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No contexto politico e social atual existem frequentes 

discussões sobre o liberalismo, neoliberalismo, comunismo, 

crescimento econômico, desenvolvimento econômicos e 

teorias clássicas e heterodoxas. Muitas vezes encontramos 

informações assimétricas e que não respeitam a origem de 

todas dessas teorias. O objetivo deste artigo de apresentar 

teorias e uma reflexão do que elas representam na sociedade. 

Para iniciar a série de artigos de grandes pensadores 

econômicos o primeiro apresentado é o criador da teoria de 

equilíbrio geral. Walras é um dos principiantes inspiradores 

da ortodoxia econômica contemporânea.. O desejo de 

conciliar socialismo e liberalismo, moralismo e utilidade, 

comunismo e individualismo, na base do princípio de justiça 

herdado do direito da Revolução Francesa inspiraram esse 
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pensador na sua teoria, que é tida como primordial no estudo 

das ciências econômicas . 

PRINCÍPIOS DE ECONOMIA- segundo 
Léon Walras 

 Walras segundo Ricardo Carneiro “abriu uma trilha 

no pensamento econômico que chega até os dias de hoje”, 

com questões como a busca pelo equilíbrio geral e a 

suposição do comportamento racional dos agentes 

econômicos. 

 Assim percebemos a importância de Walras para os 

estudos econômicos. Tanto que Paul Samuelson, prêmio 

Nobel em economia, chega a comparar Walras com o Iassac 

Newton da ciência econômica. 

 O que se sabe é que o mesmo fez parte da chamada 

“revolução marginalista”, juntamente com Jevons e 

Marshall, onde tentaram formular uma teoria dos valores de 

troca, a partir da noção de utilidade marginal decrescente, em 

resposta a teoria do valor do trabalho (visto em Adam 

Smith). Sendo assim a idéia da utilidade marginal associadas 

ao nível de consumo de um bem e também ao preço desse 

bem, permitiram  a resolução do “paradoxo da água e do 

diamante” de Smith, na qual o mesmo teria rejeitado uma 

teoria do valor de troca a partir da utilidade subjetiva dos 

bens.  

 A originalidade de Walras se deu no fato do mesmo 

combinar tal teoria do valor baseada na escassez ou na 

utilidade marginal. Para ele a utilidade não basta para dar 

preço às coisas, é preciso, considerar sua raridade. Não é só a 
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necessidade que decide o preço de uma coisa. Pois, há coisas 

muito necessárias ao indivíduo e que custam pouco — por 

exemplo, a água — que tem muito valor de uso, mas pouco 

valor de troca, diferentemente do que ocorre com o diamante 

que tem muito valor de troca, mas pouco valor de uso. A 

utilidade não basta, pois para criar o valor é ainda preciso 

que a coisa útil não exista em quantidade ilimitada, que seja 

rara. 

 Logo para melhor compreensão das idéias de Walras 

é preciso ter claro sua concepção de equilíbrio de mercado. 

Assim para ele (...) O equilíbrio perfeito ou geral do 

mercado somente ocorre se o preço de duas 

mercadorias quaisquer, uma na outra, é igual 

à relação entre os preços de uma e da outra em uma 

terceira qualquer. Assim se a economia se situar nesse 

ponto, os consumidores e os produtores estão satisfeitos. 

Visto que a  estes preços eles compram e vendem exatamente 

o que querem 

 O que percebemos é que a determinação dos preços e 

das quantidades de equilíbrio é feita supondo-se que em 

todos os mercados prevaleça a concorrência perfeita, ou seja, 

aquela que em que nenhuma empresa e nenhum consumidor 

têm poder suficiente para influenciar o preço de mercado. 

Por fim para Walras quando a quantidade que cada pessoa 

deseja comprar de cada bem é igual à quantidade total 

disponível dizemos que o mercado está em equilíbrio. Assim 

ao longo de seu texto ele vai demonstrando através de 

equações a conclusão acima. 

