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Resumo
Em 415 AD, na cidade de Alexandria, foi assas-

sinada, por uma turba de fanáticos cristãos, a filó-
sofa, matemática e astrônoma Hipácia. Sua morte é 
considerada um dos marcos simbólicos da destrui-
ção da antiga cultura helenística e sua substituição, 
no Ocidente, pelo pensamento cristão medieval. 
O pouco que se sabe da vida e obra de Hipácia, 
bem como o muito que é possível reconstituir do 
agitado ambiente político e cultural de Alexandria 
nos últimos anos do século IV e primeiros do V, 
é o objeto do livro de Clelia Martínez Maza, Hipa-
tia: la estremecedora historia de la última gran filósofa 

de la Antigüedad y la fascinante ciudad de Alejandría. 
Em diálogo com essa obra, o autor examina alguns 
aspectos históricos relacionados à decadência do 
Império Romano e da cultura greco-latina para, ao 
final, apontar muitos indícios de que poderíamos 
estar vivendo, hoje, uma época precursora de outra 
nova grande barbárie.

Palavras-chaves: Hipácia, barbárie, cristianis-
mo, Roma, Alexandria, helenismo

Abstract
In 415 AD, the philosopher, mathematician and 

astronomer Hypatia was murdered by a mob of 
Christian fanatic, in the city of Alexandria. His de-
ath is considered a simbol of the ancient Hellenis-
tic culture destruction, and its replacement, in the 
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West, by the medieval Christian culture. Rebuil-
ding the little is known about the life and work of 
Hypatia and the much is known about the tumul-
tuous political and cultural life of Alexandria in the 
transition from the fourth century to the V, Clelia 
Martínez Maza wrote his Hipatia: la estremecedora 
historia de la última gran filósofa de la Antigüedad y la 
fascinante ciudad de Alejandría. In dialogue with this 
work, the author examines some historical aspects 
related to the decline of the Roman Empire and the 
Greco-Latin culture. In his conclusions, he point to 
many signs that we can be living today, a precur-
sory era of another great barbarism.

Key-words: Hipatia, barbarism, cristianism, 
Rome, Alexandria, helenism

1. Introdução
No ano 415 da Era Cristã, a filósofa, matemática, 

astrônoma grega Hipácia foi brutalmente assassi-
nada a pedradas e pauladas por uma turba enfure-
cida de cristãos, nas ruas da cidade de Alexandria, 
então, junto com Roma e Constantinopla, uma das 
três mais importantes do mundo helenista medi-
terrâneo. Seu corpo foi esquartejado e as partes 
queimadas em diferentes cantos da cidade. Com 
sua morte, dispersaram-se ou emudeceram os úl-
timos representantes da cultura clássica na cidade. 
Seu suplício, desde então, simboliza a liquidação 
definitiva do racionalismo antigo, a vitória, pelos 
mil anos seguintes, no Ocidente, das trevas e obs-
curantismo medievais.

Não se sabe em que ano ela nasceu. A data mais 
aceita seria cerca de 370, donde Hipácia estaria no 
auge dos seus 45 anos, pouco menos, pouco mais, 
quando foi colhida pela violência crônica que ca-
racterizava a vida política e cultural de Alexan-
dria àquela época. Sua vida adulta, entre a última 
década do século IV e os primeiros 15 anos do V, 
testemunhou uma nada pacífica disputa entre cris-
tãos e pagãos na Alexandria e em outras cidades 
do Oriente Médio, bem como lutas, não menos 
cruentas, entre os próprios cristãos, desde cedo 
enredados em fanáticas diferenças teológicas. Me-
nos a vida de Hipácia, sobre a qual pouco se sabe, 
mais o tumultuado ambiente político e cultural de 
Alexandria, é-nos revivido, brilhantemente, pela 
historiadora espanhola Clelia Martínez Maza, em 

seu Hipatia, a história da “última grande filósofa da 
Antiguidade” e da “fascinante cidade de Alexan-
dria” (MARTÍNEZ, 2009).

Os acontecimentos que cercam a vida e a morte 
de Hipácia dão-se quando a decadência do Império 
Romano, desde 395 definitivamente dividido entre 
Roma e Constantinopla, já seguia o seu curso. Por 
isso, tomar conhecimento dessa história, ter cons-
ciência de seu tempo único demarcado pela deca-
dência de toda uma civilização, pensar no mundo 
em que vivemos, cujo parece avançar para nova 
barbárie, fez-me escrever este ensaio. Em parte, é 
uma resenha do livro. Em parte, um esforço para 
situá-lo no contexto maior da época histórica que 
nos narra. Em parte, por fim, uma reflexão sobre 
o nosso tempo atual. Gostaria de dedicá-lo a Saki-
neh Ashtiani, fosse ela também filósofa. Talvez, no 
drama dessa mulher comum, condenada a morrer 
da mesma forma como se matava os “ímpios” há 
2.000 anos, esteja condensada toda a tragédia desta 
ordinária época vulgar em que vivemos.  

2. A época de Hipácia
Recorro a uma antiga, mas ainda insuperável, 

História Universal, aquela dirigida, nos anos 1950, 
por Maurice Crouzet. O seu primeiro capítulo do 
terceiro tomo – “A Idade Média” – abre com essas 
palavras:

Unanimemente, os escritores latinos celebram, 
por volta do ano 400, a grandeza de Roma: Roma 
reuniu “sob um mesmo nome todo o gênero huma-
no”, permitiu a todos os homens “viverem como 
cidadãos de uma única cidade, como membros de 
uma só família”, possibilitou aos povos fundirem-
-se num todo “pelo comércio, pela civilização, pelo 
casamento” (E. PERROY et alii, 1956: p. 15).

Pois o século mal completaria a sua primeira 
década quando, em 410, Alarico, à frente de um 
bando de visigodos, saquearia Roma. O começo 
do fim, quando sua civilização se pensava no auge. 
Algo que lembre o nosso contemporâneo Francis 
Fukoyama? Só a história dirá.

Em rápidos parágrafos, tentemos resumir as 
condições políticas, econômicas e culturais desse 
mundo helenista quando da decadência de Roma 
e paralela ascensão do cristianismo.

Desde 212, boa parte dos habitantes do Impé-
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rio, sobretudo as famílias aristocráticas e ricas, não 
importa em que província vivesse, tinha cidadania 
romana, logo direitos e deveres próprios de qual-
quer cidadão livre nascido em Roma. Essa aristo-
cracia, e boa parte do que poderia ser considerado 
classe média, falava normalmente latim e grego e 
absorvera rotineiramente os hábitos e os costumes 
greco-romanos. Um sistema público de ensino, em 
todas as cidades e muitas das vilas do Império, as-
segurava a educação e a formação dos filhos e filhas 
desses cidadãos na cultura helenista. Hipácia, em 
Alexandria, era, como muitos outros professores e 
filósofos, uma funcionária pública encarregada de 
repassar e reavivar para as novas gerações de seu 
tempo, as duas línguas, as ideias, a arte, os conheci-
mentos dos pensadores, moralistas, historiadores, 
poetas, cientistas da Antiguidade clássica.

A manutenção do Império e, particularmente, 
a das suas maiores cidades dependia do recolhi-
mento de tributos, cobrados em princípio às fa-
mílias aristocráticas provincianas. Evidentemente, 
para isso, elas extorquiam o trabalho escravo bem 
como repassavam parte não desprezível dessas 
obrigações para as camadas médias formadas por 
pequenos comerciantes, artesãos, camponeses e 
outros trabalhadores que vicejavam à sua volta. A 
partir do século III, uma crise econômica de lon-
ga duração (sobre a qual não poderei me estender 
aqui, mas essencial para entender a derrocada do 
Império), além das guerras civis e contra os bár-
baros tornarão ainda mais pesados esses impostos, 
aumentando a insatisfação, fermentando revoltas.

  Às famílias aristocráticas nas cidades e vilas, 
inclusive ao Imperador, cabem ainda, como exibi-
ção mesmo de poder e distinção social, praticar o 
evergetismo: aplicar parte da riqueza que detinham 
na realização de obras públicas necessárias à cida-
de ou província, bem como patrocinar festas, jogos 
e distribuir alimentos e esmolas. Daí, o famoso, até 
hoje, “pão e circo”.  Desenvolve-se um sistema po-
lítico e cultural que hoje diríamos clientelista, que 
permite o sustento, nas grandes cidades do Impé-
rio, de uma multidão de homens livres ociosos – o 
“proletariado”1 – facilmente mobilizável por este 
ou aquele aristocrata em suas disputas de poder.

A partir do século III, acelerando-se no IV, as 
vastas, bem trabalhadas, produtivas terras sob o 
domínio de Roma, bem como suas ricas cidades ou 

vilas atraíram os olhares cobiçosos de uma enorme 
população vizinha que ainda vivia no limiar das 
mais duras condições materiais primitivas de so-
brevivência, em choças e plantios seminômades: os 
assim chamados “bárbaros”. Através das imensas 
e porosas fronteiras do Império, definidas, em boa 
parte da Europa, pelos rios Reno e Danúbio, os 
mexicanos, perdão, os germanos vinham se infil-
trando pouco a pouco, ocupando aqui e ali pedaços 
vazios de terras, promovendo atos de bandidagem, 
criando inquietação. O Estado tentava detê-los 
construindo muralhas, como as de Adriano no 
Reno. Lembra algo mais atual? Ou os aceitava, 
entregando-lhes pedaços de território para plantio 
e sobrevivência, prestação de pequenos serviços, 
incorporação, onde possível, às forças de defesa 
e segurança. No interior do Império, a população 
desses imigrantes da Antiguidade não parava de 
crescer. 

Súbito, pressionados por suas carências; empur-
rados por outros bárbaros que vinham se deslocan-
do desde o Oriente longínquo; impulsionados pe-
las possibilidades de ganhos relativamente fáceis 
saqueando as cidades e silos espalhados pelo ter-
ritório imperial; aceitando arriscar a própria vida 
(nas batalhas) pela promessa de muito melhorá-la 
(nos saques e usurpações); os bárbaros finalmente 
lançam-se sobre Roma na segunda metade do sé-
culo IV, com estonteante vigor. Embora os contem-
porâneos não parecessem, de início, ter percebido 
toda a dimensão do que se passava, os bárbaros 
poriam o Império abaixo em menos de 100 anos. 
Em 476, deixaria de existir o Estado ocidental. O 
do Oriente, como sabemos, duraria aos trancos e 
barrancos até quase o raiar da modernidade.

Hipácia viveu nesse exato momento de transi-
ção. Pode ter ouvido notícias da derrota romana 
de Adrinopla, frente os godos, em 378, se já tinha 
idade para tanto, mas certamente soube, com o 
mesmo estupor que tomou conta de todos à épo-
ca, talvez comparável ao nosso diante das Torres 
Gêmeas atingidas por dois Boeings, do saque de 
Roma por Alarico. Diz-nos o historiador:

Acima de tudo, choque psicológico: a queda de 
Roma, em 410, causou estupefação em todo o mun-
do civilizado; no fundo da Judeia, São Jerônimo, 
abatido pela amargura, suspendeu por um momen-
to o seu trabalho; para os senadores ainda pagãos, 
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tratava-se da vingança dos deuses desprezados, do 
desastroso efeito da moral cristã de não violência; a 
inquietude apoderou-se dos cristãos: por que Deus 
não protegera a cidade de São Pedro? (idem, p. 21).

No entanto, logo, a confiança seria restaurada: 
um autor, em 417, já falava da volta “à abundância, 
o renascimento das trocas e da vida mundana” e 
para outro, aquela invasão fora “apenas um aci-
dente” (idem, ibidem). Pois sim...

Clelia Martínez não nos apresenta esse quadro 
maior. Em compensação, nos descreve, com a ri-
queza de detalhes possível, a tumultuada vida 
política, os atores sociais e, não raro, individuais, 
os fatos e ideias que movimentavam Alexandria 
em fins do século IV e começos do V. Aquilo que 
o historiador geral narra em largas pinceladas, 
como que formando um todo coerente, cujo desen-
lace pareceria inevitável, Martínez quase consegue 
reduzir a uma sucessão de fatos cotidianos, a mo-
vimentos desencadeados por paixões, recalques, 
idiossincrasias, ambições, sentimentos e ressenti-
mentos vários que motivavam a vida dos habitan-
tes de Alexandria. Tivesse podido recriar diálogos 
e discursos, algo que somente o futuro historiador 
do nosso presente terá farta condição de fazer, 
lograria reconstruir passo a passo a percepção de 
superfície que os indivíduos podem ter, ou não, do 
chão que lhes treme sob os pés.

