosofia
moral e teologia do século XVIII. Como observado por Glenn (1985, p. 17), o principal
ponto levantada pelo autor é que essas concepções pré-científicas, originadas de autores
como Galileu Galilei, Isaac Newton e William Harvey, muito importantes para a história
e evolução da ciência, já estão ultrapassadas. Ayres (op. cit.) ressalta que a teoria
econômica não deve ser apoiada sobre parâmetros das ciências naturais, visto que eles
não são adequados para tratar do campo social e suas complexidades.
Ayres (Ibid.) manifesta-se contrário a teoria da economia ortodoxa. O autor se
opõe ao foco da economia sobre o equilíbrio de preços como “a chave para todos os
mistérios” (Ibid., p. v)46. O sistema de preços ressalta apenas as relações de compra e
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Do original: “...that the price equilibrium is the key of all mysteries of economic life”.
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venda, demanda e oferta, porém, acaba ocultando todas as outras ações, relações e
operações existentes nas vidas dos indivíduos e que dizem respeito à teoria econômica.
As atenções para o preço, capital e o valor decorreram de tal forma na história da
humanidade que mal sabe-se como se dá seu processo de imputação e entendimento.
Na segunda seção, Economic Behavior, Ayres (Ibid.) propõe sua interpretação dos
fenômenos sociais. Para o autor, o “processo de vida” (life process) consiste no
desenvolvimento contínuo a partir do qual todas as conquistas e assuntos da humanidade
fluíram (RUTHERFORD, 1981 p. 658). Ayres (op. cit.) expõe a sua interpretação para
uma nova teoria de valor, a qual vai de encontro com a evolução do ser humano. A teoria
de valor ayresiana é concebida sobre a adequação de determinado elemento à esse
processo de continuidade; se a exploração, domínio e descoberta de como realizar
atividades é beneficiada por algo ou não. O estabelecimento do sistema de valores ocorre
pelo sucesso das relações do homem com o mundo, não o imediato, mas sim no processo
contínuo e cumulativo.
Uma vez que Ayres (1944) trata sobre uma teoria de valor, ele se distancia da
análise epistêmica empregada por Veblen e aproxima-se do conhecimento da phronesis.
Outra diferença entre os autores diz respeito a estruturação de suas teorias. Ayres (Ibid.)
regularmente esquematiza seus conceitos e concepções. A teoria instrumental de
valoração ayresiana é baseada na teoria de Dewey, que diferencia e classifica os
elementos em meritórios e demeritórios (HAMILTON, D., 1981). Já Veblen, ao longo de
suas obras, demonstra-se contrário a qualquer tipo de linguagem determinística, carregada
de preceitos impositivos, ideias de caráter absoluto e aforismos.
...Ayres’ starting point was Dewey’s ideal of scientific inquiry as an ongoing
and reflexive process, and as dialectical continuum between ends and means,
which at any moment risks to be blocked by the establishment of ‘finished’
formulations or certainties. In fact, Ayres applied Dewey’s instrumental theory
of science (and democracy) in the level of social analysis with a major
modification. The possibility of ossification of some formulations or habits in
the Deweyan process of inquiry has been transformed in Ayres’ social thought
to certainty. (LIAGOURAS, 2008, p. 12).

O processo de vida, ou a atividade de “levar uma vida” (getting a living), é
composto de dois caráteres funcionais: o cerimonial e o tecnológico (AYRES, 1944, p.
99). A tecnologia é “inerentemente progressiva”, caracterizando as atividades e
instrumentos que favorecem o transcorrer da vida humana (Ibid., p. 111). Já as titulações,
mitos, regras, regime de status e elementos “makebelive” que obstruem esse processo de
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desenvolvimento,

são

chamados

de

assuntos

e

atividades

cerimoniais

ou

cerimonialismo.47 Porém, o autor ressalta que essa distinção entre os funcionamentos do
comportamento humano é apenas analítica. Os caráteres cerimoniais e tecnológicos não
constituem um dualismo, como o dualismo de corpo e alma, mas sim uma dicotomia.
This difficulty [confusions] could be resolved if it could be clearly understood
that the distinction of the technological and the ceremonial aspects of
organized behavior is a dichotomy but not a dualism. That is, it undertakes to
distinguish two aspects of what is still a single continuous activity both aspects
of which are present at all times. Indeed, they are bound and define each other
as do the observe and reverse of a coin. Such a distinction need not and does
not set up two separate realms of being such as have characterized the historic
dualisms. On the contrary it is the essence of the case that these two behavior
functions are not only functions of one continuous whole of human behavior
but even that both employ and give expression to the same basic faculties of
which all organized behavior is the expression (Ibid., p. 101)

Os aspectos tecnológicos e cerimoniais das ações humanas são semelhantes em
suas origens. Suas raízes estão ligadas à elementos da linguagem, conhecimento e relação
do homem com o mundo material. A diferença é que “essas duas funções possuem
resultados muito diferentes, onde, inevitavelmente, julgamentos diferentes devem ser
feitos” (Ibid., p. 101).48
In particular it must be emphasized that both employ intelligence and
both employ tradition. As they are commonly used, these words have feeling
tones "intelligence" one of approval, "tradition" one of disapproval. There may
be a sense in which such discriminations are justified, but it is a very special
sense. If we mean by intelligence that which is measured by an "intelligence
quotient," the behavior-organizing capacity, it is obvious that the creation of
myths, the performance of sacerdotal functions, the exploitation of one's
fellows, and the commission of crime, all call for intelligence no less than the
use of tools, scientific instruments, and artist's materials. And on the other
hand, while myths and ceremonies, invidious distinctions and exploitative
privileges, are clearly traditional, so are tool uses, scientific formulas, and the
techniques of painters and composers. (Ibid., p. 102, grifo nosso).

A definição de atividade tecnológica segundo Ayres (Ibid., p. 108) “pode ser
identificada em nenhuma outra forma que pela sua uniforme e invariável associação com
instrumentos”.49 Na teoria ayresiana, os instrumentos (tools) se referem não apenas à