 Ele menciona também em seu livro na lição sobre “lei 

do estabelecimento do preço das mercadorias” que: 
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(...) A necessidade que temos das coisas, ou a utilidade que a 

coisas tem para nós, diminui gradativamente á medida que 

consumimos. Quando mais se come menos se tem fome, 

quanto mais se bebe menos se tem sede, pelo menos em geral 

salvo algumas exceções. 

 Em termos matemáticos ainda menciona  que (...) “ A 

intensidade da ultima função satisfeita, é uma função 

decrescente da quantidade de mercadoria consumida.” 

 Assim ele vai mostrando através de suas equações 

que a demanda é negativamente inclinada, ao passo que a 

oferta é positivamente inclinada. Ele ainda expressa a lei do 

estabelecimento dos preços de equilíbrio no caso da troca de 

varias mercadorias entre si, onde ele relata que sendo dadas 

varias mercadorias, cuja troca se faz através da intervenção 

do numerário, para que haja equilíbrio de mercado em 

relação a elas, é necessário que a esses preços a demanda 

efetiva seja igual à oferta efetiva. Logo quando isso não 

ocorre é preciso para se chegar ao equilíbrio uma alta nos 

preços das mercadorias, cuja demanda seja superior à oferta, 

e uma baixa no preço daquelas cuja oferta seja superior à 

demanda.. 

 Chega-se então a conclusão de que os valores de 

troca são proporcionais as raridades, pois Walras diz que o 

conjunto das coisas raras, úteis, limitadas em quantidades, 

têm valor. Por isso, são apropriáveis e industrialmente 

produzidas. Sendo que é no mercado é que ocorrem as 

relações de valores de troca, que são os preços.  Assim a 

raridade das mercadorias é o que determina a formação de 

preços, porque exalta o valor da troca. Aos desequilíbrios dos 

preços de mercado, Walras propôs seu auto-restabelecimento 

como solução. E como já mencionado usou  de equações 
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matemáticas como método de comprovação para formular o 

Equilíbrio Econômico Geral segundo o qual as variações nos 

preços correntes farão automaticamente os ajustes 

necessários ao equilíbrio.E para Walras a variação dos preços 

se dá pela mudança na utilidade da mercadoria negociada 

entre os agentes da troca, pelas quantidades desta existentes 

no mercado e pelos seus detentores, que podem ser um ou 

vários. Visto que tal concepção deu origem à lei de variação 

dos preços de equilíbrio, que para Ricardo é a formula 

cientifica do que se chama em economia política de “lei da 

oferta e da procura.” 

 Por fim percebe-se que a raridade das mercadorias é o 

que determina o valor de troca e a formação de preços. Ao 

passo que o valor de troca se produz no mercado, sendo que 

os preços podem ser considerados como as relações entre a 

demanda e a oferta efetiva. Também se tem que os preços 

das mercadorias subirão ou baixarão até que a demanda e a 

oferta se igualem. Estes seriam os preços correntes de 

equilíbrio.  

 Assim verificamos que o Equilíbrio Econômico Geral 

foi uma importante contribuição dada à Teoria Econômica.  

Resumo da Obra: PRINCÍPIOS DE 
ECONOMIA: TRATADO 
INTRODUTÓRIO-Walras: Capitulo I 

 Para Marshall a Economia é um estudo da riqueza e 

um dos ramos do estudo é a riqueza. Outro ramo, e 

considerado por ele mais importante é a parte do estudo do 

homem, pois o seu caráter se forma pelo seu trabalho 
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cotidiano. Os dois grandes fatores na historia do mundo têm 

sido o religioso e o econômico, mas o os motivos religiosos 

são mais intensos do que os econômicos , mas sua ação 

direta raro se entende sobre uma tão grande parte da vida. 

Porque a ocupação pela qual uma pessoa ganha a vida marca 

geralmente s seus pensamentos. 