3. A nova cultura cristã: culto 
à miséria

Se os conflitos econômicos, políticos ou militares 
que assolavam o Mediterrâneo greco-romano só 
aparecem nas páginas de Martínez por via das con-
sequências ou por nossa inferência, os religiosos, 
ao contrário, constituem o próprio fio condutor da 
narrativa, ainda que quase somente restritos aos 
vivenciados em Alexandria.

Depois de três séculos em que foi ora persegui-
da, ora tolerada, a religião cristã é adotada como 
oficial pelo Império, com Constantino, em 312 (um 
ou outro imperador, depois, ainda tentou voltar 
atrás, mas sem êxito). Antes disso, os cristãos des-
pertavam não apenas as suspeitas do Estado, mas 
estranheza, não raro raiva, dos diferentes segmen-
tos sociais do mundo mediterrâneo. Numa pala-
vra, distinguiam-se pela rejeição àquela sociedade: 

“dai a César o que é de César e a Deus o que é de 
Deus”. Mostravam oposição a tudo o que podia 
representar, não apenas no plano político mais evi-
dente, mas sobretudo no plano cultural e psicológi-
co mais profundo, as crenças, os comportamentos, 
as expectativas do indivíduo médio daquela época. 
Este indivíduo relacionava-se com os deuses de 
modo não muito diferente do relacionamento que 
também mantinham com os reis e outros podero-
sos, nos assegura Paul Veyne (1991). Era um trato 
em que o servidor do deus, dele esperava prote-
ção e atenção, inclusive podendo repreendê-lo se 
não colhia alguma resposta. Homens livres, não 
importa se ricos ou pobres, podiam conhecer suas 
posições hierárquicas entre si, mas não aceitavam 
relações servis:

Havia outra metáfora que os pagãos sensatos re-
provavam: a relação servil. O homem que a todo 
instante treme à ideia dos deuses como diante dos 
senhores caprichosos e cruéis faz destes uma ima-
gem indigna deles e de um homem livre. O medo 
dos deuses é o que os romanos entendiam por “su-
perstição”: deixavam à gente do povo, nesse Orien-
te habituado a obedecer a potentados, imaginar que 
a devoção significava proclamar-se escravo, servi-
dor de um deus. No fundo, a relação clássica com 
os deuses é nobre e livre: é de admiração (VEYNE, 
1991: pp. 204-205).

Os deuses, pois, devem ser “benfazejos e justos, 
benévolos, providenciais: super-homens do bem” 
(idem, ibidem). Mas, a rigor, esses eram os deuses 
cultuados pela plebe. Um cidadão culto “não podia 
crer em nada; leu Platão e Aristóteles que, quatro 
séculos antes, tampouco acreditavam. Virgílio, 
alma religiosa, acreditava na Providência, mas não 
nos deuses de seus próprios poemas [...]” (idem, pp. 
208-209). Acrescente-se:

Uma preocupação está curiosamente ausente de 
tudo isso: o além, a imortalidade da alma. Como 
a maioria de nossos contemporâneos, ninguém se 
preocupava com tal questão. A seita epicurista não  
acreditava nisso, como  tampouco a estoica, e a re-
ligião não interferia: as crenças no além formavam 
um campo a parte. A opinião mais difundida, inclu-
sive entre o povo, era a de que a morte era um nada, 
um sono eterno [...] (idem, p. 210).

Em suma, a religião e, ao seu lado, as práticas di-
vinatórias cumpriam mais alguma função tranqui-
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lizadora do que transcendental, em uma sociedade 
essencialmente hedonista – o que não fariam esses 
antigos romanos e gregos se tivessem à disposi-
ção essa pletora de gadgets consumistas que nos 
tranquiliza hoje? Só podiam contar, para o prazer, 
com as festas, os jogos, inclusive de gladiadores, 
as termas, os banquetes, as tavernas, o sexo hetero 
e homossexual. Ou, as guerras... Não que desco-
nhecessem os limites éticos, morais e cívicos: para 
educá-los, lembrá-los, cobrá-los, exemplificá-los, 
existiam os filósofos. E quando (re)descobrimos 
isso, nestas nossas leituras auxiliares, mais claro 
fica o papel desempenhado por Hipácia, outros e 
outras filósofos e filósofas na Alexandria e no mun-
do greco-romano tardio, conforme nos descreve, 
com riqueza de detalhes, Clelia Martínez. É o que 
diz Veyne:

Entre os antigos, normas de vida e exercícios espi-
rituais formavam a essência da “filosofia”, não da 
religião, e a religião estava mais ou menos separada 
das ideias sobre morte e o além. Havia seitas, mas 
eram filosóficas, pois a filosofia era a matéria das 
seitas que propunham convicções e normas de vida 
a quem tal pudesse interessar; um indivíduo se tor-
nava estoico ou epicurista e se conformava mais ou 
menos às suas convicções, assim como entre nós se 
é cristão ou marxista, com o dever moral de viver a 
própria fé e militar (idem, p. 201).

Será fundamental saber disso para compreen-
der plenamente o debate filosófico entre cristãos 
e pagãos. A filosofia pré-cristã, greco-romana, se 
propunha a “dar aos indivíduos um método de 
felicidade. Uma seita não era uma escola aonde se 
ia aprender ideias gerais; aderia-se a ela porque se 
buscava um método racional de tranquilização. A 
moralidade fazia parte dos remédios prescritos por 
algumas seitas, que explicavam a receita racional-
mente [...]” (idem, p. 214).

Por isso e para isso, o filósofo deveria viver con-
forme os princípios que pregava. E Martínez exibe, 
em várias passagens, essa postura dos pensadores 
antigos. Um célebre episódio serviria, por exemplo, 
para definir o caráter moral de Hipácia. Assediada 
por um discípulo apaixonado, teria jogado-lhe no 
rosto um pano ensanguentado de suas regras, di-
zendo: “É isto o que você ama, e isto não é belo” 
(MARTÍNEZ, 2009: p. 24). Mantendo-se virgem, 
Hipácia pregava, como caminho para a busca da 

verdade e felicidade, a renúncia ao corpo, logo ao 
sexo, no âmbito dos princípios neoplatônicos que 
passam a dominar a filosofia greco-romana na fase 
terminal do Império. 

Pelo que nos expõe Peter Brown (1991), a crença 
cristã buscava pôr em prática, com absoluta deter-
minação, virtudes morais que outras seitas pagãs, 
e também as judias, defendiam sem, porém, o mes-
mo grau de exigência. Os cristãos pareciam radicais:

[...] os dirigentes cristãos pouco inovam em matéria 
de moral. O que fazem é muito mais crucial. Criam 
um novo grupo cuja excepcional insistência na 
solidariedade face a suas tensões internas garante 
que seus membros pratiquem o que os moralistas 
pagãos e judeus já começaram a pregar (BROWN, 
1991: p. 250).

Solidariedade é a palavra-chave, sustentada dura-
mente pelos judeus em toda a sua história como 
vital para a própria sobrevivência de sua nação, 
traduzida, ou ressemantizada, para os anseios de 
parte dos cidadãos do Império, pelas cartas de Pau-
lo e seus seguidores.

Desde os seus primórdios, o cristianismo foi 
adotado tanto por gente da aristocracia, até das fa-
mílias imperiais – certamente por aqueles já mais 
influenciados pela moral dos filósofos –, quanto 
por gente do povo. Mas enquanto os membros da 
aristocracia precisam se equilibrar, como sempre, 
entre a obediência às suas crenças filosóficas e o 
“pragmatismo”, como diríamos hoje, das exigên-
cias políticas e econômicas de sua posição social, 
o homem livre que vive do seu trabalho, ao con-
trário, encontra na solidariedade a força necessária 
para suportar suas humilhações e tormentos:

Nas casas modestas, agir com autoridade não consti-
tui um modo de controlar os escravos e as mulheres. 
Daí serem maiores as preocupações relativas à ordem 
íntima, às reservas íntimas de comportamento, à fi-
delidade entre esposos e à obediência dentro de casa,  
obtidas “na simplicidade do coração temente a Deus”. 
A obediência por parte dos domésticos, as boas rela-
ções entre parceiros e a fidelidade dos esposos contam 
muito mais para homens suscetíveis de serem mortal-
mente feridos pela infidelidade sexual, pelas trapaças 
e pela insubordinação do pequeno número de seus es-
cravos, do que para homens verdadeiramente ricos e 
poderosos [...] Um sentimento de solidariedade cons-
titui o complemento natural de uma moral do homem 
socialmente vulnerável (idem, p. 251).
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As elites não eram solidárias: distribuíam pão, 
promoviam o circo, apenas para aqueles reconheci-
dos também como cidadãos e dando às suas ações 
sentido de altruísmo cívico. “Grande número dos 
habitantes da cidade – e mais comumente os ver-
dadeiros pobres, como os escravos e os imigrantes 
– não se beneficiam com tais larguezas” (idem, ibi-
dem). A baixa classe média começará a encontrar, 
diante da aristocracia, sua marca identitária positi-
va ao praticar um novo tipo de solidariedade para 
com os mais pobres:

Cotidianamente, [ela] percebe que existe uma rela-
ção entre o “supérfluo” de que desfruta gente mo-
desta e a “falta de meios” dos seus vizinhos mais 
pobres. Melhor ainda, tal desequilíbrio pode ser 
eliminado, ou pelo menos acentuado, com a redis-
tribuição de pequeninas somas, ao alcance de qual-
quer modesta família citadina ou de um próspero 
cultivador, entre os pobres rurais. Como muito an-
tes já haviam observado as comunidades judaicas, 
as comunidades cristãs sabem que para os humil-
des a manutenção de uma margem de independên-
cia financeira num mundo hostil é possível graças 
a modestas medidas de ajuda mútua. Oferecendo 
esmolas e uma oportunidade de emprego aos mem-
bros mais desprovidos de sua comunidade, judeus 
e cristãos podem proteger seus correligionários do 
empobrecimento e, portanto, de uma vulnerabi-
lidade total face aos empregados ou aos credores 
pagãos. Nesse contexto bem definido, compreende-
mos melhor como a prática de esmola aos pobres 
logo se torna um sinal evidente da solidariedade 
dos grupos ameaçados de crentes (idem, p. 252). 

Esse movimento comunitarista solidário, ser-
vido por um discurso que os primeiros padres e 
bispos diziam ser a palavra de Cristo ou mesmo de 
Deus, cresceu no tecido social já decadente do Im-
pério, ao longo dos dois primeiros séculos da Era 
Cristã. A partir do século III, tal discurso passará 
a ser definitiva e oficialmente a palavra da Igreja, 
que só então se constitui como instituição. Assim, 
nos interstícios de um sistema em lenta decompo-
sição, começa a avançar uma nova moral anti-he-
donista – hoje, diríamos anticonsumista. Daí para a 
rígida moral sexual será um pulo: abstenção sexual 
até no casamento, ou sexo restrito às necessidades 
reprodutivas. Afinal, já diziam os neoplatônicos, 
o corpo é sujo. Os cristãos pretendem que “sua 
excepcional disciplina sexual atinja seu objetivo: 

exprimir a diferença que os separa do mundo pa-
gão” (idem, p. 254). Mais do que isso: superioridade. 
A renúncia aos prazeres da carne é a demonstra-
ção mais evidente da superioridade espiritual de 
quem a pratica, pois “uma exceção neste ponto 
igualmente constituirá uma exceção em outros as-
pectos” (idem, ibidem). Atrai admiração, sobretudo 
de todos os que, por qualquer motivo, teriam ra-
zões para se sentirem rejeitados. Daí, novos adeptos 
em busca dessa mesma distinção superior. Daí por 
fim, no limite, o próprio e definitivo celibato para 
aqueles que quisessem se dedicar exclusivamente 
à obra de Deus.