Ayres (Ibid., p. 156-157) explica os elementos “makebelive” como a posse de determinado atributo, e.g.,
o título de doutorado, pela passagem do indivíduo pela cerimônia, e não necessariamente pelo domínio de
técnicas e conhecimento.
48
Do original: “These two behavior functions do have widely different results on which inevitably, very
different judgments must be made”.
49
Do original: “In the first place, technological activity can be identified in no other way than by its uniform,
unvarying association with tools”. A tradução do termo “tools” para “instrumentos” ocorre visando a
concordância para com a teoria de valor ayresiana baseada no progresso da humanidade mensurada em
termos instrumentais.
47
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ferramentas e utensílios, mas também à linguagem, conhecimento, atividades, know-how
e tudo que favoreça as relações estabelecidas entre o homem e o mundo. Desse modo, o
autor relaciona as atividades tecnológicas ou instrumentais ao progresso da humanidade.
Como ressaltado por Klein (1995), Ayres (1944) diferencia a mudança do progresso.
Enquanto a primeira pode ser entendida como a simples variação dos elementos, onde
reside a ininterrupta modificação das fases culturais da humanidade, o progresso referese a alteração dos elementos de modo que sua organização e encadeamentos favoreçam o
sucesso das relações humanas com o mundo.
A dissociação entre o instrumentalismo e os fundamentos cerimoniais não são o
único ponto ressaltado por Ayres (Ibid.). Para o autor, a ligação entre a concepção de
tecnologia em termos de habilidade é incorreta (Ibid., 105-124, passim). Uma vez que a
habilidade humana é uma característica individual, o desenvolvimento da tecnologia
estaria relacionado ao aumento da habilidade dos indivíduos, mas “não sabemos nada de
tais aumentos” (Ibid., p. 111).50
O posicionamento de Ayres (Ibid.) relativo à habilidade pode parecer controverso,
porém o autor não está negando o gênio e sensibilidade que Raul Seixas manifestava ao
harmonizar suas composições com críticas sociais. A habilidade de comunicação de
Silvio Santos também não é contestada. A retórica extremamente bem articulada, o
carisma contagiante e o domínio de público que o apresentador promove sobre seus
espectadores são formas de conhecimento que concernem às habilidades humanas. O que
Ayres (Ibid.) ressalta é que as capacidades inatas do ser humano em termos de skills
permanecem, de certa forma, limitadas ao longo do tempo. O escopo e potencial de
habilidades do ser humano possuem bases em sua estrutura psicológica, biológica e
social, de modo que não é possível transcender essa constituição.51
This point can be readily understood if one imagines finding and bringing to
birth a frozen embryo left over from the days of ancient Greece. There is no
reason to believe that the resulting individual reared in 20th-century America
would be any less competent in dealing with 20th-century tools than with
Athenian tools. On the contrary, such a person would be in a position to
behave, intellectually and manually, in ways that would have been impossible
for that person in ancient Greece because the enabling environment was absent.
[GLENN, 1985, p. 17).
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Do original: “But we know nothing of any such increase”.
O escopo referido abrange não apenas as restrições do homem, mas também suas capacitações.
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No exemplo acima, Glenn (Ibid.) esclarece o posicionamento de Ayres (1944). A
estrutura genética da espécie humana apresenta mudanças muito lentas, de modo que as
habilidades naturais são constantes à curto e médio prazo. A tecnologia é entendida em
termos instrumentais pelo fato de que as relações estabelecidas pelo ser humano com a
natureza manifestam o conhecimento e técnicas adquiridos pela humanidade.
Para Ayres (Ibid., p. 159), as atividades tecnológicas possuem um caráter genuíno
pelo fato de que a “competência tecnológica” não pode ser falseada.52 Já as regras, morais,
regimes de status, crenças e outros elementos cerimoniais apresentam um caráter
conservador, contrário à mudança. Ayres (Ibid., p. 159-160), afirma que a adequação
cerimonial (ceremonial adequacy), diz respeito à realidade social onde a atribuição de
competência ocorre não por caráter tecnológico, mas ritual; e.g., o funcionamento e
validação do regime de status que não ocorre por eficiência tecnológica.
Como ressaltado por Liagouras (2008), Ayres (op. cit.) inicialmente observa que
as instituições possuem uma compreensão que engloba tanto elementos cerimoniais
quanto tecnológicos. Essas atividades se diferenciam pelo fato de que, enquanto a última
promove a dinâmica, a primeira, e segundo Ayres (Ibid.), a preponderante na evolução
humana, possui uma natureza estática.
The history of the human race is that of a perpetual opposition of these forces,
the dynamic force of technology continually making for change, and the static
force of ceremony status, mores, and legendary belief opposing change. Most
of the time and in most parts of the world status has prevailed. (Ibid., p. 176).

Porém, à medida que nos aproximamos da terceira parte do livro, Value and
Welfare, o autor começa a ressaltar o caráter cerimonial das instituições. A principal
crítica do autor para com as instituições reside, de certa forma, no fenômeno de
“desorientação” que elas promovem sobre o homem. As atenções dos indivíduos acabam
cotidianamente por incidir sobre valores subjetivos de caráter não necessariamente
instrumental, de modo que fenômenos como as religiões e animismos fundamentam-se
na humanidade ao longo da evolução. Na perspectiva ayresiana, esses elementos de
caráter cerimonial não possuem ligação com o sucesso das realizações das atividades do
homem com o mundo, de forma que eles representam atrasos ao progresso.

Do original: “There is no people and no individual to whom technological competence is not a genuine
reality. Consequently the greatest possible genuineness that can be imputed to any distinction of rank is the
supposition that it coincides with technological reality”.
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A ideia de progresso relacionada à tecnologia ou instrumentos, passa também a
ser ligada com o conceito de ideias. Ayres (Ibid.) pondera que as ideias possuem o poder
melhorar as relações do homem com o mundo, de modo que quanto mais elas se
distanciam do caráter cerimonial, mais elas irão favorecer o sucesso, e logo o progresso
do homem. Ayres (Ibid.) passa a tratar a divergência entre atividades instrumentais e
cerimonias nos domínios em que cada uma “pertence”. O autor encarna a dicotomia
cerimonial-instrumental em termos de instituições e tecnologia respectivamente, onde a
primeira representa o papel negativo e a segunda o positivo (Liagouras, 2008) em sua
teoria de progresso econômico da humanidade.
3.3 Origem da dicotomia
Ayres (1944, p. 184) estabelece que “as instituições são elementos de caráter
predominantemente cerimonial”. As instituições são entidades de caráter cerimonial que
promovem um fenômeno de “arrasto” sobre as tecnologias, e logo sobre progresso da
humanidade (Ibid. p. 169-170). Ao salientar apenas um dos lados de ambos os elementos,
o autor proporcionou uma distorção no entendimento de tecnologia e instituições,
promovendo uma classificação determinística. Ayres (Ibid.) corroborou com a concepção
de tecnologia no sentido de progresso que já vinha sendo difundida no início do século
XX por autores e adeptos ao progressismo, como o historiador Charles E. Beard (19202006) (SCHATZBERG, 2006). Essa visão destoou do posicionamento concebido por
importantes pensadores como Max Weber (1864-1920), Hannah Arendt (1906-1975),
Theodor Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973) e Herbert Marcuse (18781950), que “denunciaram o domínio da razão técnica sobre a humanidade” no mesmo
período (LIAGOURAS, 2008, p. 14).
Mais importante ainda é a discordância entre as teorias de Ayres (1944) e Veblen.
O primeiro salientou que sua distinção entre tecnologia (progresso) e instituições (atraso)
é derivada de Veblen; que foram das teorias veblenianas que surgiram as diferenças entre
tecnologia e cerimonialismo. Porém, assim como ponderado por Camic e Hodgson (2010,
p. 32), Veblen “não definiu as instituições apenas em termos cerimoniais”. O autor não
entendia as concepções de instituições e tecnologia de forma determinística, de modo a
gerar uma dicotomia entre progresso e atraso.
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James Sturgeon destaca na introdução à edição de 1996 de The Theory of
Economic Progress, que o principal motivo do sucesso da obra reside não na erudição,
no estilo ou nas críticas estabelecidas por Ayres sobre a economia tradicional, esses
elementos são comuns em muitos outros livros que não alcançaram o mesmo fado, mas
sim pela exposição da essência de uma genuína alternativa analítica de compreensão das
atividades econômicas.53 Esse núcleo de visão resulta ser a divergência entre instituições
cerimoniais e tecnologia, batizada por Ayres de dicotomia vebleniana.
The business of “getting a living” includes both these functions. That is, it
includes activities of a technological character; and it also includes activities
of a ceremonial character; and these two sets of activities not only coexist but
condition each other at every point and between them define and constitute the
total activity of “getting a living.” It is the problem of economic analysis to
distinguish and understand these factors, and their mutual relations, and the
configurations of economic activity for which they are responsible. The great
economic pioneer, Thorstein Veblen, was the first to see this clearly and to
make this analytical distinction between technology and ceremony the
point of departure of all further economic analysis. (AYRES, op. cit., p. 99,
grifo nosso).

