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A CONSTRUÇÃO DA RACIONALIDADE DO DINHEIRO NA ECONOMIA
CONVENCIONAL
Aristóteles utilizava a separação entre o econômico e a crematística para
contrapor a visão econômica em seu sentido mais globalizante da pura acumulação de
dinheiro. Para o estagirita, a utilização do termo “econômico” significava a norma de
conduta do bem-estar da comunidade, ou da casa, em um sentido mais ampliado. A arte
da administração da casa, etimologicamente da junção dos vocábulos gregos oikos e
nomia. A “crematística” (khréma-atos) significava a acumulação da moeda pela moeda,
ou seja, somente o aspecto pecuniário1. A ideia do econômico em Aristóteles
compreendia a noção de conjunto entre o homem, a sociedade e a natureza, enquanto a
ideia de crematística consistia em colocar a perspectiva pecuniária antes de qualquer
outra coisa.
Aristóteles percebeu que a moeda, enquanto facilitador das trocas era um ganho
indiscutível para a sociedade, no entanto, na medida em que ela permitia acumular sem
limites, e essa acumulação se tornava um objetivo em si mesmo, ela poderia representar
um risco considerável para a comunidade humana. Em sua visão do oikos, o homem
encontrava-se submetido a uma série de restrições e obrigações para com sua
comunidade, através de relações marcadas pela solidariedade e ajuda mútua. Com o
predomínio da crematística, os vínculos entre o indivíduo e a comunidade seriam
fragilizados em detrimento da busca desenfreada pela aquisição monetária.
Ele temia, e a história provou que com razão, que a moeda fosse desviada de seu
papel original de facilitador das trocas para um papel principal, transgressor e perverso:
o de incentivar os indivíduos a procurar a acumulação da moeda pela moeda. O risco de
surgirem novos poderes, capazes de desequilibrar perigosamente a sociedade humana e
que surgissem dois grandes problemas: a) que a busca desenfreada pela acumulação da
moeda se tornasse a finalidade primeira das atividades dos homens e; b) se perdesse a
preocupação com a virtude física natural dos objetos2. Problemas que viriam a se
concretizar na sociedade capitalista e na racionalidade econômica dela derivada.
Na visão de Aristóteles, a racionalidade econômica não poderia ser vista com
significação absoluta, isoladamente de outros aspectos da vida social, não existiria uma
forma definitiva de racionalidade econômica, esta faria parte de uma totalidade maior
relacionada com outros aspectos das relações sociais, inclusive das relações com o meio
natural. No entanto, na sociedade capitalista, o caráter pecuniário adquiriu um aspecto
predominante, principalmente no capitalismo financeiro, como previsto por Aristóteles,
gerando uma série de problemas para a sociedade e para o meio ambiente. Além disso,
gerou um equivoco conceitual, materializado na identificação automática entre o
acúmulo de dinheiro e o crescimento da riqueza3, o que pode ser visto nas escolas de
pensamento econômico que foram se afastando de preocupações econômicas
globalizantes e construíram visões economicistas afastadas da discussão dos limites
físicos da natureza e consolidaram paradigmas econômicos que mais se aproximam da
crematística de Aristóteles.
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Em 1884, Patrick Gueddes publicou um texto intitulado “uma análise dos
princípios da economia”, no qual abordava a necessidade do estudo dos fluxos de
energia e materiais no interior dos sistemas econômicos, evidenciando a necessidade do
acompanhamento dos fluxos físicos e energéticos em sua evolução histórica para
observar a produção e o transporte de produtos finais e, assim, gerar referências de
medidas diferentes da medida monetária. Segundo Gueddes, somente após a
determinação de medidas físicas e energéticas seria possível a interpretação e valoração
em termos monetários4.
Portanto, o deslocamento conceitual, que levava em consideração as relações
físicas para o campo estritamente monetário, se consolidou com o pensamento
neoclássico, ao priorizar a hegemonia de um novo fator de produção: o capital.
Considerado inicialmente como um simples colaborador da terra e do trabalho nas
tarefas produtivas, passou a ser visto como um “substituto perfeito”, assumindo a
função de fator limitativo dos processos de produção de riqueza.
Sendo expresso na forma monetária, limitou a concepção de sistema econômico
ao mero campo dos valores monetários, configurado e medido por indicadores da
contabilidade nacional. A hipótese da perfeita substituição dos fatores de produção
permitiu fechar a discussão conceitual da noção de sistema econômico ao universo dos
valores pecuniários, ganhando simplicidade e coerência lógica, porém, isolando os
aspectos físicos, sociais e institucionais que demarcam o funcionamento dos sistemas
econômicos5.
CONTRAPOSIÇÃO À RACIONALIDADE DO DINHEIRO
A racionalidade econômica consolidada pelo capitalismo criou as condições de
separação e predomínio desta razão subjetiva na forma de valorização monetária.
Consolidou o que se pode chamar de racionalidade do dinheiro, e que, com o
predomínio desta forma de pensar e agir, o homem passou a ser mais racionalizador do
que racional quando utiliza a valoração monetária como principal mecanismo de
racionalização.
Uma visão reflexiva do capitalismo, em seu estágio financeiro é necessária, no
sentido definido por Habermas de proteger o mundo da vida dos excessos e das
consequências negativas da modernidade, especificamente no que se refere à exploração
excessiva dos recursos naturais, motivada pela excessiva, e às vezes exclusiva,
valoração monetária.
Portanto, o conceito defendido aqui como o de “comportamento racional” não se
limita a uma simples maximização de benefícios monetários, mas considera o conceito
econômico de Aristóteles e a proposição de Horkheimer, para quem ser racional quer
dizer, observa as regras, sem as quais nem o indivíduo, nem o todo podem viver e não
penses somente no momento presente6, assim, o conceito de racionalidade econômica se
aproximaria das ciências naturais e da necessidade de limites físicos aos processos de
reprodução da economia.
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