Desse sentimento crescente de rejeição àquela 
sociedade por parte, sobretudo, dos que dela me-
nos tiravam proveito nascerá, no final do século 
III, o monasticismo. Fenômeno oriundo dos meios 
rurais, não das cidades, leva um número crescente 
de homens e algumas mulheres a se retirarem para 
algum lugar isolado próximo a algum centro urba-
no, ali passando a viver rusticamente, com parcos 
recursos, dedicando-se, solitariamente ou em co-
munidades, à oração, pregação e meditação. São os 
monges, de monachoi, “homens solitários”, que terão 
lugar destacado nos acontecimentos que levaram à 
morte de Hipácia. Até o “final do século IV, o papel 
da Igreja cristã nas cidades [será] eclipsado por um 
modelo radicalmente novo da natureza humana e 
da sociedade humana, criado pelos ‘homens do de-
serto’” (idem, p. 276).

O monasticismo expressa clara rejeição ao mun-
do urbano. Por extensão, à própria civilização. Que-
ria o retorno, retrocesso, à natureza primitiva do 
homem: utopia do bom selvagem, na sua forma 
adâmica.  Na visão de um dos seus mais ardentes 
líderes, João Crisóstomo, morto em 407, logo con-
temporâneo de Hipácia, o mundo civilizado não 
passava de uma época de transição entre o Paraí-
so bíblico e um novo tempo da Ressurreição. As 
realidades humanas, seus conflitos, suas relações, 
dizia Crisóstomo, estariam “prestes a se imobilizar 
na imensa calma da presença de Deus [...] Cidade, 
casamento, cultura, os ‘supérfluos necessários’ da 
vida estabelecida são apenas um interlúdio passa-
geiro, diante deste estado límpido, despojado das 
‘preocupações desta vida’” (idem, p. 278). Nesse 
novo paradigma, como diríamos hoje, a cidade
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perde sua preeminência enquanto unidade social e 
cultural distinta. Em numerosas regiões do Oriente 
Próximo, o avanço do monasticismo marca o fim do 
esplêndido isolamento da cidade helenística com 
relação ao campo circundante. Agora, os citadinos 
que partem aos bandos para buscar o conselho e 
a bênção dos santos homens estabelecidos na vi-
zinhança, o mais das vezes encontram robustos 
aldeões iletrados que quando muito falam um dia-
leto grego. Na região do Mediterrâneo, os monges 
unem-se aos pobres anônimos para formar uma 
nova “classe universal”, sem ligação com o campo 
ou a cidade, mas igualmente dependente da miseri-
córdia divina, seja qual for o ambiente (idem, p. 279).

Como lemos na obra de Martínez, os monges, 
conquistada essa influência, não se limitarão às 
suas rezas. Nas pequenas cidades do Oriente  Mé-
dio, próximas aos desertos em que viviam, lidera-
rão atos de vandalismo e linchamento contra tem-
plos e sacerdotes pagãos. Em Alexandria, quando 
chamados, servirão de tropa de choque a serviço 
dos atrabiliários imãs, quero dizer, patriarcas Te-
ófilo e Cirilo. Sobretudo – e assim se explica, tal-
vez, essa militância ativa –, começarão a fazer dos 
monastérios que criavam em regiões afastadas 
escolas alternativas às públicas, nelas formando 
os jovens místicos necessários à direção da Nova 
Era. Nestas escolas, para as quais as elites passam 
a enviar seus filhos (fiéis à máxima segundo a qual 
tudo deve mudar para que nada mude), ensina-se 
a moral cristã com base nos textos bíblicos e dos 
seus primeiros exegetas. Parte desses jovens não 
permanecerá nos monastérios, mas reaparecerá, al-
guns anos depois, nas cidades, embora esvaziadas, 
a serviço de suas igrejas e às ordens de seus bispos. 
Uma nova elite eclesiástica está se formando nessas 
autênticas madrassas. Por obra inicial de Crisósto-
mo, na Síria, passado algum tempo,

de repente percebemos a primeira Antioquia bizan-
tina tal como já podia ser. Não é mais uma cidade 
helenística; a conduta de seus cidadãos dirigentes 
já não é sutilmente moldada pelos códigos deriva-
dos da vida em seus antigos centros públicos. Os 
antigos espaços públicos são ignorados, o teatro e o 
foro estão ausentes. Vias estreitas e tortuosas levam 
da basílica cristã, que abriga as grandes reuniões 
religiosas, a pátios retirados; ali, numa intimidade 
protegida, o pai crente transmite aos filhos a arte 
religiosa do temor a Deus. Trata-se de um esboço 
da futura cidade islâmica (idem, p. 282). 

4. As heresias
O que talvez possa mais surpreender o leitor de 

Martínez é a virulência alcançada pelos conflitos 
entre os próprios cristãos, nestes primeiros séculos 
da Nova Era. Quem conhece um pouco da história, 
já ouviu falar dos primeiros concílios convocados 
para dirimir dúvidas teológicas. Mas os historiado-
res não dedicam muitas linhas, quando dedicam, 
aos embates de ruas, nas principais cidades medi-
terrâneas, motivados por essas divergências. A de-
talhada narrativa de Martínez, dos estúpidos con-
flitos ocorridos em Alexandria na segunda metade 
do século IV e primeira do século V, envolvendo 
arianos e nicenos, será um dos pontos mais instigan-
tes de seu livro.

Como em tudo o mais que se refere ao entorno 
histórico geral dos fatos que narra, a autora pouco 
nos esclarece sobre a natureza desses conflitos. Este 
é o único ponto fraco do livro. Aqui ou ali, uma 
rápida nota de rodapé informa-nos o básico do bá-
sico de uma ou outra questão, pouco esclarecendo 
sobre os porquês de as divergências terem se torna-
do tão ruidosas, não raro raivosas. Se não se é pro-
fundo conhecedor do tema (a maioria dos leitores 
não será), haverá que se recorrer a outras fontes. De 
novo, voltaremos aos nossos volumes da História 
Universal dirigida por Maurice Crouzet.

A partir do segundo século, contando cada vez 
mais com quadros intelectualizados da elite (mui-
tos cristãos estudavam na escola de Hipácia) e, ao 
mesmo tempo, em processo de institucionalização, 
o cristianismo tendia, naturalmente, a se colocar 
questões para além do mero moralismo vulgar. 
Fortes influências neoplatônicas, outras noções 
oriundas de culturas, vivências ou religiões das di-
ferentes partes do Império, a própria ruptura com 
a tradição do Velho Testamento e a exigência de 
interpretar o Novo ainda em fase de consolidação, 
tudo vai contribuir para a afirmação de tendências 
teóricas e políticas, adiante reconhecidas como he-
resias.

Vamos saltar sobre a tentação de buscar entender 
por que razões políticas, econômicas ou culturais, 
certas teses seriam heréticas, outras não. E vamos 
nos concentrar na mais importante delas, importan-
te, pelo menos, para o desenrolar dos acontecimen-
tos narrados em Hipatia: a heresia de Ario (260-336).
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Uma questão teórica central para o cristianismo, 
em seus primeiros tempos, seria estabelecer clara-
mente a natureza do próprio Jesus Cristo: homem 
ou Deus? Ario seria um dos pensadores seminais, 
embora não único, que sustentaria a natureza hu-
mana de Jesus, dotado, claro, de poderes divinos 
a ele delegados por Deus. Seus opositores susten-
tavam a mesma substância (“homousious”) de Jesus 
e Deus, aquele como encarnação deste. Para diri-
mir a controvérsia, a pedido dos próprios padres, 
Constantino convoca o concílio de Niceia em 325, o 
qual acaba condenando Ario e seus seguidores. No 
entanto, o mesmo Constantino, que pressionara o 
conclave de Niceia a condenar Ario, reverá adiante 
suas posições e reabilitará o bispo herege. Ou seja, 
a polêmica religiosa interessava também, e muito, 
ao poder secular que, desde então, não deixará de 
se imiscuir nos rumos doutrinários da Igreja.

Os argumentos de Ario eram fortes, seja porque 
ele era bem dotado intelectualmente, seja porque 
se amparavam na tradição neoplatônica. Nas re-
giões já dominadas pelo cristianismo encontrava 
muitos seguidores, assim como em tribos bárba-
ras além-fronteiras, evangelizadas por pregadores 
arianos. Depois de Constantino, alguns imperado-
res aceitarão o arianismo; outros optarão pela orto-
doxia nicena. Cada mudança de credo em Constan-
tinopla provoca mudanças verticais no comando 
das províncias e até nos bispados, de algum modo 
também submetidos à vontade do Imperador, em 
troca dos privilégios da aliança com o Estado. A 
história detalhada dos efeitos desse vai e vem em 
Alexandria nos é servida de modo primoroso por 
Martínez: entre a segunda década do século IV e a 
primeira do V, Alexandria terá seis bispos homou-
sianos e quatro arianos. Um dos mais importantes 
dentre os homousianos, Atanásio, pontificará, será 
deposto e exilado, e voltará ao cargo cinco vezes, 
entre 328 e 366. Pior destino teria o não menos in-
tolerante ariano Jorge da Capadócia, que ocupou 
a cadeira episcopal de 357 a 361: será linchado nas 
ruas de Alexandria por turbas insufladas por mon-
ges nicenos.

A presença desses talibãs monásticos é constante 
no livro de Martínez. Outro bispo ariano, Lucio, 
teve de ser protegido pelas tropas imperiais para 
assumir o cargo, no qual, aliás, não se sustentaria 
por mais que um ano (367). Voltaria em 373, mas 

acabaria expulso, devido a novas badernas, em 378. 
Surge logo a pergunta ao leitor atento: entendia o 
populacho, mesmo esses monges nada ilustrados, 
as elevadas abstrações do debate? O historiador 
também colocará esta dúvida: “Temos dificuldade 
em conceber as paixões desencadeadas por dispu-
tas, aparentemente provocadas por questões teo-
lógicas de uma sutileza inacessível ao comum dos 
fiéis” (E. PERROY et alii, 1956: p. 45) . 

Muito provavelmente, o que poderia levar gru-
pos populares, misturando trabalhadores pobres 
com vagabundos e mendigos, a se inflamarem ao 
chamado de bispos, padres ou monges, deveriam 
ser relações emocionais, partidarismos irracionais, 
talvez não muito diferentes desses que hoje em dia, 
volta e meia, envolvem torcidas de times de futebol 
em conflitos que podem levar até à morte de alguns 
torcedores. Aliás, não poucas arruaças políticas ou 
religiosas tiveram por estopim o que pareciam ser 
apenas choques entre torcidas rivais no Hipódro-
mo da cidade, narra-nos Martínez. 

Podia tratar-se também de adesão ideológica 
irrestrita e impensada, desses ou daqueles grupos 
turbulentos, a lideranças inflamadas e demagógi-
cas, devido a profundas e irrefletidas motivações 
psicológicas de fundo cultural ou histórico, ali-
mentadas por irados ressentimentos e acumulados 
recalques. Além dos monges, facções de agitadores, 
expõe Martínez, eram sustentadas, servindo às 
suas disputas de poder, por famílias aristocráticas, 
sacerdotes pagãos e, claro, bispos da Igreja. Outra 
SA2 daqueles tempos eram os “parabalanos”, no 
início grupos encarregados de recolher e enterrar 
os mortos, logo também postos a serviço político 
e miliciano dos templos e igrejas que tiravam evi-
dente poder simbólico, diria Bourdieu, quando não 
polpudas receitas dos enterros e dos cultos deriva-
dos. 

Martínez, se apenas nos suscita a pergunta aci-
ma, dá-nos, por outro lado, uma rica e detalhada 
descrição dos vários segmentos e camadas que 
constituíam a sociedade alexandrina tardoimpe-
rial, certamente não muito distintos dos que pode-
riam ser encontrados em outras grandes cidades 
mediterrâneas. Não vamos cair no simplismo de 
buscar aí alguma clivagem bipolar de classe, como 
seria a gosto do marxismo vulgar. Para começar, 
alimentando os conflitos estava a disputa entre 
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pagãos e cristãos, os quais, já vimos, dividiam-se 
verticalmente, não horizontalmente, na sociedade. 
Haviam os chamados “colégios”, associações que 
reuniam diversos tipos de comerciantes, carpin-
teiros, sapateiros, marinheiros, pescadores, outros 
perfis de trabalhadores, encontradas em todas as 
cidades do Império, legalmente reconhecidas, do-
tadas de direitos e deveres, logo também desfru-
tando vantagens e desvantagens umas em relações 
a outras. Demarcadas por suas idiossincrasias pro-
fissionais, onde vicejavam preconceitos mútuos e 
invejas recíprocas, podiam ser facilmente manipu-
ladas pelas forças em conflito. Bispos nicenos con-
fiariam a um dos colégios de marinheiros, com os 
quais estabeleceram relações clientelísticas, a sua 
correspondência, logo articulação, internacional. 
Os arianos mobilizariam um dos colégios de co-
merciantes, num dos vários tumultos que fomen-
taram contra Atanásio.