A afirmação de Ayres (loc. cit.) de que Veblen “estabeleceu a distinção entre
tecnologia e instituição cerimonial como ponto de partida para as análises econômicas
futuras” é problemática. Camic e Hodgson (2010, p. 32) afirmam que não existem
evidências de que Veblen usou essa “distinção entre tecnologia e cerimônia” como “ponto
de partida” para algo e tampouco que Veblen tenha definido as instituições apenas em
aspectos cerimoniais.54 Como ressaltado acima, Veblen não possui o costume e
metodologia de elaborar conceitos, muito menos concepções determinísticas e absolutas;
o que manifesta ser interpretação de Ayres a colocação de “estabeleceu a distinção entre
tecnologia e instituição cerimonial”. Ainda assim, a dicotomia vebleniana entrou para
história (WALLER, 1982).
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Também é ressaltado por D. Hamilton (1981) o importante papel de The New Issues Press of Western
Michigan University por manter a obra disponível aos leitores.
54
Camic e Hodgson (Ibid.) também ressaltam que nenhum autor identificou uma passagem nas obras de
Veblen que indicasse claramente uma opinião favorável a uma dicotomia geral entre instituições e
tecnologia.
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4 INSTITUIÇÕES E TECNOLOGIA
Os entendimentos de instituições e tecnologia são muito distintos nas teorias de
Veblen e Ayres. Veblen formou uma teoria densa, onde o comportamento humano é
observado por meio de diversas perspectivas. Essa abordagem vebleniana influenciou
Ayres, como o próprio autor revela. Porém, ao contrário da teoria ayresiana, Veblen
parece não trabalhar com concepções determinísticas. A presente seção se propõe a
apresentar as diferenças entre as concepções de instituições e tecnologia segundo Veblen
e Ayres, assim como introduzir as interpretações de diversos autores sobre a dicotomia
vebleniana.
4.1 Instituições
4.1.1 Veblen e as instituições
A concepção de instituição, assim como destacado na segunda seção, possui
variações categóricas ao longo das obras de Veblen, à medida que também se alteram os
assuntos em questão. Waller (1982, p. 759) observa que apesar dessas distinções sutis
existirem, a concepção de instituição se mantém “intacta e consistente ao longo das
análises veblenianas”.55 Para Veblen, em termos gerais, instituições são hábitos de
pensamento estabelecidos que são comuns à generalidade do homem.
As a matter of course, men order their lives by these principles and, practically,
entertain no question of their stability and finality. That is what is meant by
calling them institutions; they are settled habits of thought common to the
generality of men. (VEBLEN, 1914, p. 239).

O termo “instituição” é empregado na teoria vebleniana para designar padrões de
pensamento que se tornam padrões de comportamento, e estes, por repetição, tornam-se
habituais, passados por tradição através das gerações como modo de viver em
determinada comunidade. Waller (1982, p. 759-760) chama a atenção para dois pontos
sobre a concepção de Veblen em relação às instituições. O primeiro fato é que os padrões
de comportamento ou funcionamento ocorrem sob um contexto estrutural. Dessa forma,

Do original: “...his conception of “institution” remains substantially intact and consistent throughout his
analysis”.
55

56

enquanto estrutura e funcionamento são dois aspectos do mesmo fenômeno (instituição),
é visível que Veblen possui seu foco voltado à análise dos padrões de comportamento.56
O segundo diz respeito à condição dinâmica das instituições. Segundo Waller (Ibid., 760),
Veblen compreende as instituições como fatores sociais inertes, elementos de caráter
conservador e estático que acabam se tornando entraves para o desenvolvimento cultural.
A última afirmação possui algumas inconsistências a serem tratadas.57
Veblen não considera as instituições apenas em termos negativos, como se fossem
elementos que se opõem às mudanças de forma absoluta. Essa definição seria mais
apropriada às instituições cerimoniais, mas ainda assim teria problemas. As instituições
em Veblen não possuem uma visão absolutamente cerimonial, estática, e nãoinstrumental (RUTHERFORD 1993; MONASTERIO 1998; CAMIC e HODGSON
2010). A citação58 que Waller (1982, 760) exibe como recurso para fundamentar sua
interpretação é colocada por Veblen (1983, p. 88) no contexto de explicar que as
instituições de hoje não se encaixam nas situações de hoje (CAMIC e HODGSON, 2010).
Na mesma obra, algumas linhas acima, Veblen (loc. cit.) afirma “Instituições são produtos
do passado, são adaptadas a circunstâncias passadas, e logo, jamais estarão em completo
acordo com as requisições do presente”. A princípio essa afirmação corrobora com
atribuição feita por Waller (1982, p. 760), de que Veblen define as instituições como uma
entidade cerimonial, mas numa análise mais minuciosa o sentido é outro.
O ponto ressaltado por Veblen (op. cit.) quando afirma que as instituições
possuem um caráter estático é de que estas, formadas pelos hábitos humanos, em última
instância, sempre estarão desatualizadas em relação às circunstâncias do presente. É
justamente através dessa necessidade de adaptação das faculdades mentais e dos hábitos
às mudanças ocorridas no mundo, sejam elas internas, o entendimento e descoberta de
novas questões, ou externas, um meteoro que ameaça a vida na terra, que se formam
novos propósitos. As inovações e invenções elaboradas para satisfazer essas finalidades,