 A pobreza causa degradação. Muito freqüentemente 

a influência exercida sobre o caráter de uma pessoa pela 

importância da sua renda é apenas menor, quando é menor, 

do que a exercida pelo meio de ganhá-la. As condições que 

envolvem a extrema pobreza, especialmente em lugares 

densamente habitados, tendem a amortecer as faculdades 

superiores. Muitas vezes eles se contentam com suas 

afeições para com Deus e o homem, e as vezes meso 

possuindo certa natural delicadeza de sentimentos, podem 

levar uma vida menos incompleta do que a de muitos que 

dispõem de maior riqueza material. Mas, com tudo isso, sua 

pobreza lhes é um grande e quase absoluto mal. Mesmo 

quando estão bem de saúde, seu esgotamento freqüentemente 

causa agudo mal-estar, seus prazeres são poucos, e quando 

vem a doença, o sofrimento causado pela pobreza aumenta 

dez vezes.  

A dignidade do homem foi proclamada pela religião 

cristã, e foi afirmada com crescente veemência durantes os 

últimos anos, mas só com a difusão da educação durante os 

tempos recentes começamos a sentir inteira importância 

destas palavras. Marshall se propõe a investigar se é 

necessário haver as ditas “classes baixas”, isto é, se é preciso 

haver um grande número de pessoas condenadas  desde o 

berço ao rude trabalho a fim de promover os requisitos de 

um vida refinada e culta para os outros. A esperança de que a 
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pobreza e a ignorância possam ser gradualmente extintas 

encontra de fato grande fundamento no seguro progresso das 

classes operarias durante o século XIX. 

Alguns fatos podem explicar o desenvolvimento 

tardio da ciência econômica. Um fator é a pouca atenção que 

se tem dado à relação entre a economia e o superior bem-

estar do homem. Entretanto um fato mais importante é que 

muitas das condições da vida industrial, e dos métodos de 

produção, distribuição e consumo de que trata a mais 

moderna ciência econômica, são apenas de data recente. As 

condições econômicas da vida moderna, embora mais 

complexas, são, sob muitos aspectos, mais definidas do que 

as de tempos anteriores. Os negócios são mais claramente 

distinguidos de outros assuntos; os direitos dos indivíduos 

quer em relação aos outros, quer em face da comunidade, 

estão mais nitidamente definidos e, acima de tudo, a 

supressão das barreiras e o florescimento da atividade livre, 

do hábito da previdência e da iniciativa, deram uma nova 

precisão e uma nova preeminência às causas que governam 

os valores relativos das diferentes coisas e das diversas 

espécies de trabalho. 

A característica fundamental da moderna vida 

industrial não é a concorrência. Esta espécie de disputa é sem 

dúvida mais intensa e mais largamente difundia do que 

costumava ser, mas isto é só uma conseqüência secundária, e 

se poderia quase dizer acidental, das características 

fundamentais da moderna vida industrial. A confiança, 

independência, escolha deliberada e a previsão são 

tendências para a prosperidade coletiva e para ação comum 

são inteiramente diferentes das de tempos antigos, porque 

resultam não do costume nem de nenhum sentimento passivo 
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de associação de vizinhança, mas da livre escolha de cada 

indivíduo a linha da conduta que lhe parece, depois de 

cuidados deliberação, a melhor para atender aos seus fins, 

egoísta ou não. 

O homem não é mais egoísta e nem desonesto do que 

o foi. As oportunidades para a velhacaria são por certo mais 

numerosas hoje do que antigamente, mas não há razão para 

pensar que o homem lance mão de maior proporção dessas 

oportunidades do que lançava. Ao contrario, os modernos 

métodos de comércio implicam em hábitos de confiança de 

um lado e o poder de resistir à tentação da desonestidade de 

outro, os quais não existem povos atrasados. 

A moderna concorrência é de duas espécies: 

construtiva e destrutiva. Em um muitos casos “regular 

concorrência” é um termo enganoso, que disfarça a formação 

de uma classe privilegiada de produtores que frequentemente 

usa de sua combinação de forças para frustrar os esforços de 

um homem capaz de subir de uma classe mais baixa do que a 

deles. Sob o pretexto de reprimir a concorrência anti-social, 

eles o privam da liberdade de abrir para si uma nova carreira. 