Atravessando tudo isso, também as demarcações 
étnicas: judeus (muito influentes até serem expulsos 
em 415 nas mesmas arruaças que atingiriam Hipá-
cia), frígios, lídios, egípcios autóctones etc. À volta, 
a massa de “proletários” vagabundos, mendigos, 
ladrões, outros lumpens, vivendo dos templos, das 
igrejas, das casas aristocráticas, servindo-as, nas 
facções, em troca de sustento ocioso, predispos-
tas, na falta de melhor a fazer, a se envolverem em 
qualquer baderna. Por fim, mas não por último, a 
raiva silenciosa contra o domínio romano, depois 
bizantino, muito bem representado por tropas po-
derosas que não deviam perder qualquer oportuni-
dade de mostrar quem é que mandava, sobretudo 
num Egito onde, apesar da helenização, mas muito 
concentrada em Alexandria, persistiam os traços li-
teralmente pétreos de sua cultura milenar. Mesmo 
em Alexandria, um dos mais importantes templos, 
logo polo também de poder político, era o dedicado 
ao deus sincrético Serápis, uma associação entre o 
egípcio Osíris e o grego Dionísio. Em 391, esse tem-
plo será devastado por turbas cristãs, açuladas por 
Teófilo, que põem fogo em sua importante bibliote-
ca, anexa ou extensão da de Alexandria, e arrastam 
pelas ruas da cidade, emulando um linchamento, 
partes desmembradas da gigantesca estátua do 
deus. Serápis juntou-se, simbolicamente no sacrifí-
cio, a Jorge da Capadócia, a Hipácia, ao niceno Pro-
tério (em 457), e a outros. 

5. O fim de Hipácia – e da sua 
cultura

Hipácia, já disse, seguia a tradição neoplatônica, 
hegemônica na filosofia greco-latina depois do se-
gundo século. Como em outras situações análogas, 
Martínez nos exibe uma intimidade com autores, 
ideias, situações que, à falta de notas explicativas 
mais numerosas ou mais detalhadas, ou de alguns 
parágrafos mais substanciais, podem desorientar 
o leitor, mesmo culto mas não especializado. É 
fato, reconheça-se, que o texto não perde fluência, 
ao contrário, ganha elegância por isso, assim bem 
atendendo ao leitor menos curioso.

Originado justamente em Alexandria, o neo-
-platonismo teve em Plotino (205-270) o seu prin-
cipal sistematizador, e em Jâmblico (245-325) outro 
de seus grandes nomes. Muito resumida e esque-
maticamente, sustentava a existência de um Ser 
supremo que se refletia na realidade conhecida e 
podia se expressar por muitas divindades e demô-
nios – assim legitimando o panteão greco-romano 
e outros, orientais. Pregava o ascetismo: aquele que 
não lograva alcançar esse estágio supremo conde-
naria sua alma a se reencarnar em animais e plan-
tas. Ambicionando um diálogo mais íntimo com os 
deuses, algumas de suas seitas aderiram à teurgia, 
isto é, práticas oraculares ou divinatórias, impor-
tadas da Caldeia ou mesmo herdadas da tradição 
grega. Martínez sustentará que a escola de Alexan-
dria distinguia-se da de Atenas sobretudo por não 
aceitar, ao contrário desta, a teurgia.

Evidentemente, o neoplatonismo preparou os 
terrenos filosófico e moral para... o advento do 
Senhor. Em Alexandria, cristãos aristocráticos e in-
telectualizados frequentavam as aulas de Hipácia 
sem maiores conflitos, exceto talvez por elegantes 
polêmicas intelectuais. A maior parte do que sabe-
mos sobre ela, devemos a um desses seus ex-alunos 
cristãos, o aristocrático bispo Sinésio da Cirenaica 
(370-413), cuja correspondência sobreviveu ao 
massacre dos tempos. Suas cartas para diferentes 
interlocutores, inclusive a própria filósofa, com 
muitas passagens reproduzidas por Martínez, nos 
dizem o que Hipácia ensinava, revelam as suas re-
lações sociais e testemunham a sua influência polí-
tica na cidade. Por elas e por outras crônicas desses 
tempos terminais tomamos conhecimento dos títu-
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los e resumos das obras escritas por Hipácia, pois 
nenhuma delas chegou até nós.

Ela escrevia comentários – a Diofanto, a Apolônio, 
a Ptolomeu. Também seu pai e tutor, antecessor na 
direção da escola de Alexandria, Téon (335- 395), 
notabilizou-se por seus comentários a Euclides, Hi-
parco, Ptolomeu. Outros do mesmo século, em Ale-
xandria, Atenas, Roma, demais centros importan-
tes, dedicavam-se a comentar obras passadas, mais 
do que gerar conhecimento novo. O leitor estranha. 
O historiador responde: decadência.

Tal decadência é aflitiva em matéria científica. Al-
guns progressos nas aplicações práticas, não susce-
tíveis de serem superestimados, não podem dissi-
mular o mais grave: o recuo e mesmo a abdicação 
do espírito científico voltado para a observação e a 
pesquisa através da curiosidade desinteressada e da 
obediência às leis da lógica. Como duvidarmos de 
que a principal responsabilidade por esta situação 
caiba ao primado que o homem atribui às preocupa-
ções de ordem religiosa? (AYMARD e AUBOYER, 
1956: p. 58).

Bingo!
Prossegue:

Dominado pelo misticismo, o paganismo dá o 
exemplo, em primeiro lugar. Experimenta ele, efe-
tivamente, e exprime antes de tudo, a tendência à 
efusão sentimental, a necessidade de união com o 
Ser absoluto: o conhecimento dos segredos do Uni-
verso não lhe parece desejável a menos que conduza 
a uma certeza melhor fundamentada no concernen-
te à sabedoria divina; esta torna-se deplorável se 
desviar a alma das adorações que constituem seu 
principal dever e seu único reconforto (idem, ibidem). 

Ora, terá Hipácia, mesmo distante das práticas 
teúrgicas, mesmo que Martínez busque sempre 
destacar o seu espírito lógico e científico, terá Hipá-
cia ultrapassado esse limite próprio da sua época?

Continuando:

Mas tal atitude anticientífica encontra partidários 
mais ardorosos ainda entre os cristãos que, possuin-
do a revelação suprema dada pelo Livro, devem 
absorver-se no seu estudo. Fácil seria rebuscarmos 
entre os padres da Igreja declarações de princípio 
condenando inapelavelmente qualquer esforço de-
dicado a outros fins. Excepcional é o caso de São 
Basílio, aceitando reter algo das conquistas de an-
tigamente, na medida em que elas permitam uma 
melhor compreensão da admirável obra do Criador. 

A doutrina mais corrente é definida por Santo Agos-
tinho, ao proclamar supérfluo tudo o que não se en-
contra na Bíblia: “Tudo o que o homem pode apren-
der fora dela encontra-se nela condenado se for 
nocivo, e nela está contido se for útil” (idem, ibidem).

Não foi exatamente isso o que também diria, 
dois séculos depois, o califa muçulmano Omar I 
(586-644) ao seu general Amrou que vinha de con-
quistar Alexandria e perguntava sobre o que fazer 
com os restos, ainda imponentes, da biblioteca que 
lá encontrara?

Com relação aos livros que você menciona, aqui está 
minha resposta. Se os livros contêm a mesma dou-
trina do Corão, não servem para nada, porque são 
repetitivos; se os livros não estão de acordo com a 
doutrina do Corão, não há razão para conservá-los 
(apud BAEZ, 2006: p. 70).

O que escapara à sanha dos cristãos nos tristes 
anos de Teófilo e Cirilo, os maometanos não se fur-
taram a reduzir definitivamente a cinzas, fazendo 
dos papiros de Platão, Hesíodo, Safo, de tantos 
outros e outras, talvez os de Hipácia, combustível 
para as termas da cidade.

  Numa trágica ironia, o que se conhece, com 
riqueza de detalhes, da vida de Hipácia é o mo-
mento de sua morte, descrita por pelo menos três 
cronistas, sem discrepâncias maiores, nos cem anos 
seguintes. Sabe-se até o nome de quem liderou os 
“homens bestiais” (palavras de Damascio, um dos 
cronistas) que a despedaçaram: um certo Pedro. Era 
março de 415. Em meio a violências que envolviam 
judeus e cristãos, a filósofa é arrancada de sua li-
teira quando chegava em casa, arrastada pelas ruas 
até o átrio de uma igreja, onde é apedrejada, espan-
cada, esfolada com conchas até morrer. Em segui-
da, seu corpo é esquartejado e queimado numa pra-
ça pública. Naqueles dias, o patriarca Cirilo estava 
às turras com o governador Orestes que, embora 
cristão, buscava se equilibrar politicamente entre os 
grupos e facções que agitavam a cidade. Tratava-se 
de clara disputa de poder entre uma Igreja já come-
çando a enriquecer e buscando ampliar sua força 
secular, e um Estado ainda não de todo moribundo, 
sobretudo no lado Oriental. Orestes, ele também, 
quase fora linchado por bandos armados, em meio 
à mesma baderna, tendo sido salvo à última hora 
por um grupo de sensatos cidadãos. Hipácia man-
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tinha, ostensivamente, estreita relação intelectual 
e política com o governador – logo, claro, para as 
línguas maledicentes, era sua amante, até mesmo 
insidiosa feiticeira a turvar-lhe a razão. Avistada 
por um bando de hooligans quando chegava tran-
quilamente em casa, tornou-se alvo fácil dos co-
mandos vermelhos que apavoravam a cidade. 

Cronistas cristãos daqueles tempos reconhecem, 
na morte de Hipácia, um símbolo da derrota pagã. 
Cirilo tornou-se o senhor de fato de Alexandria, 
dedicando-se nos anos seguintes a disputas, sem-
pre encobertas pelas diferenças teológicas, com 
bispos de Constantinopla e de outras grandes ca-
pitais. Depois da tragédia, a Escola de Alexandria 
lograria sobreviver mediocremente até a chegada 
dos árabes, graças a acordos com a hierarquia cris-
tã, inclusive pondo-se sob a direção de filósofos 
cristãos. A de Atenas, em 529, será fechada por or-
dem do imperador Justiniano.

A ofensiva contra os pagãos segue em frente, 
com nunca assaz suficiente violência. O que acon-
teceu no Egito, depois da morte de Hipácia, deve 
ter ocorrido também em outras regiões, sobretudo 
no Mediterrâneo oriental. Os monges Shenute de 
Atripe, Macario de Tkov e outros vão se lançar com 
especial zelo à tarefa de destruir os templos pagãos 
que insistiam em sobreviver durante o século V e 
ainda no século VI. O paganismo não desapare-
ceria suavemente pela palavra pacífica de piedo-
sos pregadores cristãos. Conforme as detalhadas 
descrições que nos fornece Martínez, os evange-
lizadores não agiam diferentemente dos nossos 
contemporâneos talibãs, ou como já ensaiam entre 
nós, ainda sem o necessário ambiente a favor, os 
evangélicos pentecostais. Impunham-se pela for-
ça, sob os olhares complacentes do Estado, a cujas 
autoridades os pagãos chegavam a apelar, em vão.

A partir de meados do século V, “os cristãos 
submergem numa voragem de violência traduzida 
na perseguição aos pagãos, seu batismo forçado, 
retirada dos ídolos de seus templos, pilhagem de 
recintos sacros, apropriação de residências, não 
deixando aos pagãos, atemorizados, outra saída se 
não a fuga” (MARTÍNEZ, 2009: p. 336). Um sacer-
dote de nome Homero inaugurará a fogueira viva 
de carne humana que arderá por séculos (Martínez 
não nos informa a data exata, em meados do sécu-
lo V). E assim se instalou, em pouco mais de cem 

anos, por toda a região mediterrânea, uma nova 
cultura, violenta, primitiva, obscurantista, esma-
gando, reduzindo literalmente a cinzas, uma bri-
lhante civilização. A humanidade ocidental levaria 
quase mil anos para começar, apenas começar, a se 
recuperar desse cataclismo. 