Para mais informações sobre a distinção analítica “funcional” e “estrutural” das instituições, a discussão
ou problema entre “agente” e “estrutura”, consultar Hodgson (2004).
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Waller (1982) demonstra não entender a concepção de instituições em Veblen, ao comparar as
instituições veblenianas com a concepção de instituições de Walton Hamilton. Klein (1995) demonstra
concordar com a opinião de que Veblen não soube interpretar as instituições no seu papel positivo.
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Veblen (1983), p. 88, “Deve-se notar (embora seja um tedioso truísmo) que as instituições de hoje — o
esquema de vida hoje aceito — não se adaptam inteiramente à situação atual. Ao mesmo tempo, os hábitos
mentais, pontos de vista, atitudes e aptidões mentais, ou seja lá o que for, são, portanto, um elemento
conservador; e esse é um fator de inércia social, de inércia psicológica, de conservantismo”.
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os meios para se chegar ao fim, são articuladas tanto em termos de instituições como de
tecnologia. Os entendimentos matter-of-fact e matter of imputation estão presentes em
ambas as entidades e ambos são responsáveis pelo sucesso ou satisfação das demandas
que surgem ao longo da evolução humana.
A linguagem (utilizada para considerar as possíveis formas de atendimento ao
estímulo e para se comunicar), a inteligência humana (desempenhada para entender as
situações), e o conhecimento (entendimento das propriedades naturais), são todos
elementos que fazem uso tanto de compreensões objetivas como imputativas.59 A
generalização, fenômeno que Ayres frequentemente trata ao longo de The Theory of
Economic Progress, e afirma ser o ponto de ligação entre a teoria e os fatos observados,
é um dos exemplos do importante papel que o entendimento matter of imputation possui
sobre a vida humana.
Books can be burned; but unless the clock is turned back virtually to the stone
age, they will inevitably be written again, since the materials from which the
present books have drawn their facts will still exist and in even in greater
profusion. And these books will inevitably restore the mores theory, since that
theory is only a generalization of the fact of the variety of cultures. (Ibid., p.
207).

O trabalho dos cientistas, filósofos, historiadores e qualquer atividade que envolva
o entendimento e conhecimento do mundo seria impossível sem a imputação de
significados. É através da compreensão matter of imputation que o homem é capaz de
interpretar os fenômenos. Sem essa compreensão, a própria compreensão objetiva
(matter-of-fact) seria limitada. Não haveria como compreender as relações naturais
estabelecidas pelo mundo físico. A própria utilização de palavras, que Ayres (Ibid., 148)
afirma também serem instrumentos, é a maior evidência da importância que a capacidade
de imputar significados possui para a humanidade.
Ayres (1944, p. 184) se distanciou do pensamento vebleniano quando definiu as
instituições como elementos “de caráter predominantemente cerimonial”.60 A partir desse
ponto, o autor distorceu grande parte da compreensão de Veblen acerca do mundo. Ayres
(1944), sob certa forma, corrompe matter of imputation, ao radicalizar a concepção das
instituições. O misticismo, a magia, as religiões, o regime de status, a mitologia, as lendas,
os mitos e todas as outras formas de interpretação do mundo que são derivadas pela ação
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Além de constituírem a ação humana e ajudarem a alcançar os propósitos individuais e coletivos.
Do original: “...social behavior predominantly ceremonial in character”.
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de imputar significados, e não da observação empírica característica da visão objetiva,
representam e geram as atividades cerimoniais que Ayres (1944) classifica como
prejudiciais ao progresso humano. Ao redefinir o significado de instituições, o autor, além
de ocultar o papel fundamental que essa entidade proporciona ao progresso e evolução da
humanidade, ele altera, indiretamente, o significado vebleniano de matter-of-imputation.
Este último também tem sua concepção ajustada, limitada e radicalizada às suas funções
cerimoniais.
4.1.2 Ayres e as instituições
A teoria de progresso de Ayres (1944), que também foca sua abordagem sobre o
caráter funcional das instituições, manifesta que estas são contrárias ao progresso.
Inicialmente o autor considera que as instituições compreendem linguagem,
conhecimento e outros elementos positivos, essenciais para o progresso do homem.
Porém, essa visão vai mudando ao longo do texto. A mudança de concepções em Ayres
não se restringe apenas à The Theory of Economic Progress. Em The role of technology
in the economic theory (1954), o autor apresenta uma visão de instituições bem diferente
daquela sustentada 10 anos antes. A secularização das instituições surge como um
exemplo de abertura à modificação. Aqui o papel das instituições é observado de forma
mais positiva, similar ao que o autor demonstra inicialmente na obra de 1944.
One may perhaps argue that in his later works Ayres on occasion offered
a somewhat more balanced view of institutions. For example, near the end
of Toward A Reasonable Society, he wrote: As I have tried to show, all
structures present two aspects and perform two sets of functions. One of these
is ceremonial and static, and the other is technological or instrumental, and
dynamic. Even feudal fief performed certain instrumental functions. It did
organize the medieval community after a fashion. But as compared with later
arrangements that organization was so thickly overlaid with superstition
and ritual as to be relatively rigid [Ayres 1961, 191-192]. (KLEIN, 1995, p.
1190-1191, grifo nosso)

Se a secularização das instituições têm suas origens em termos tecnológicos e
instrumentais ou não na visão ayresiana não é a questão, mas sim evidenciar que Ayres
(1944) possui oscilações conceituais em relação às instituições. Rutherford (1981, p. 660)
afirma que “Ayres nem sempre é consistente em seu uso do termo ‘instituição’”, mas o
seu “uso mais comum é para denotar ‘segmentos de comportamento social
predominantemente cerimoniais em caráter’”. Essa interpretação de Rutherford (1981) é
a que vigora em The Theory of Economic Progress sob uma análise mais determinística.
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Porém, Rutherford (Ibid., p. 661) também revela que “Ayres não é sempre fácil de ser
interpretado”.61
Assim como observado por Waller (1983, p. 763), Ayres (1944) adota o termo
vebleniano “função cerimonial” (ceremonial function) para resolver os problemas de
vagueza e de semântica presentes no termo “instituição” (institution). Porém, Waller
(1983) e Ayres (1944) não perceberam que a substituição de “instituição” por “função
cerimonial” não condiz com o significado que o termo “instituição” possui na teoria
vebleniana. Essa confusão acabou redefinindo o significado das instituições à apenas suas
funções cerimoniais, diferentemente da concepção de instituição vebleniana que também
compreendia um caráter positivo de modo de pensar.
Assim como observado por Liagouras (2008, p. 12), “a ontologia social de Ayres”,
voltada para uma teoria de valor, “pressupõe a oposição entre dois domínios”. Uma vez
que Ayres (1944) trata de valores, o autor tem de estabelecer quais são eles. A
interpretação de Ayres (Ibid.) estipulou as instituições com o valor “negativo” e a
tecnologia com o valor “positivo”. A grande questão é que além de extremar o conceito
de instituições, Ayres (Ibid.) atribuiu a descoberta dessa interpretação à Veblen; e como
observado anteriormente, a teoria vebleniana possui uma concepção bem mais abrangente
sobre as instituições. Em termos veblenianos, Ayres (Ibid.) classifica grande parte dos
elementos oriundos da compreensão matter of imputation como desfavoráveis à
tecnologia e ao progresso humano.
Pessali e Fernández (2006) e Pessali e Dalto (2010) comparam os papeis das
instituições e tecnologia as faces de Janus (Figura 3). Janus (Ianus) ou “Jano” é um antigo
deus latino ligado às mudanças e tradições. A divindade, regente sobre a guerra e paz,
possui duas faces, uma oposta à outra. A primeira face, voltada para trás, representa o
passado, as tradições e o costume, enquanto a segunda, jovem e voltada para frente,
representa o início, as mudanças e as transições. O contraste entre as duas faces serve de
analogia ao caráter de “atraso” que Ayres coloca sobre as instituições e “progresso” sobre
a tecnologia.
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Figura 3 – As faces de Janus.