Mesmo a concorrência construtiva é menos benéfica do que 

a cooperação altruísta ideal. Em um mundo no qual todos os 

homens fossem perfeitamente virtuosos, a competição não 

teria lugar, mas o mesmo aconteceria com a propriedade 

particular e qualquer forma de direito privado. Os homens 

pensariam só nos seus deveres, e nenhum desejaria  ter uma 

quota maior de conforto e luxo do que os seus vizinhos. 

Podemos concluir, pois, que o termo concorrência 

não é muito adequado para designar as características 

especiais da vida industrial da época moderna. Para Marshall 

o que precisa é uma expressão que não implique quaisquer 
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qualidade morais, boas ou más, mas que indique o fato 

indiscutível de que o comercio e a industria modernos são 

caracterizados por maior confiança do individuo em si 

mesmo, mais previsão e mais reflexão e livre escolha. A 

liberdade econômica está no bom rumo. E pode ser 

empregada na falta de algo melhor. 

Mito da economia moderna poderia ter sido 

antecipado nas cidades da Idade Média, nas quais um 

espírito inteligente e audaz pela primeira vez se combinou 

com um labor industrioso e paciente. Mas não as deixaram 

desenvolver-se; e o mundo teve que esperar a aurora de uma 

nova era econômica até que uma nação inteira estivesse 

preparada para a provação da liberdade econômica. A 

Inglaterra fou palatinamente se preparando para a tarefa, 

mas, pelo fim do século XVIII, as mudanças que até então 

tinham sido lentas e gradativas, de repente se tornaram 

rápidas e violentas. As invenções mecânicas, a concentração 

das indústrias, e um sistema de manufatura em larga escala 

para mercados distantes, romperam as velhas tradições da 

indústria e deixaram que cada um negociasse por si o melhor 

que pudesse; e ao mesmo tempo estimularem o crescimento 

da população, para o que nenhuma instalação fora feita além 

de um lugar em pé nas fábricas e oficinas. 

Contudo, o período no qual a livre iniciativa se 

apresentava uma forma Barbara e desnaturada, foi na 

verdade quando os economistas foram mais pródigos em 

louvá-la. Em parte porque viram claramente o que os da 

geração de Marshall em grande parte esqueceram a 

crueldade das barreiras e das ordenações rígidas, que a livre 

empresa aboliu, e em parte porque a tendência geral dos 

ingleses nessa época era sustentar que a liberdade em todos 
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os campos, quer políticos quer sociais, merecia ser mantida a 

qualquer preço, exceto a perda da segurança. 

PRINCÍPIOS DE ECONOMIA: 
TRATADO INTRODUTÓRIO Capitulo 
II.
 Economia é o estudo dos homens e como vivem, 

agem e pensam a respeito de assuntos triviais, mas diz 

respeito principalmente aos motivos que afetam a conduta do 

homem na sua vida comercial. O motivo mais constante para 

a atividade dos negócios é o desejo da remuneração, a 

recompensa material pelo seu trabalho. É essa determinada 

medida de dinheiro que permitiu à Economia avançar sobre 

os demais ramos do estudo do homem. Esse estudo do 

homem deu à Economia uma exatidão maior do que qualquer 

outro ramo da Ciência Social. 

 O economista não se atribui a possibilidade de medir 

diretamente as inclinações do espírito, mas só indiretamente 

através de seus efeitos. Não é possível comparar e medir 

exatamente os estados de espírito em momentos diversos, 

nem mesmo o estado de espírito de outrem, se não 

indiretamente e por suposição através de seus efeitos. 

Mesmo se se restringir a atenção aos prazeres e sofrimentos 

físicos da mesma espécie, eles só podem ser comparados 

indiretamente pelos seus efeitos. E até mesmo essa 

comparação é, até certo ponto, necessariamente hipotética, a 

menos que aqueles sentimentos ocorram na mesma pessoa, 

ao mesmo tempo. 