6. À guisa de conclusão: 
reflexões sobre o nosso tempo

Na década de 1970, sob a ditadura militar, o 
Brasil experimentou um processo de aceleradas 
transformações econômicas e culturais: tornou-se 
definitivamente um país industrializado e urba-
nizado, uma sociedade capitalista de consumo. Entre 
os muitos estudos que documentaram e atestaram 
o processo, o Paraíso via Embratel, de Luis Augusto 
MILANESI (1978), teve o mérito de retratá-lo em 
detalhe numa cidade do interior de São Paulo, Ibi-
tinga, a  cerca  de 300 quilômetros da capital esta-
dual. Milanesi flagrou o exato momento, no curso 
de poucos anos, em que o município foi engolfado 
pelo “progresso”, incorporado ao “desenvolvi-
mento”, atraído para o “consumo”. De município 
rural, tornou-se urbano. De autoprodutor de boa 
parte dos bens necessários ao seu consumo domés-
tico, bem como da sua arte e lazer, tornou-se im-
portador de “industrializados” e receptor da “in-
dústria cultural” – nesta, claro, à frente, a televisão.

Mas as mudanças nunca são para todos e todas. 
Uma parte da população, seja porque não lograva 
se inserir nos empregos ou atividades necessárias 
ao consumo material e simbólico da sociedade (ca-
pitalista) que então se expandia, seja porque a essas 
mudanças resistia, por razões culturais ou psicoló-
gicas, tendia a ficar à margem do progresso, tendia 
a insistir em seguir vivendo conforme suas antigas 
rotinas e regras, embora já num ambiente produti-
vo e cultural onde não mais cabiam essas rotinas 
e regras. Esta contradição vai abrir espaço para o 
crescimento das seitas pentecostais:

Nesse purgatório, às portas do paraíso [do consu-
mo], na miséria, promiscuidade, ignorância con-
sequentes puderam vicejar novas modalidades 
de aproximação com o sagrado que nasceram do 
sofrimento e da aflição [...] O desespero da cidade 
conduz os indivíduos à busca do consolo em sím-
bolos que os reaproxime do passado. O pentecos-
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talismo tem uma formação grupal de irmandade 
que revigora o sentido de grupo, de ajuda mútua, 
de mutirão, existentes no campo. [...] Os “crentes” 
ostentam e agridem a cidade com um exterior que 
foge aos padrões urbanos. [...] Eles caracterizam-se 
pela ojeriza ao mundo, cinema, por exemplo, além 
da rejeição às tendências da moda [...] Os “crentes” 
imprecam contra o mundo, a cidade, e anunciam 
sua derrocada, apontando a salvação exclusiva: Je-
sus Cristo (MILANESI, 1978: pp. 163-164).

 Os “crentes” são os novos monges pregando 
contra o Império capitalista do consumo, naquelas 
derradeiras décadas do século XX e neste alvo-
recer do século XXI. Não somente eles. Também 
os talibãs e outros fundamentalistas muçulma-
nos, também outras denominações religiosas, os 
indús sikhs, os radicais judeus, ramificações xin-
toístas etc. Benjamin Barber reuniu-os todos sob 
a metáfora da Jihad, “oposição fundamentalista à 
modernidade que pode ser encontrada na maioria 
das religiões do mundo” (BARBER, 2003: p. 245). 
Essas seitas reacionárias “reagem lutando contra o 
presente em nome do passado; lutam por sua con-
cepção religiosa de mundo contra o secularismo e 
o relativismo; lutam com todos os tipos de armas; 
lutam contra os ‘outros’ que são agentes de corrup-
ção; e lutam em nome de Deus por uma causa que, 
por ser sagrada, não pode ser perdida nem mesmo 
quando ainda não está ganha” (idem, pp. 245-246). 
Cristãos e muçulmanos radicais não são muito di-
ferentes, insiste Barber:

A devoção das comunidades dos subúrbios ame-
ricanos pelas verdades do Novo Testamento não é 
menos ingênua do que o anseio dos mártires árabes 
pelas verdades contidas no Corão. Ambos desejam 
nascer novamente para nascer no passado, em épo-
ca anterior àquela em que Nietsche tentou nos con-
vencer de que Deus está morto [...]  defensores da 
moral, seja nos Estados Unidos, em Israel, no Irã, 
ou na Índia, não têm alternativa senão travar uma 
guerra contra o presente para garantir um futuro 
que seja mais parecido com o passado: não plural, 
monocultural, não cético, novamente encantado 
(idem, pp. 253-256 passim). 

Não parecem essas ideias análogas, guardadas 
as diferenças próprias a cada época, àquelas de Cri-
sóstomo e seus monges?  

E a Ciência? Não é crescente, entre nós, a rejeição 
do espírito científico, a redução da Ciência – em 

Bruno Latour ou Michel Foucault, por exemplo – a 
meras práticas discursivas, isto quando não se bus-
ca, com ares de seriedade, submeter suas desco-
bertas e avanços aos desígnios de um projeto divino 
(“divine design”)?  Já as ciências sociais e históricas 
que, com Marx, Weber, Keynes, Saussure, entre ou-
tros e outras, desconsideradas, aqui, as limitações, 
falhas, omissões, contradições, controvérsias que 
possam ser e devam ser apontadas nesses mestres 
fundadores, e por que fundadores; as ciências so-
ciais que vinham incorporando cada vez mais rigor 
metodológico, conceitual, formal próprio da verda-
deira ciência na medida em que amadureciam; já as 
ciências sociais não se tornaram, de repente, espa-
ço para todo o tipo de discurso escolástico. Sokal e 
Bricmont (1999) demonstraram-no – empiricamen-
te, frise-se – num estudo arrasador.

Discurso – este se torna o objeto do próprio de-
bate quando o objeto já não deve ser mais a reali-
dade concreta. Se Jesus é homem ou Deus, como 
prová-lo? Só pelo brilho da argumentação e sua 
armadura lógica interna, sem compromisso com a 
realidade objetiva. Como escreveu Frederic Jame-
son, numa passagem que poderia resumir toda a 
sua vasta análise da lógica cultural do capitalismo 
tardio, trata-se de

uma estética (ou convenção escrita, ou modalidade 
de Darstellung) para a qual emerge uma regra for-
mal que determina uma espécie de banimento ou 
tabu da discussão teórica, da tomada de distância 
interpretativa do material, da apresentação de um 
balanço provisório e do sumário de “conclusões” a 
que se chegou até o momento. A elegância aqui con-
siste na construção de pontes interligando as várias 
análises concretas, transições ou modulações que 
sejam suficientemente inventivas para impedir a 
colocação de questões teóricas ou de interpretação. 
A imanência, a supressão da distância, deve, nesses 
momentos de transição, se apresentar de forma a 
manter a mente envolvida nos detalhes e na ime-
diatez. Daí vem a sensação, após a leitura dos seus 
artefatos mais bem sucedidos, de espanto, de ad-
miração pelo brilho da performance, mas também o 
desconcerto diante da conclusão do ensaio, de onde 
parecemos sair de mãos vazias, sem ideias ou in-
terpretações que dele possamos retirar (JAMESON, 
2006: pp. 202-203).

Se a prudência ainda não autorizará afirmar-se 
já estarmos em processo de decadência intelectual, 
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muitos elementos sugerem ao menos levantar-se 
a dúvida. Ou não será a ampla aceitação social de 
manifestações primais como o funk uma clara ex-
pressão da decadência artística de uma sociedade 
que já produziu de Bach a Stravinski ou Mahler, 
de Johann Strauss a Louis Amstrong, Glenn Mil-
ler, Beatles, Pink Floyd, para não falar nos nossos 
geniais brasileiros José Maurício, Villa Lobos, Pi-
xinguinha, Cartola, Tom Jobim, Chico Buarque e 
tantos outros?  

A periodização que o Ocidente impôs à Histó-
ria reconhece claramente que a derrocada do Im-
pério Romano não marcou apenas a substituição 
de algum Estado hegemônico por outro, mas uma 
profunda mudança em todo o padrão civilizatório: 
Antiguidade/Idade Média. Essa ruptura, porém, 
não ocorreu na China e suas áreas de influência, 
ou na Índia. Enquanto a Civilização decaía, sob o 
influxo cristão, no Ocidente, China e Índia, assim 
como os árabes a partir do século VII, seguiam 
impulsionando-a para a frente. Sabemos que, por 
volta do século XIV, a China era uma região mui-
to mais avançada do que a Europa, sob qualquer 
ponto de vista. Assim como também o era o vasto 
mundo árabe, da Mesopotâmia à Península Ibérica, 
a quem devemos, apesar do obscurantismo inicial 
dos primeiros califas, a sobrevivência do que nos 
chegou das obras científicas e literárias da cultura 
greco-latina.

O Estado, a cultura, a civilização escravocrata 
ocidental chegaram ao seu limite de evolução e 
aprimoramento durante a ascensão e auge do Im-
pério Romano. Nos séculos III a V, essa civilização 
viveu a sua crise geral, como diriam, hoje, os mar-
xistas a respeito do anunciado fim do capitalismo. 
Não a sucedeu uma civilização superior. A cultura, 
dominada pelo obscurantismo cristão, retrocedeu 
em todos os campos: na ciência, na literatura, nas 
artes plásticas, na política. Sobre as artes e a cultura 
em geral, num “Ensaio sobre a fraude”, o jornalista 
Mino Carta, após nos dar vários exemplos da “im-
becilização do mundo”, lembra que gregos e roma-
nos já conheciam a perspectiva, reinventada mil 
anos depois por Filippo Brunelleschi (1377-1446) e 
Leon Alberti (1404-1472) (CARTA, 2009). Na polí-
tica e na Justiça, apesar dos seus pesares, o Esta-
do greco-romano nos legou o ideal de democracia 
e princípios jurídicos básicos que nos orientam até 

hoje, como o sabe qualquer estudante de primeiro 
ano de Direito. Já os estados bárbaros cristianiza-
dos que se implantam tão logo ruiu Roma não pas-
savam, apesar dos títulos pomposos de rex ou dux 
que a si se davam os seus chefes, sob as bênçãos 
de padres e bispos, de territórios dominados por 
autênticos bandidos: grupos armados impondo pela 
violência, pelo saque, pelo estupro a sua vontade 
sobre homens e mulheres pacíficos e apavorados 
que viviam em algum pedaço de território: “a Eu-
ropa ocidental, no início do século VIII, é uma [...] 
terra de violência, dominada por uma aristocracia 
inculta, turbulenta, ávida de prazeres grosseiros e 
que poder algum consegue disciplinar” (PERROY 
et alii, 1956: p. 126).

“Não existe Estado bárbaro”, dirá Michel Rou-
che,

pois a barbárie [...] convém a soldados que estre-
mecem à menor injúria e só conhecem sentimentos 
violentos. São de uma grosseria brutal, embriagam-
-se com facilidade, empanturram-se até vomitar e 
principalmente pilham e à sua volta só deixam terra 
vazia (ROUCHE, 1991: p. 405).

O rei não passa de um chefe de guerra, o reino é 
sua propriedade pessoal, conquistada após vencer 
outros chefes de guerra e se apossar de suas res-
pectivas propriedades, com as pessoas e animais 
que lá vivessem. Ao morrer, “dono do butim e da 
terra conquistada, todos os seus bens são dividi-
dos em partes iguais, entre os herdeiros como uma 
propriedade privada” (idem, p. 406). O território 
conquistado se fragmenta, os herdeiros e filhos dos 
herdeiros, bem como seus prepostos intitulados 
duques ou barões, guerreiam entre si para mais 
sofrimento da população trabalhadora não comba-
tente. Em algum momento, um novo chefe, mais 
implacável, poderá restaurar a unidade de um 
grande território. Assim se chega, lá na frente, por 
exemplo, a Carlos Magno. 