Fonte: ferrebeekeeper.files.wordpress.com
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4.2 Tecnologia
4.2.1 Veblen e a tecnologia
A partir do início do século XX, o termo “tecnologia” começou a ser utilizado
como sinônimo de progresso (SCHATZBERG, 2006). E não é por acaso. O iluminismo
fundamentou-se no predomínio que o pensamento racional, a ciência e a técnica
começaram a apresentar sobre a civilização ocidental (ADORNO e HORKHEIMER,
1985). O Renascimento cultural manifestou o início da decadência de instituições como
os feudos, o misticismo e a Igreja. Brüseke (2002, p. 135) afirma, “...a modernidade, como
período histórico, nasce com a ciência e técnica moderna”. A ascensão e preponderância
da técnica são verificadas desde então em diversos campos como a política62 e a própria
economia, onde a industrialização personifica esse fenômeno com excelência. Porém, a
palavra “tecnologia” (do grego techné – “técnica, arte, habilidade” e logia – “estudo”), o
estudo ou conhecimento da técnica, de métodos ou processos, compreendia em tempos
passados um entendimento distinto à simples e determinística ideia de progresso.
Veblen possuía o hábito de ler uma grande variedade de periódicos, artigos e livros
em idioma inglês, francês e alemão (EDGELL, 2001). Na ausência de terminologia
correspondente em idioma inglês, Veblen adotou o termo “technology”63 para introduzir
o significado do conceito alemão Technik da teoria social germânica. Este se refere, em
amplo sentido, “às regras práticas e os métodos utilizados para atingir determinado fim”
(SCHATZBERG, 2006, p. 494). 64 Veblen faz uso dessa termo não somente no sentido
apresentado acima, mas promovendo a aproximação entre tecnologia e artes industriais,
e posteriormente com os processos de produção material. Schatzberg (2006) ressalta que
essa última abordagem chega à Veblen através de grandes autores da escola histórica
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A visão dos filósofos antigos denotava a política explicitamente à praxis (ação), como ressalta Hannah
Arendt (1997, p.21). Segundo Habermas (1999, p. 50), “En última instancia, la política siempre se orienta
hacia la formación del carácter; procede pedagógica y no técnicamente”. Na modernidade, porém, a
doutrina muda. A techné (técnica) assume como meio de se fazer a nova política, ou social philosophy, em
contraste com a política aristotélica, através de Nicolau Maquiavel, Thomas Morus e finalmente em Hobbes
é rompida a tradição clássica.
63
Schatzberg (2006), p. 489, ressalta que no século XIX a palavra já era utilizada em idioma inglês, mas
no sentido de descrição, princípios, ou ensino das artes práticas, sem possuir grandes ligações com a técnica.
A tecnologia era utilizada mais como campo de estudo do que objeto de estudo.
64
Do original: “Technik referred in its broadest sense to the practical rules and methods used to achieve a
given end”.

62

germânica como Gustav Schmoller, Georg Simmel, Max Weber e Werner Sombart, os
quais se dedicaram a compreender as relações existentes entre Technik, Wirtschaft
(economia), e Kultur (cultura).
No final do século XIX, as correntes de pensamento econômico consideravam a
tecnologia uma variável exógena à teoria econômica (PESSALI e FERNÁNDEZ, 2006).
Ou seja, os economistas colocavam a tecnologia, em toda sua complexidade e influência,
como um fator à parte de suas investigações. Veblen trouxe a perspectiva de que a
tecnologia é um elemento a ser estudado dentro do âmbito econômico (RUTHERFORD,
1993). Ao contrário do que era sustentado, a tecnologia possui uma relevância intrínseca
nas relações econômicas. Em grande parte, a tecnologia é desenvolvida por aqueles que
à utilizam: agentes ligados ao processo de produção de bens materiais. Desse modo,
Schatzberg (2006), observa que Veblen, ao longo de suas obras, ofereceu uma teoria
econômica alternativa a então crescente abordagem marginalista e à teoria austríaca, as
quais ele agrupou em suas semelhanças utilizando o termo “neoclássicos”.65
A concepção de tecnologia para Veblen (1914) é entendida como todas as ações
da humanidade que, ao longo da evolução, e ligadas ao mundo material, estabeleceram
atividades técnicas e conhecimento sobre as relações naturais vigentes no mundo. Aqui,
como em todos os temas tratados por Veblen, o autor não trata de estabelecer valores aos
elementos. Veblen (Ibid., p. 55) observa que, ao contrário do que pode indicar, o principal
elemento que contribui para o desenvolvimento da tecnologia não foi a compreensão
matter-of-fact e sim a compreensão matter of imputation.66 Assim, afirma que “se esta
discriminação pura contra a manutenção tecnológica de todos esses serviços putativos
será benéfica para as civilizações posteriores é uma questão que talvez o melhor seja
62eixa-la para os partidos interessados na controvérsia entre pragmatismo e teologia”
(VEBLEN, loc. cit.).67
Veblen (loc. cit.) diferencia as duas compreensões da seguinte forma; enquanto
matter-of-fact é a compreensão de “o que pode ser feito” através de determinada matéria-

Segundo Colander (2010), foi Veblen (1899) quem concebeu a denominação “neoclássica” à escola que
iria se tornar a ortodoxia econômica do século XX.
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Veblen (1914, p. 15) ressalta que essa observação ocorre nas culturas iniciais do homem.
67
Do original: “…whether such sheer discrimination against the technological serviceability of all these
putative facts would hold good in latter-day civilisation is a question which may perhaps best be left to the
parties in interest in ‘pragmatic’ and theological controversy”.
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prima, quais são suas possíveis utilidades para os propósitos do homem; matter of
imputation corresponde ao entendimento de “o que será feito” pelo objeto em questão,
não pelo trabalhador, mas pelo produto final de seu trabalho; quais serão as ações da
determinada entidade na procura de sua finalidade própria. A evolução do homem
transcorre utilizando ambas as formas de percepção
Veblen (1914) não entendia a tecnologia apenas em termos materiais. O autor
“reconhece que a tecnologia pode ser resumida ao conhecimento e a técnica presente nos
indivíduos” (MONASTERIO, 1998, p. 103). Escritos como On the Nature of Capital
(1908) demonstram a importância que o lado imaterial da tecnologia possuíam na
perspectiva de Veblen. Pessali e Fernández (2006, p. 91), relacionam o entendimento de
Veblen sobre a importância do technological knowledge à “rápida reconstrução do Japão
após a Segunda Guerra mundial”; onde o país, carente de recursos materiais, fez uso de
seu conhecimento, experiência e know-how. Capacidades não materiais que permitiram o
desenvolvimento e progresso do país.
This continuity, congruity, or coherence of the group, is of an immaterial
character. It is a matter of knowledge, usage, habits of life and habits of
thought, not a matter of mechanical continuity or contact, or even of
consanguinity. Wherever a human community is met with, as, e.g., among any
of the peoples of the lower cultures, it is found in possession of something in
the way of a body of technological knowledge, —knowledge serviceable and
requisite to the quest of a livelihood, comprising at least such elementary
acquirements as language, the use of fire, of a cutting edge, of a pointed stick,
of some tool for piercing, of some form of cord, thong, or fibre, together with
some skill in the making of knots and lashings. Co-ordinate with this
knowledge of ways and means, there is also uniformly present some matterof-fact knowledge of the physical behavior of the materials with which men
have to deal in the quest of a livelihood, beyond what any one individual has
learned or can learn by his own experience alone. (VEBLEN, 1908, p. 518).