Os prazeres que duas pessoas sentem com o uso do fumo, 

por exemplo, não podem ser comparados; nem mesmo a 

�10



ISABELLA VAN DER LAAN Setembro 2019

sensação que uma pessoa experimenta, com isso, em 

diferentes ocasiões. 

 Assim, medindo um estado de espírito, como os 

homens fazem comumente na vida, pela força propulsora ou 

o incentivo que oferece à ação, nenhuma nova dificuldade é 

ocasionada pelo fato de que alguns dos motivos que tivermos 

de levar em conta pertencem à parte mais nobre da natureza 

e outros, à inferior.  

O economista estuda os estados de espírito através de suas 

manifestações; e se acha que tais estados oferecem à ação 

incentivos de força igual, ele os trata, prima facie, como 

iguais para os seus fins. 

A medida em dinheiro dos motivos está sujeita a diversas 

outras limitações. A primeira delas vem da necessidade de se 

ter em conta as variações no montante dos prazeres, ou de 

satisfação, que a mesma soma de dinheiro representa para 

diferentes pessoas e em circunstâncias diferentes. 

 O mesmo preço pode representar maior soma de 

prazer, ou de uma satisfação qualquer num determinado 

momento do que em outro, para a mesma pessoa, ou porque 

o dinheiro lhe seja abundante ou porque sua sensibilidade 

tenha variado. 

Não é prudente dizer que dois homens com as mesmas 

rendas obtêm delas benefícios iguais, ou que teriam o mesmo 

sofrimento de uma diminuição igual dessas rendas. É preciso 

considerar, em seguida, o fato de que para uma pessoa pagar 

um dado preço por uma coisa, o motivo deve ser mais forte 

no caso de uma pessoa pobre do que no de uma rica. O 

prazer que, no espírito do mais pobre, representa esse 

dinheiro é maior do que representaria no rico. 
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 Quando se diz que um desejo é medido pela ação de 

que é o motivo, não se deve crer que se admita que toda ação 

seja determinada e o resultado de um cálculo. Nisso, o 

economista toma o homem como ele se apresenta na vida 

ordinária; e na vida comum as pessoas não ponderam 

previamente os resultados de cada ação, seja ela inspirada 

pelos instintos nobres ou baixos de sua natureza.  

 O lado da vida que a Economia se ocupa é aquele em 

que a conduta do homem é mais deliberada e onde lhe ocorre 

ponderar os prós e contras de uma determinada ação antes de 

executá-la.  Além disso, essa é a parte de sua vida onde, 

quando ele obedece ao hábito e ao costume, e age no 

momento sem refletir, é muito provável que esses próprios 

hábitos e costumes tenham nascido de um exame minucioso 

e ponderado das vantagens e inconvenientes do diferentes 

modos de agir. 

 Assim, a parte mais sistemática da vida das pessoas é 

aquela que elas consagram ao ganho de seu sustento. O 

trabalho de todos aqueles que estão empenhados numa 

ocupação qualquer é suscetível de ser observado 

cuidadosamente, e ser objeto de conclusões gerais, 

verificáveis por meio de comparações com os resultados de 

outras observações e podem ser feitas estimativas do 

montante em dinheiro ou em poder de compra para lhes dar 

motivação suficiente. 

 Quando se diz que os móveis das ações de um 

homem residem no dinheiro que ele conta ganhar, isso não 

significa que seu espírito esteja fechado a qualquer outra 

consideração senão a do ganho. Porque mesmo as relações 

que são unicamente de negócios pressupõem a honestidade e 

a boa fé, e muitas vezes elas pressupõem senão a 
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generosidade, pelo menos a ausência de baixeza e esse 

orgulho que todo homem honesto sente em conduzir-se bem. 

Além  disso, uma grande parte do trabalho pelo o qual os 

homens ganham sua vida, é, em si mesma, agradável; e há 

verdade na idéia sustentada pelos socialistas de que ainda se 

pode tornar maior.
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