Não lembrarão esses bandos, guardadas as di-
ferenças de época, as atuais facções e milícias que 
dominam militar e territorialmente, sob bênçãos de 
pastores e pastorais, as favelas cariocas ou paulis-
tas? Ou as quadrilhas narcotraficantes que aterrori-
zam o México e outros países da América Central? 
Ou os senhores da guerra em várias regiões da 
África? De todos, o mais exitoso e, por isto mesmo, 
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o mais simbólico deles é o talibã afegão, o primei-
ro a lograr assumir o controle de todo um Estado, 
submetendo sua população, com horripilante vio-
lência, ao terror de suas “leis” medievais. 

E o que dizer dessa solidariedade ongueira “glo-
bal”, desse ativismo assistencialista de jovens e não 
tão jovens membros das classes médias consumis-
tas em missões nas regiões desertas de capitalismo, 
longe das cidades pelas quais exibem um afetado 
desprezo, consolando os miseráveis, distribuindo-
-lhes migalhas do “supérfluo” que desfrutam, nada 
os mobilizando, porém, para transformar as reais 
condições que produzem e reproduzem a pobre-
za e a exclusão? Não lembram aqueles primeiros 
cristãos de classe média greco-romana repartindo 
o pão que mesmo o evergetismo aristocrático não 
levava para todos?

Se um ensaio nos permite livre pensar, estaría-
mos, pergunto, vivenciando o início de um proces-
so que, depois de mais um ou dois séculos, leva-
rá a nossa civilização a uma nova barbárie como 
aquela experimentada pelos europeus nos séculos 
que se seguiram à queda do Império Romano? Não 
coloco um tema novo. “Socialismo ou barbárie?” 
é título de panfleto célebre da revolucionária Rosa 
Luxemburgo.3 “O século XXI – socialismo ou bar-
bárie?”, voltou a perguntar, mais recentemente, o 
filósofo István Mészáros (2003). Umberto Eco, do 
alto de sua vasta cultura medievalista, também nos 
desafiou a pensar se não estaríamos a caminho de 
uma Nova Idade Média (ECO, 1984). O ataque dos 
Boeings às Torres Gêmeas já foi comparado às in-
vasões bárbaras em filme que descreve, no seu leito 
de morte literal e metafórico, o fracasso e desilusão 
de filósofos um tanto epicuristas, reunidos graças 
ao dinheiro corruptor de um jovem já rendido ao 
cinismo opulento dos tempos atuais.4

Ou seja, terá o Império estadunidense destino 
similar ao romano, sem que, no entanto, o futuro, 
como sonhavam os revolucionários novecentistas,  
nos prometa um novo estágio civilizatório mais 
avançado, mas, antes, um novo retrocesso, violen-
to, primitivo, obscurantista, anticientífico? Ou ain-
da não esgotou o capitalismo o seu potencial de re-
novação e expansão, estando aí chegando a China, 
como sugere Arrighi (1996) em estudo exemplar, 
para dar-lhe novo impulso civilizatório? Não vive-
remos para sabê-lo.

Poderia a história de Hipácia, o resgate do mun-
do em que viveu, nos servir de lição para o mundo 
que podemos estar legando a um futuro não muito 
distante – 100 anos? 150 anos? Está certo: nem mes-
mo quem esteja nascendo neste preciso momento 
em que estas linhas são escritas viverá para teste-
munhá-lo. No entanto, a vida e a morte de Hipácia 
mostram como às vezes também, no curso de uma 
única geração, inesperadamente, a história pode 
acelerar o seu curso. As placas tectônicas que se 
vinham movendo imperceptivelmente, súbito ex-
plodem num terremoto histórico devastador. E al-
gum fato, resolvido em poucas horas, embora dra-
mático mas não de todo infelizmente incomum em 
qualquer época, pode exibir de forma lapidar as 
entranhas do verdadeiro mundo que está por vir. 
Àquela época, alguns cronistas, citados por Mar-
tínez, se escandalizaram, perceberam sua impor-
tância e horror, mas quem terá de fato entendido 
toda a dimensão histórica do que então acontecia 
em Alexandria e no restante mundo mediterrâneo? 
Hoje, já temos 2 mil anos acumulados de história, deve-
ria ser suficiente para nos permitir melhor meditar 
a respeito de fatos similares no nosso tempo. Por 
exemplo: as posturas tíbias, quando não oportunis-
tas, para não dizer coisa pior, de Dilma Rousseff 
e, sobretudo, de José Serra e sua esposa, na última 
campanha eleitoral, quando da ofensiva obscuran-
tista de católicos e evangélicos, pautando temas 
que, absolutamente, não caberiam numa eleição 
para presidente de um Estado republicano e laico. 
Naquele momento, teria sido obrigação de ambos 
os candidatos, bem como também dos meios de co-
municação, repudiar vigorosamente aquelas prédi-
cas, não com elas pactuá-las. Agindo como agiram, 
entregaram mais alguns territórios aos bárbaros...

Notas
1 Modernamente, sobretudo depois de consagradas por Karl Marx, as expressões 
“proletário” e “proletariado” referem-se à classe operária fabril e, por extensão, aos 
trabalhadores subalternos em geral. Embora a expressão, no seu sentido de “despos-
suído” ou “não proprietário”, remeta ao proletariado romano antigo, haverá uma 
diferença fundamental de significados para o mesmo significante: o proletariado no 
mundo escravagista romano constituía-se em uma grande camada social de homens 
livres, porém, por isto, não trabalhadora. Ociosos ou, no máximo, dedicados a peque-
nos serviços ocasionais, o proletariado vivia basicamente dos favores do Estado e de 
donativos distribuídos por aristocratas, sacerdotes, outros abastados.
2 Sturmabteilungen, tropa de choque formada em sua maioria por lumpens que teve 
papel importante na ascensão do nazismo alemão ao intimidar pela violência os 
adversários de Hitler.
3 “Socialismo ou barbárie”, disponível em http://www.marxists.org/portugues/
luxemburgo/1915/ junius/cap01.htm, acessado em 14/01/2011.
4 “Invasões bárbaras” (Les invasions barbares) é um filme de 2003, do diretor ca-
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nadense Denys Arcand, que narra os últimos dias de vida do professor Rémy, 
cerca de 50 anos, devastado por um câncer terminal, num hospital público do 
Canadá. Rémy fora um intelectual de esquerda no início da vida adulta, seu filho 
Sébastien, que vem visitá-lo e com quem mal se relacionava, é um muito bem- 
sucedido especulador financeiro, em Londres. Graças ao dinheiro, corrompendo 
funcionários e sindicalistas, Sébastien consegue colocar o pai em ótimas e priva-
tivas acomodações dentro do próprio hospital público, e reunir à volta dele os 
seus antigos e mais chegados amigos e amigas de política, tertúlias intelectuais 
e promiscuidade sexual, personagens também de um filme anterior do mesmo 
diretor, “O declínio do Império Americano”. Enquanto rememoram suas vidas 
e comentam suas desilusões, sem que prestem muita atenção numa televisão, ao 
fundo, as imagens mostram as cenas dos ataques do 11 de setembro às Torres 
Gêmeas, com um desses “especialistas” mediáticos comentando que se tratariam 
de novas “invasões bárbaras”.
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Abstract
The term “Institutional Economics” has been 

applied to some of capitalism’s strongest critics as 
well as its most ardent apologists. This paradox in 
terms has bred contradictory literature in develop-
ment economics, some declaring the death of this 
line of thought while others herald its resurgence. 
In examining the roots of Institutional economics, 
this paper attempts to disentangle the ambiguity 
surrounding this label. The Institutional Political 
Economy of Ha-Joon Chang will then be exami-
ned as a return to Institutionalism’s radical roots 
in development economics. Concluding remarks 
suggest that this approach is capable of encompas-
sing gender as an analytical category, an extension 
that would improve the ability of policy makers to 
assess the impacts of macroeconomic policy.

Introduction
A quick glance at development literature can 

leave the reader with no thought other than “ins-
titutions matter.” However, such a thought should 
not be taken for granted. What once was precluded 
from economic lines of inquiry as a consequence of 
the stale, lifeless notion of isolated economic man, 
has traversed the distance from Classical Political 
Economy, to the center of policy making with the 
likes of J. R. Commons and others, relegated to the 
underbelly of heterodoxy, and more recently, has 
basked in the limelight of mainstream economics. 
Indeed, Philip A. Klein pronounced that in spite of 
Paul Samuelson’s declaration of the death of Ins-
titutionalism, “in the field of development Econo-
mics the victory has been so complete that many 
economists fail to realize it or to credit Institutio-
nalists with contributing any part of the current 
analytical framework of development economics.” 
(Klein 1977, 785) However, a review of Institutio-
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nal literature reveals a remarkable difference in the 
way in which institutions are viewed, the function 
of private property, and policy implications that 
result. This is the consequence of a bifurcation in 
Institutional economics, resulting in the categories 
of Old Institutional Economics and New Institutio-
nal economics, or OIE and NIE, respectively. This 
paper examines what distinguishes the “old” from 
the “new,” concluding that only the former is ca-
pable of challenging the existing power relations at 
all levels of inequalities.

The remainder of this paper will be divided into 
four sections. The first section will survey Veblen’s 
Institutional economics, considered to be the foun-
dation of the radical line of Institutional economics. 
The next section considers the work of Douglass 
North and Oliver Williamson, as the originators 
of NIE. Having so established the distinguishing 
features of the two schools of thought, Ha-Joon 
Chang’s Institutional Political Economy will be 
explored as a return to Veblenian Institutionalism 
in the field of development economics. Concluding 
remarks will suggest an extension of this method 
to encompass gender as an analytical category.

The Economics of Thorstein 
Veblen

Veblen’s Institutionalism is rooted within a Da-
rwinian framework, hence he considered himself 
pioneering an “Evolutionary Economics.” (Veblen 
1898) Such an endeavor was in direct response to 
Marginal Utility Theory, or, in his chosen verna-
cular, “hedonist” economics. Therefore, in order 
to understand what Veblen wished to construct, it 
is useful to first understand what he meant to tear 
down.

Veblen brandished the term “neo-classical” os-
tentatiously at marginalist economics – what he 
considered to be the maladroit child of the “clas-
sical” economics of the nineteenth century. While 
he dismisses both lines of economics as teleological 
and inconsistent in moving from cause to effect 
within their own theoretical underpinnings, he is 
more critical of the neoclassical school, which “is 
confined within narrower limits and sticks more 
consistently to its teleological premises.” (Veblen 
1909, 621) As is typical of Veblenian sardonicism, 

his insult swung too high, and marginalist econo-
mists embraced and adopted the term. (Chavance 
2008, 8)

His critique was complete, arguing that it is 
ahistorical, “of a wholly statical character,” and 
unable to comprehend the world in which it exists. 
(Veblen 1919, 232) This, he argues, is a necessary 
outcome of an analysis that takes what is, as given. 
Such a starting point renders neoclassical econo-
mics non-scientific, shutting off lines of inquiry 
where they should begin. Limited to the narrow 
range in which values adjust to a given situation, it 
is incapable of grasping origin or human historical 
movement, perceiving only constraints posed by 
the bounded economic circumstance so assumed. 
A theory of price emerges, but “as to the causes of 
change or the unfolding sequence of the phenome-
na of economic life they have had nothing to say hi-
therto; nor can they, since their theory is not drawn 
in causal terms but in terms of teleology.” (Veblen 
1909, 621) 

In proceeding from a reductionist methodology, 
neoclassical economics is at once thwarted from 
analyzing the foundation of habitual action from 
the perspective of the system as a whole, preclu-
ding true understanding of sensuous human acti-
vity. “Hedonistic man” moves through space and 
time without pulse or consciousness. He is:

“a lightning calculator of pleasures and pains, who 
oscillates like a homogenous globule of desire of 
happiness under the impulse of stimuli that shift 
him about the area, but leave him intact. . . He is an 
isolated, definitive human datum, in stable equili-
brium except for the buffets of the impinging for-
ces that displace him in one direction or another. . . 
When the force of the impact is spent, he comes to 
rest, a self-contained globule of desire as before.” 
(Veblen 1919,73)

Thus, humans are not a living process. They are 
but matter, with exogenously given preferences 
and void of the human relations of which the social 
fabric is spun. Institutions are “taken for granted, 
denied, or explained away.” (Veblen 1909, 622) 
Such an abstraction yields a theory lacking corres-
pondence to reality, defeating the purpose of the-
oretical modeling. From this perspective, Ludwig 
Feuerbach’s critique of the “speculative” Hegelian 
philosophers who “pluck out their eyes that they 
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may see better” may just as well have been writ-
ten by Veblen in view of utilitarianism. (Feuerbach 
1989, xiv) In economic theory the stakes of such 
abstraction are high, above all when a school en-
joys the status of the dominant paradigm and so 
persuades policy.