O trecho acima demonstra que a tecnologia para Veblen (Ibid.) se origina na
relação entre os entes com o mundo material, mas isso não quer dizer que os processos
tecnológicos ocorrem apenas nesse âmbito. “Para Veblen, a tecnologia é mais que uma
certa relação entre fatores de produção; é conhecimento na forma de hábitos de
pensamento relativos à esfera produtiva” (MONASTERIO, 1998, p. 102).
A necessidade de relação do ser humano com o mundo se dá pela manifestação
dos seus instintos, as teleologias que apontam para determinado fim (VEBLEN, 1914).
Cabe então a inteligência do homem em conjunto com suas instituições, os modos de
pensamento e comportamento ligados com a observação, linguagem, conhecimento e
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técnica, inicialmente também através do instinto de trabalho eficiente, trabalhar os meios
para se chegar a esses fins (Ibid.).
O pensamento vebleniano, além de não manifestar compreensões deterministas,
concorda com o posicionamento da escola histórica germânica e o pensamento de outros
autores alemães que denunciavam a subordinação do homem à razão técnica. A
abordagem de Veblen (1966) sobre a técnica e a tecnologia consiste em expor o domínio
que as instituições, no caso as pecuniárias, impõem sobre o modo de produção (industrial
arts). Veblen, assim como muito bem argumentado por Cruz (2014, p. 176-182),
demonstra o modo como uma revolução tecnocrata ou o domínio da tecnologia sobre a
política poderia ocorrer, mas em nenhum momento manifesta uma convocação aos
engenheiros e técnicos com a finalidade de realiza-la. Cruz (2014, p. 181) pondera que na
visão de Veblen, o modo de produção possuía um caráter “ingênuo”, em termos políticos,
por estar sob influência dos homens de negócios.
4.2.2 Ayres e a tecnologia
Ayres (1944) dá indícios de que seu entendimento e concepção de tecnologia caiu
nos determinismos fomentados pela Progressive Era.68 Como Pessali e Fernández (2006,
p. 93) observam, “A visão de Ayres parecia refletir ainda mais intensamente o
encantamento de muitos institucionalistas do início do século XX pelos avanços
científicos e tecnológicos que vivenciaram”. O progressismo promoveu a ideia de que o
desenvolvimento dos Estados Unidos e da humanidade está ligado à racionalidade
técnica, a engenharia e a tecnologia (CRUZ, 2014), de modo que a compreensão da última
começou a ser determinada em termos de progresso, mostrando-se presente até os dias de
hoje. Ayres (1944.) foi influenciado por esse pensamento progressista que promovia uma
ideia de tecnologia determinística distinta ao pensamento vebleniano. Como Mayhew
(1992, p. 21) observa, “Ayres não viveu o bastante para ter que enfrentar as preocupações
sobre o futuro da humanidade em um planeta poluído e superpovoado”. O autor viveu em
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Período histórico norte-americano marcado pelo descontentamento nacional com as consequências
promovidas pelo desordenado processo de industrialização ocorrido durante a segunda metade do século
XIX (Cruz, 2014). Sua extensão é estipulada entre as duas últimas décadas do século XIX e as duas
primeiras do século XX.
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um período fascinado pelas melhorias promovidas pela tecnologia, onde as consequências
negativas ainda não haviam sobressaído.
Ayres (1944) compreende a tecnologia sob uma lógica instrumental. Todas os
instrumentos que promovem a relação da humanidade com o mundo são valores voltados
para o progresso. O contrário, as atividades cerimonias, atrasam o progresso.
Thus technological development forces change upon the institutional structure
by changing the material setting in which it operates. But the adaptation does
not involve a change in the character of the ceremonial residue which survives
the change. There is no such thing as an institution (or a set of institutions) that
is "appropriate" to a given technology in any but a negative sense. [Ibid., p.
187]

Para o autor, é o processo de inovação tecnológica que proporciona a dinâmica de
mudança social assim como para Veblen. A tecnologia para Veblen possui o papel
fundamental de promover a mudança institucional (VEBLEN, 1914; COATS 1954;
RUTHERFORD, 1993; MONASTERIO, 1998). Porém, na teoria vebleniana, a
tecnologia não é o único elemento que promove a variação das bases institucionais.
4.3 Mudança institucional
Rutherford (1993) observa que existem muitos elementos ignorados dentro da
mudança institucional vebleniana. Os sistemas institucionais se desenvolvem através de
bases fornecidas por convenções que por sua vez são derivadas das relações de vida
presentes na comunidade, logo, cada sistema desenvolve sua própria lógica interna em
torno dessas convenções centrais (Ibid., 1993). A medida que o processo de
desenvolvimento interno dos sistemas de instituições possui influência sobre as
convenções e relações existentes, as instituições não podem ser consideradas inteiramente
estáticas ou imutáveis.
It has been argued that Veblen suggests more; that he can be found arguing
that institutions produce changes in habits of life and work and technology,
and that this line of argument contradicts his main point that technology
produces changes in habits and institutions. In fact, in Veblen’s system
institutional forces do play an important role in determining the pace and
direction of technical change and the likelihood of such technological change
leading to a new institutional logic replacing the old, but there is no
contradiction. His system involves a sequence of change which involves
institutions affecting technology and technology affecting institutions. It might
also be argued that Veblen’s view of habits producing institutions contradicts
the idea of institutions determining habits of life, but once again the sequence
is important. Habits give rise to institutions, but institutions, both as
conventions and laws, maintain those habits over time and can continue to do
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so even after the objective conditions which gave rise to them have changed.
(RUTHERFORD, 1993, p. 388, grifo do autor).

Rutherford (1993) descreve a forma como ocorre a mudança institucional no
sistema vebleniano, de modo a salientar que existe uma interligação entre os hábitos, as
instituições e a tecnologia. A mudança que ocorre no desenvolvimentos cultural se dá
através de uma sequência que envolve esses elementos de forma que um influi sobre o
outro. Há uma inter-relação entre tecnologia e instituições que ressalta a dependência, ou
a não independência, entre os dois elementos.
Em Veblen, a relação entre a base tecnológica da sociedade e suas instituições é
bidirecional (MONASTERIO, 1998). Essa afirmação manifesta que instituições e
tecnologia possuem um grau mútuo de influência, de modo a falsear uma ideia de
dualidade absoluta entre as duas variáveis. Pessali e Fernández (2006, p. 92) também
apoiam essa interpretação não absoluta em Veblen, de modo que na teoria vebleniana “as
tecnologias e instituições são entidades diferentes que podem às vezes colidir”. Assim
como pode ser observado em seu artigo The Opportunity of Japan (1915), não há, na
visão de Veblen, uma caracterização apenas cerimonial das instituições.
It is in this unique combination of a high-wrought spirit feudalistic fealty and
chivalric honor with the material efficiency given by the modern technology
that the strength of the Japanese nation lies. (VEBLEN, 1915b, p. 26).

Camic e Hodgson (2010, p. 32-33) resgatam trechos de obras de Veblen que
podem indicar que o autor definiu as instituições em termos cerimoniais. O conteúdo
dessas passagens é esclarecido, de modo que fica perceptível ser a utilização dessas
passagens de forma abstraída do contexto a principal causa de interpretações que
corroboram com a perspectiva de que Veblen define as instituições em termos apenas
cerimoniais. A dificuldade de compreender Veblen não ocorre apenas pelo seu estilo
“sombrio”, mas também pela abordagem modesta e pragmática que alguns leitores
utilizam em suas obras. Camic e Hodgson (2010) ainda ressaltam o trecho acima, onde
Veblen ressalta de forma positiva as instituições japonesas, inclusive em seus aspectos
cerimoniais, que, em combinação com a tecnologia do país, formam a força do Japão. A
consistência dessa força viria a ser mostrada três décadas depois, após a Segunda Guerra
mundial, quando os japoneses reconstruíram seu país e todo seu sistema econômico sem
grandes condições materiais.
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5 A DICOTOMIA CERIMONIAL-INSTRUMENTAL
A presente seção está voltada para mostrar os caminhos que a tradição VeblenAyresiana seguiram. Serão expostos de forma sucinta os trabalhos de John Foster, autor
que contribuiu de forma relevante para a teoria institucionalista no tocante à relação entre
instituições e tecnologia.
5.1 John Foster
John Fagg Foster (1907-1985) foi um professor e institucionalista texano que teve
grande parte de sua carreira acadêmica ligada à University of Denver. Foster, assim como
Veblen, não possui um pensamento marcado pelo pragmatismo e necessidade de resolver
problemas (Tool, 1986). Aluno de Clarence Ayres, Foster é associado com a “tradiçãooral” dentro do institucionalismo econômico, uma vez que as publicações do autor são
poucas (Waller, 1982).
Foster, semelhante a Ayres, possui uma abordagem teórica influenciada pelo
instrumentalismo de Dewey, porém, o autor não demonstra possuir um pensamento
determinístico tratando-se de instituições e tecnologia. Em The Effect of Technology on
Institutions (1981), Foster manifesta uma interpretação sobre a tecnologia completamente
distinta da que Ayres adota em The Theory of Economic Progress. O autor observa que
na década em que escreveu, como nunca antes na história, o mundo se tornou consciente
em relação a tecnologia. Foster (1981a) revela que a tecnologia, em vez de solucionar
problemas, os está criando. As instituições passaram a ser a entidade que se adapta aos
problemas humanos, agora criados pelas tecnologias, onde antes as tecnologias resolviam
os problemas humanos, que eram criados pelas necessidades e carências materiais, e então
as instituições se habituavam às funções tecnológicas.
Foster (Ibid., p. 907-908) pondera que instituições são “padrões prescritos de
comportamento humano correlacionados”.69 O autor observa que tanto instituições como
a tecnologia, além de possuírem as divisões analíticas “estrutural” e “funcional”, possuem
duas categorias. O caráter instrumental diz respeito às atividades do indivíduo que são
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voltadas para a assistência ao grupo. Já o caráter cerimonial serve para diferenciar pessoas
e grupos em termos individuais, de modo a criar obstruções no processo social.
Foster (Ibid.) revolucionou os entendimentos anteriores de dicotomia que
envolviam instituições e tecnologia. O autor observa que o sistema existente entre essas
identidades é bem mais profundo, onde ambas possuem uma dicotomia própria, e não
entre eles. Em termos ayresiano, tanto as instituições quanto a tecnologia possuem
funções positivas e negativas para o progresso. Da mesma forma, Foster (Ibid.) destaca
que a categoria estrutural, não trabalhada por Veblen e Ayres, também possui importância
no meio social, através de suas categorias instrumentais e cerimoniais.
A principal questão tratada por Foster (Ibid.) são os problemas sociais. O autor
ressalta que o grande obstáculo reside na categoria estrutural das instituições que não
consegue realizar suas funções instrumentais. Os ajustes institucionais não surtem efeito
pelo fato de que a teoria social está voltada apenas para o comportamento racional,
deixando de lado o comportamento irracional humano. Assim, os ajustes institucionais
instituídos em suas estruturas como os bancos e o governo permanecem num círculo
vicioso, onde a teoria está voltada para apenas uma parte dos problemas. O mesmo
problema é observado por Foster (Ibid.) na tecnologia. Esta, definida como “a simples
aplicação da teoria científica física” (FOSTER, Ibid., p. 912), promoveu elementos
extremamente negativos para a humanidade como as bombas nucleares. Nessa visão, a
tecnologia é uma causadora de problemas. Uma vez que o conhecimento aprendido não
pode ser desaprendido, as instituições não conseguem limitar a tecnologia por não
possuírem o poder de proibir o estudo do que não é tolerável. “A ciência é desenvolvida
de modo inerente” (FOSTER, Ibid., p. 913) e não há como interromper o surgimento de
problemas sociais. A “solução” ponderada por Foster é a volta do antigo estado humano,
onde o emprego da tecnologia e do conhecimento humano era voltado para resolver os
problemas sociais que surgiam através das circunstâncias.
5.2 Ajuste institucional
John Foster elaborou uma teoria de ajuste institucional, assim como demonstrado
na introdução de The Theory of Institutional Adjustment (1981). O autor “pretendia
submeter essa teoria em sua tese de doutorado”, porém foi desencorajado por Ayres
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(FOSTER, 1981b, p. 923).70 Segundo consta na introdução do artigo citado, os
documentos que continham parte do corpo teórico da teoria do ajuste institucional foram
perdidos. Ainda assim, o que parece ser uma introdução do mesmo está exposta em Foster
(1981b)71.
A teoria do ajuste institucional de Foster (Ibid.) interpreta que “a evolução das
instituições é na verdade um constante ajuste aos problemas existentes. Dessa maneira,
“respostas válidas para os problemas econômicos são, e devem ser, do caráter de ajustes
institucionais” (FOSTER, Ibid. p. 927). O autor pondera sobre uma análise científica dos
problemas econômicos, de modo a utilizar o conhecimento institucional. Pode ser
interpretado que a proposta de Foster (Ibid.) era formular uma teoria de economia política,
unindo as pesquisas econômicas com os problemas práticos. Porém, este é apenas um
palpite, tendo em vista que infelizmente o material no tocante à Foster é bastante escasso.