For Veblen, human and economic development 
can only be understood in terms of growth and 
change, therefore a true understanding of econo-
mic phenomena requires that nothing be taken as 
given. (Veblen 1898) What is, is not eternal, exis-
tent from time immemorial. The web of relations, 
material conditions, and institutional structure wi-
thin which we carry on the life process has origin, 
sculpted in time and culture, constituting its pre-
sent form. Questions of the life-history of human 
activity are questions of cultural growth, which for 
Veblen, in true Darwinian fashion, is a process of 
non-teleological cumulative causal sequence.

From this perspective, an inquiry into institu-
tions and their role in cultural growth is central. 
For Veblen, institutions are the customs and “set-
tled habits of thought common to the generality 
of man.” (Veblen 1919, 239) As such, these evolu-
tionary elements are rooted in culture and explain 
the historical movement of social structures. These 
social norms and customs become solidified into 
institutions, which in turn come back and shape 
our customs and habits of thought. In stark con-
trast to hedonistic man with exogenously given 
preferences, these customs and habits of thought 
are changing endogenously over time. This com-
plex causal relation between individuals and ins-
titutions underlies Veblen’s notion of cumulative 
causation, which emphasizes sequential change 
and the cumulative nature of these changes, a “the-
ory of a process of cultural growth as determined 
by the economic interest. . . of a cumulative sequen-
ce of economic institutions stated in terms of the 
process itself.” (Veblen 1898, 398)

Following Bernard Chavance, Veblenian causa-
tion can be understood as a type of “recursive cau-
sation.” (Chavance 2008) While a “linear” notion 
of causation follows cause to effect and considers 
its work complete, recursive causation continues, 
bringing to light the influence effect has on cause. 
Veblen tells us that human life “is a struggle for 
existence, and therefore it is a process of selective 

adaptation. The evolution of social structure has 
been a process of natural selection of institutions.” 
(Veblen 1994, 188) In understanding his complex 
causality we can see that institutions are both object 
and factors of selection in this process of selection. 
“Institutions are not only themselves the result of 
a selective and adaptive process which shapes the 
prevailing or dominant types of spiritual attitude 
and aptitudes; they are at the same time special 
methods of life and of human relations, and are 
therefore in their turn efficient factors of selection.” 
(1994, 188) Thus, preferences become “endogeni-
zed” in this evolutionary process. (Chavance 2008) 

Once this cumulative causation is understood, 
it becomes clear that Veblen’s rejection of metho-
dological individualism in no way implies that 
the study of human beings is outside the scope of 
understanding economic phenomena. Indeed, it is 
variation in cultural customs and habit that gives 
motion and change to social structures. “Changes 
in the material facts breed further change only 
through the human factor. It is in the human ma-
terial that the continuity of development is to be 
looked for; and it is here, therefore, that the mo-
tor forces of the process of economic development 
must be studied if they are to be studied in action 
at all.” (Veblen 1898, 388) Once this is understood 
we can see that Veblen was neither purely holistic, 
nor purely reductionist, but moved between the so-
cial whole and the individual with methodological 
consistency. (Hodgeson 2004)

In order to fully understand Veblen’s approach 
to economics and growth, it is important to grasp 
his theory of human nature, which he emphati-
cally rejected as static. The way in which Veblen 
accounts for human active nature is in his theory of 
instincts.  (Hessian and Sardy 1969) According to 
Veblen, humans have certain innate instincts that 
embody both potential and propensities. These ins-
tincts are genetically and culturally inherited and 
conditioned, and are more or less manifest depen-
ding on the particular historical and material con-
ditions individuals reside in, which is to say, hu-
man nature adapts to the demands of the situation.

These instincts fall into two general categories: 
those which are advantageous to the social whole 
and those which are injurious. Among the former 
are the instincts of parental bent, idle curiosity, 
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and workmanship. The latter set of instincts inclu-
de predatory behavior, arrogance, and emulation. 
One of the main drivers behind human behavior 
is status, and the instinct of arrogance compels 
individuals to put this into evidence by making 
invidious distinctions. However, that which besto-
ws status, and the form that invidious distinction 
takes, is dependent on historical circumstance. 
For example, in primitive communal societies the 
instinct of workmanship (a taste for effective work 
and distaste for “futile effort”) was a point for in-
vidious distinction. An individual demonstrated 
efficiency by doing work that promoted survival 
of the group. With the dawning of economic sur-
plus cultures became warlike societies, bringing 
the predatory instinct into dominance. Aggression, 
seizure, and plunder became the “accredited form 
of action,” and a conspicuous display of ill-gotten 
gains became the way to put status into evidence. 
As a result, an invidious distinction between ex-
ploit and industrial employment was created, and 
engagement in industrious behavior became so-
cially inferior and “irksome.” (Veblen 1994)

For Veblen, economic growth in capitalism is 
threatened by the dominance of the predatory 
instinct, as it breeds inefficiency and waste. His 
notion of growth rests in his evolutionary system 
and cumulative causation. Therefore, his concern 
was not with short run fluctuations in output, but 
rather one of long run structural change and the 
composition of output. Thus, increased output is not 
a sufficient condition for economic development. 
For sustained growth to occur, output must be of 
the type that smoothes the progress of technologi-
cal advancement. (Hessian and Sardy 1969) This is 
critical for Veblen because in the very process of 
growth, the institutional fabric of the economy is 
transformed. Technology is itself an institution, as 
both object and factor of selection, shaping capita-
list institutions and the social mind-set. As Veblen 
elucidated, “the mechanical equipment and the 
standardized processes in which the mechanical 
equipment is engaged. . . embodies not the manu-
al skill, dexterity, and judgment of an individual 
workman but rather the accumulated technolo-
gical wisdom of the community.” (Gruchy 1958, 
161) From this view, technological progress has an 

evolutionary function, challenging existing institu-
tions and the power relations embedded in them.

However, Veblen did not maintain that the mere 
appearance of some new technology would direc-
tly bring about the new institutions that would 
allow for the full effect of technological progress. 
He recognized an institutional stubbornness, 
making economic growth a strained and often 
broken process. The difficulty lies in what he ter-
med institutional lag. This is the observation that 
there is ever a gap between today’s institutions 
and the current needs of society. “Institutions are 
products of the past process, are adapted to past 
circumstances, and are therefore never in full 
accord with the requirements of the present.” 
(Veblen 1994, 191)  Given that each step in insti-
tutional evolution is shaped by what was before, 
cumulative causation necessarily entails institu-
tional inertia. This is exacerbated by an inherently 
antievolutionary element that tenaciously resists 
progressive tendencies. Social inertia, or “past-
-bound drag of cultural habit wedded to privilege” 
is solidified in the present in what Veblen called 
“imbecile institutions.” (Jennings and Waller 1994, 
110) Those in power are capable of impeding new 
social interpretations that would allow society to 
address the needs of today, and their imbecile ins-
titutions rationalize their power position, spilling 
over into the attitudes of those lower in the social 
strata. Veblen recognized that neoclassical econo-
mics in all ways fits this bill, hence his scathing cri-
tique of its method. “They are principles of action 
which underlie the current, business-like scheme 
of economic life, and as such, as practical groun-
ds of conduct, they are not to be called in question 
without questioning the existing law and order.” 
(Veblen 1909, 626) In other words, the neoclassical 
paradigm functions as an apologia for the existing 
state of affairs. To question its validity is to ques-
tion nothing short of the whole of society, and the 
power relations therein.

Veblen illustrates the way this power elite acts as 
an antievolutionary element to social progress in 
his Theory of the Leisure Class, which demonstrates 
the role and extent to which the leisure class, a re-
fined version of yesterday’s predatory class, affects 
the social structure. Put simply, there occurs a “se-
lective elimination” of individuals that dare chal-
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lenge the status quo. That is not to say that those 
who recognize institutional lag and the “imbecile 
institutions” that perpetuate unhappy social rela-
tions are entirely eliminated – this would remove 
the variation required for an evolutionary system. 
But it does highlight a significant source of rigidity 
in terms of institutional adaptation.

When the invidious distinction of a society is 
attached to non industrious occupations, as is the 
case in capitalist enterprise where the predatory 
instinct dominates “captains of industry,” econo-
mic growth is threatened. The upper tier of the 
social strata gain prestige by putting their lack of 
engagement in productive work on conspicuous 
display, engaging in conspicuous consumption (a 
conspicuous waste of goods) and conspicuous lei-
sure (a conspicuous waste of time). This lifestyle 
establishes a standard of living for all of society, 
changing general habits of thought and dissemina-
ting an ideology of inefficiency and waste throu-
ghout the culture. In this regard Veblen astutely 
recognized the antirevolutionary nature of society 
in general. From this perspective the lower social 
strata, engaged in productive efforts, not only face 
obstacles to bringing about social change with the 
barrier of imbecile institutions, they simply do not 
wish to revolt against those who hold the power. 
Rather, they aim to become one of them. Should 
this effort fail, which it most certainly will, they 
will at least attempt to look and act like them 
through pecuniary emulation of conspicuous wa-
ste and leisure.

Returning to his notion of economic growth, Ve-
blen saw the potential in new technology to even-
tually corrode imbecile institutions and restructure 
society in conformity to its needs. This is a poten-
tial because Veblen saw no reason that it had to un-
fold this way. As a result of complex and cumula-
tive causality, Veblen saw human history evolving 
in a “blind drift,” or in the manner of path depen-
dence. (Jennings and Walker 1994) That part of the 
population which is immediately in contact with 
the technological process would have the instinct 
of workmanship more strongly expressed in their 
nature, and consequently would develop a mat-
ter-of-fact way of viewing their world. This class 
would necessarily recognize the inefficiency of the 
captains of industry, and would ultimately take 

over the productive process to ensure efficiency in 
production. (Veblen 1990) Veblen did not conceive 
of this as a swift or seamless process, and lamented 
the considerable waste that society would incur 
in this evolutionary unfolding. He saw only two 
paths the United States could pass over: a road to 
socialism, or a road to complete fascism. (Gruchy 
1958) This latter road would be the consequence of 
assiduous exploitation of the working masses by 
the vested interests. 

Those who followed the Veblenian tradition, ter-
med OIE, carried on many of his themes; placing 
institutions at the center of analysis, recognizing 
the role of technology in growth and the non-auto-
matic nature of its dissemination, and the centrality 
of cumulative causation in economic development. 
However, from this they extracted an optimism 
rather than pessimism. For these Institutionalists a 
third road appeared on the horizon, one in which 
the human element in the recursive causation be-
tween individuals and institutions plays an active 
role in eroding imbecile institutions. Economists 
such as Clarence Ayres, J.R. Commons, and Wesley 
Mitchell saw the Veblenian insight as one in which 
policy could be the tool to fashion capitalist insti-
tutions in a way that would promote efficiency and 
limit its tendency to reproduce and deepen econo-
mic inequality.

As Paul M. Sweezy points out, “Veblen treated 
the United States as the prototype of an advanced 
capitalist society, just as Marx, writing earlier, had 
assigned that role to Great Britain.” (Sweezy 1958, 
177) He may well as have said this of Veblen’s ear-
liest disciples, who “used the U.S. economy almost 
exclusively as their geographic unit of analysis.” 
(Peach 2003, 128) However, over time Institutiona-
lism did begin to gain a global perspective as eco-
nomists like John Kenneth Galbraith and Wendell 
Gordon began to apply the institutional paradigm 
into their studies of development and international 
economics, and economists outside the U.S., nota-
bly Nobel Laureate Gunnar Myrdal, also made use 
of the institutional framework to discuss interna-
tional economic issues. (Peach 2003) From basking 
in the limelight of U.S. economic policy in the early 
part of the twentieth century, to marginally exis-
ting on the fringes of heterodox economics by the 
latter half, this “Old Institutionalism” has nonethe-
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less survived to inform modern economists who 
are attuned to its basic tenets. As will be discussed 
below, it has made a particularly useful reemer-
gence in the field of development economics.