Do original: “He originally intended to submit an exposition of theory of institutional adjustment… But
Ayres convinced Foster that such a dissertation would be unacceptable to his committee, so he did not”
71
Não foram encontradas informações sobre o autor da introdução de The Theory of Institutional
Adjustment.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A derivação que Ayres (1944) fez das concepções de instituições e tecnologia de
Veblen, e que é ressaltada pelo autor no prefácio de 1962, não ocorreram de forma clara,
de modo a gerar muitas confusões em relação a ambos os autores. Na necessidade de
utilizar uma terminologia para se referir ao comportamento não instrumental de forma
geral, Ayres (Ibid.) adota a palavra “cerimonial” utilizada por Veblen. O problema é que
o uso dessa palavra por Veblen era feito para designar os comportamentos que não
correspondem à hábitos produtivos. Já Ayres (Ibid.) considera que as instituições são
predominantemente comportamentos que atrapalham a tecnologia ou as atividades
instrumentais, adotando de forma drástica o termo cerimonial para caracterizar todas as
instituições. A adoção do termo tecnologia também possui distorções. Ayres (1944)
considera a tecnologia como sinônimo de progresso, de modo a omitir os problemas
gerados pelas atividades tecnológicas.
A diferença entre instituições e tecnologia demonstra ser apenas analítica sob
certo ponto de vista e generalização. Ayres (1944) ressalta que as palavras devem
“cortar”, estabelecer limites e separações entre elas. Uma vez que elementos como a
linguagem, a inteligência e o conhecimento são característicos em ambas, não há como
manifestar uma dicotomia absoluta entre as duas.
Aqui não reside o desejo de questionar a utilidade ou não dos conceitos. Não há
dúvidas de que eles são essenciais para o estabelecimento e evolução da ciência (Kuhn,
1987), mas sim de ressaltar a congruência que existe entre instituições e tecnologia. A
dicotomia entre instituições e tecnologia pode até parecer verídica num alto nível de
abstração, porém, uma análise minuciosa revela que as diferenças entre as duas ocorre
sob certos aspectos pontuais. O elo existente entre instituições e tecnologia revela ser
rigorosa a caracterização de “dicotomia”. Uma categorização tão rígida e absoluta como
essa acaba por promover certas simplificações, confusões e erros de interpretação quanto
as funções de instituições e tecnologia.
A chamada “dicotomia vebleniana” possui consistência apenas em certos pontos.
Infelizmente a atribuição que Ayres fez à Veblen através de The Theory of Economic
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Progress promoveu generalizações sobre a compreensão da teoria vebleniana, que já era
abundante em equívocos pela sua extensão, profundidade e estilo “obscuro”.
Foster (1981a) promoveu um entendimento novo sobre as relações entre
instituições e tecnologias. A “velha” dicotomia, a vebleniana, sucumbiu naturalmente.
Como o próprio Ayres (1944) observou, uma vez que os elementos e as relações naturais
continuam sempre as mesmos, livros podem ser queimados que em algum outro momento
seu conteúdo será reescrito. Uma vez que a teoria procura explicar os fatos, aquelas
teorias que estão desajustadas com a realidade cairão por terra. Assim, uma nova teoria
emergiu para substituir a obsoleta. A “nova” dicotomia percebeu que existe uma
divergência entre o caráter cerimonial e o instrumental das atividades, de modo que tanto
as instituições quanto a tecnologia possuem “dicotomias”. As duas entidades
compreendem tanto valores negativos como positivos para o progresso do homem.
Lembrando a analogia de Pessali e Fernández (2006) que comparavam a relação
entre instituições e tecnologia às faces de Janus, podemos afirmar que ambos os
elementos possuem as características da divindade latina. O passado, as tradições e os
hábitos antigos e o futuro, as mudanças e as transformações possuem suas diferenças,
porém, ambas as faces fazem parte do mesmo corpo. A teoria vebleniana não possui uma
visão única sobre as instituições. Tanto o caráter cerimonial quanto instrumental podem
ser observados nos escritos de Veblen.
Por fim, é proveitoso fazer alguns apontamentos futuros. Em toda sua bibliografia,
ou pelo menos em grande parte, Veblen mostra que sua concepção sobre as instituições
está atrelada às relações entre os entes do mesmo grupo. A mudança e surgimento de
novas instituições, hábitos e convenções reside sobre uma percepção onde os indivíduos
estabelecem relações entre si, de modo a conceber um todo.72 Não é por acaso que o autor
aborda sempre a “comunidade” ou o “grupo”, unidades de agregação antigas onde os
indivíduos conheciam uns aos outros e se relacionavam com os integrantes. Nesses meios,
a difusão de pensamentos e atividades era um fenômeno mais intenso sobre as relações e
o processo de vida humana.

Aristóteles (1994, 1023b26-1024a10) distingue duas formas de holos (todo), o “todo” e a totalidade. O
último corresponde apenas à soma das partes. Já o primeiro não é senão tanto as partes constituintes como
as relações existentes entre elas. Sua celebre frase “o todo é maior que as partes que o compõem” revela
que a soma das partes não corresponde ao todo, mas sim à totalidade.
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Essa concepção de mundo antiga, que evoca pensadores antigos como Platão,
Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, Hegel, Smith e Marx, não é mais presente na
contemporaneidade, senão em raras exceções. A globalização e a sociedade
contemporânea possuem formas de relações bem distintas daquelas que os feudos, os
burgos e as cidades-estados greco-romanas apresentavam. O estudo da forma como as
instituições ocorrem e se alastram nos dias de hoje manifesta uma boa averiguação.
Outra questão pertinente fundamenta-se na forma como a tecnologia está
fundamentada nos dias atuais. Será que ainda é presente de forma absoluta o estado onde
a técnica e a tecnologia estabelecem as finalidades sobre o ser humano? Pelo menos nos
últimos 100 anos percebe-se que os antigos meios para se alcançar as teleologias
tornaram-se as próprias finalidades.
A dominação das relações e do pensamento humano pela razão técnica possui um
grande corpo de discussões, principalmente no pós Segunda Guerra mundial. Porém, esse
modo de pensar continua sendo soberano sobre a humanidade ou estão emergindo
movimentos destoantes? Pode ser constatado que sempre foram presentes realidades
singulares, como alguns núcleos científicos e alguns povos ao longo dos continentes,
porém, a racionalidade técnica é uma questão relevante que deve ser trazida à luz da
sociedade do século XXI.
Por último, seria pertinente fazer um estudo mais profundo e abrangente sobre a
concepção de instituição de Clarence Ayres. Mayhew (1981) pondera que o fato do autor
haver concentrado grande parte de sua teoria sobre o aspecto cerimonial das instituições,
lhe rendeu essa visão de que as instituições são apenas elementos “negativos”. Como
visto anteriormente, Ayres (1944) possui passagens onde a concepção das instituições é
mais abrangente. A questão levantada por Mayhew (op. cit.) é comparável às
simplificações feitas à teoria vebleniana. Veblen concentrou sua teoria sobre o
cerimonialismo das instituições, por este ser o caráter prevalecente das instituições na
história da humanidade. Quando Ayres (1944, p. 100-101 passim) pondera que as
relações entre instituições e tecnologia estabelecem uma dicotomia e não um dualismo, o
autor parece querer ressaltar que existem ligações entre os dois elementos. Sendo assim,
a teoria ayresiana também necessita um refinamento.
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