However, not all Institutional economics are 
created equal. By the mid 1970s a development in 
economic thought bearing the name “Institutional” 
emerged from a paradoxical source: Veblen’s so-
-called “neo-classical” economics. Appropriately, 
it was a qualified institutionalism, lest it be dis-
missed as a return to a radical Veblenian school, 
and thus New Institutional Economics, or NIE, was 
born.

New Institutional Economics
The names Douglass North and Oliver Willia-

mson have become synonymous with this branch 
of economics. Broadly speaking, the assumptions 
underlying this deductive school of thought are the 
existence of certain institutions because they have 
the lowest transaction costs, and the notion that 
institutions should be envisaged as the interactions 
of individuals from which institutions emerge. 
Although at times there may be some recognition 
of endogenized preferences through the influence 
of institutions, this typically enters in ad hoc and 
fails to be fully wed to theory. For methodological 
legitimacy to be maintained, analysis begins with 
Homoeconomicus, justifiable as an “Ideal Type” 
in the vein of Max Weber. According to Malcolm 
Rutherford the fundamental distinction in outlook 
“shows up in the tendency of new Institutionalists 
to see the development and functioning of institu-
tions largely in efficiency and economizing terms. . 
. as opposed to the old Institutionalist who tends to 
see many other social and political factors (status, 
group identity, ideology, and economic and poli-
tical power) as also involved.” (Rutherford 1995, 
444)

For Williamson, emphasis is placed on tran-
saction costs, adapted from Coase’s theory of the 
firm. This necessarily entails a study of individual 
action and rationality. As will be seen with North 
as well, one of the first tasks Williamson sets for 
himself is a reevaluation of the notion of strict ra-
tionality of methodological individualism. This is 
achieved with a “bounded rationality,” such that 

the individual agent, in pursuing his own self-in-
terest, is limited by his own incapacity to perfectly 
predict the risks and uncertainties implicit in con-
tract agreements. In his own words, this rationality 
“refers to rate and storage limits on the capacities 
of the individuals to receive, store, retrieve and 
process information without error.” (Williamson 
1973, 317) In contrast to Simon Herbert’s bounded 
rationality, which results in satisficing behavior 
in the individual, Williamson’s usage of this con-
cept is terminal in transaction costs. Additionally, 
the individual is thoroughly infused with “oppor-
tunism,” which is “an effort to realize individual 
gains through a lack of candor or honesty in tran-
sactions.” (Williamson 1973, 317) Though coercion 
is not within this individual’s given motivation set, 
he is “farsighted” in terms of his outcomes and 
will conceal or bend information to the other party 
in pursuit of his best outcome, thus yielding high 
costs in transaction.

The institution of interest to Williamson is the 
“governance structure,” which is where transac-
tions and negotiations occur. (Williamson 1998) 
When specific investments must be made by either 
buyer or seller in a transaction, a problem of “asset 
specificity” arises. It becomes more cost efficient 
for these two parties to merge than remain sepa-
rate and incur rising transaction costs. This “mu-
tual dependence” therefore occasions the need for 
a governance structure capable of organizing their 
activities. Changes in these structures change the 
comparative costs, such that the “institutional en-
vironment is a ‘shift parameter’ – a datum for the 
actors.” (Groenwegen et al. 1995, 470) Although he 
recognizes agents as they may try to influence legal 
institutions, this is not decisive to his analysis. In 
the end, this leads him to praise the “institutional 
reforms” of the Washington Consensus, which pla-
ce private property and contract enforcement at the 
heart of the policy agenda. (Herrera 2006) 

Similar to Williamson, Douglass North wishes 
not to replace neoclassical theory, but rather to 
“build on, modify, and extend” it in order to in-
corporate a theory of institutions into economics. 
(North 1993) He maintains the assumptions under-
pinning microeconomics of competition for scarce 
resources, and therefore sees the study of econo-
mics as a theory of choice subject to constraints. 
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For North, institutions should be central to any 
economic theory as they are the critical constraints 
individual agents face in achieving their objectives. 
Drawing upon Coase, he sees institutions formed 
by economic agents in order to decrease uncertain-
ty in exchange, and he emphasizes the connection 
between neoclassical theory, institutions, and tran-
saction costs:

“The neoclassical result of efficient markets only 
obtains when it is costless to transact. When it is 
costly to transact, institutions matter. And because 
a large part of our national income is devoted to 
transacting, institutions and specifically property 
rights are crucial determinants of the efficiency of 
markets. [Coase’s] insight is the key to unraveling 
the tangled skein of the performance of economics 
over time, which is my primary concern.” (1993, 2)

What we see from this statement is that the as-
sumptions underlying neoclassical economics are 
not incorrect per se, but rather that we live in a world 
of asymmetric information and therefore market im-
perfections. If this could somehow be rectified, insti-
tutions would cease to be of economic relevance. This 
stands in stark contrast to a Veblenian understanding 
of the nature of institutions. As fundamentally social 
beings who must organize in order that production 
takes place, institutions are the very substance of 
human life. Thus, from a Veblenian perspective the 
phrase “institutions matter” goes without saying, 
and necessitates no qualification. (Veblen 1898a)

However, working from a framework that places 
individuals as the proper starting point for analysis, 
North accomplishes his task of incorporating insti-
tutions into the neoclassical paradigm by modifying 
“instrumental rationality,” as this is the element he 
pinpoints as the source which causes institutions to 
vanish from neoclassical analysis. Under its strict 
assumptions, individuals operating on the basis of 
instrumental rationality necessarily act on the basis 
of optimization, with the choice of ends as given. In 
such a scenario there is no need to discuss the role of 
institutions, they simply do not enter analysis. But 
as has already been established, in our lamentably 
imperfect world (lamentable on the grounds that we 
have not achieved perfect competition), “institutions 
matter.” North looks for his modification to the strict 
rationality of methodological individualism in the 
way in which human beings process information.

 According to cognitive science, humans possess 
mental modes that allow them to understand their 
world. These are bestowed upon us through cul-
ture, which articulates values, norms, and custom, 
as well as through our experiences within our “lo-
cal” environment. In this way variation in mental 
modes and world perception can be accounted for. 
Individual action stems from these mental modes, 
and can be altered if presented with an experience 
that contradicts what would have been expected 
on the basis of these modes. This results in “mul-
tiple equlibria.” As a result, world perceptions are 
limited and vary widely from one individual to the 
next, creating an environment riddled with asym-
metrically held information and an inability to 
process all the necessary information required for 
transparent and harmonious exchange. Returning 
once again to Coase, information bears a high price 
in this environment, and it is this in combination 
with contract enforcement costs that the costs of 
transaction are determined. The upshot of this line 
of reasoning is that institutions, in order to reduce 
the uncertainty inherent in exchange, are born of 
transaction costs.

What has emerged is a linear causality: from 
individuals to institutions. Not surprisingly then, 
North has a different conception of institutions. 
They are, “the rules of the game of a society, or 
more formally, the humanly-devised constraints 
that structure human interaction,” which entail 
both formal, and informal institutions, as well as 
the “enforcement characteristics of both.” (1993, 5) 
These he distinguishes from organizations, which 
are the “players,” grouped together by function 
and purpose. For example, firms, labor unions, 
churches, political parties, all fall under organi-
zations. Institutional change, or “modification,” 
then takes place based upon individual maximi-
zing behavior. If individuals believe they can im-
prove their outcomes by reorganizing the terms of 
exchange, they will do so, and incremental, path 
dependent institutional change transpires. In a 
notion that reminisces of Veblen’s imbecile ins-
titutions, North argues that the individuals and 
organizations with bargaining power in a society 
are also the agents that have a stake in maintaining 
the system. The consequence he sees to this is that 
an economy on an “inefficient” path will persist on 
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this as a result of the institutional inertia the privi-
leged are able to sustain.

For North, the primary driver of institutional 
change and economic growth is not the engineer 
that Veblen saw such revolutionary potential in, 
but the entrepreneur within an organization. En-
trepreneurial “learning” dictates both the rate and 
direction of economic change. While North does 
grant Veblen an element of “idle curiosity,” he 
does not factor it into his motivations for invention 
and innovation. His purpose is to give an “institu-
tional/cognitive story” of economic change in the 
long run. The true source is to be found in the ne-
oclassical assumptions that stand at the base of the 
New Institutional Economics. The more competiti-
ve is a market, the higher the rate of learning and 
the faster will economic change occur. The type of 
learning that takes place governs the direction in 
which economic change moves, and is a reflection 
of the mental modes of the individuals involved 
and the incentive structure as determined by the 
institutional framework. The primary incentive 
structure is, of course, strong property rights.

What North gives us then is a radically conven-
tional story of the entrepreneurial spirit motivated 
by pecuniary gain, nurtured and made stronger 
with the institution of private property. David 
Landes perhaps captures the essence of this pers-
pective when in looking at weak property rights in 
history he remarks, “Today of course we recogni-
ze that such contingency of ownership stifles en-
terprise and stunts development, for why should 
anyone invest capital or labor in the creation or 
acquisition of wealth that he may not be allowed to 
keep?” (Landes 1999, 32) This argument from au-
thority apparently requires no justification, it is just 
something that we “of course” all know. Kenneth 
L. Sokoloff and Stanley L. Engerman, also New 
Institutionalists, make the same argument under 
the name of “good” institutions. Even when taking 
one step back from institutions to include coloniza-
tion patterns and factor endowments, this is still a 
means to the end, which is to argue that property 
rights in the form of patents were critical in crea-
ting incentives for innovation and investment, and 
therefore lie at the heart of modern successful capi-
talist countries. (Sokoloff and Engerman 2000)

North, as promised, brings his thesis to the State, 

as the institution that enforces the so-called “rules 
of the game.” This, he argues, is an improvement 
upon neoclassical economics which typically views 
the state as exogenous or irrelevant to economic de-
velopment. Here the emphasis is on “getting prices 
right” by removing State action that would inhi-
bit the natural movement of prices toward equili-
brium. Adhering to the principle of perfect compe-
tition in theory, North argues that this holds true 
only if property rights are such that the conditions 
for competitive markets are created and sustained. 
“It is polities that shape economic performance be-
cause they define and enforce the economic rules 
of the game. Therefore the heart of development 
policy must be the creation of polities that will cre-
ate and enforce efficient property rights.” (1993, 7) 
In this way he has brought institutions into light 
not just as constraints, but also as entities that can 
enable economic agents, specifically, by improving 
efficiency.

Although North has indeed brought institutions 
to the center of analysis, NIE is still theoretically 
bound to a notion that holds the competitive ma-
rketplace as the natural ordering of economic life. 
The State has a place insofar as it supports the ob-
jective of maintaining it where it is existent, and 
cultivating this environment where it is deficient. 
As Malcolm Rutherford again points out, “Despite 
his references to the limited computational power 
of individuals, to cognitive psychology, and to the 
influence of social norms – all of which lead us to 
rule-guided behavior, North persists in describing 
the activities of individuals and entrepreneurs pre-
dominantly in terms of self-interested maximiza-
tion.” (Rutherford 1995, 447) Groenewegen et al. 
conclude similarly, “the [NIE] is of an individua-
listic, deductive nature. After having characterized 
the transaction, different potential governance 
structures are discussed in terms of their transac-
tion cost minimization. Then hypotheses are con-
firmed using historical examples.” (Groenewegen 
et al. 1995, 471) While North makes mention of the 
Veblenian elements of power, ideology, and myth, 
they are not effectively integrated into his theore-
tical assumptions, and therefore fail to play a de-
cisive role in the policy prescription that follows. 
When causality runs from the self-interested indi-
vidual to institutions, and institutions are deemed 



online

www.versus.ufrj.br

ACADÊMICA

www.versus.ufrj.br

ACADÊMICA

Versus Acadêmica

RE
VI

ST
A 

VE
RS

US
 A

CA
DÊ

M
IC

A,
 A

BR
IL 

DE
 20

11

79

the “rules of the game,” institutional policy is one 
of either constraining or channeling individual 
behavior in a way that yields optimum efficiency. 

The appeal of such reasoning is not difficult 
to see. What has emerged is straightforward gui-
de to economic development that tends to justify 
the existing state of affairs in capitalist developed 
countries, and is backed with all the legitimacy of 
the dominant paradigm in economics. Indeed, the 
World Bank adopted the philosophical underpin-
nings of this NIE by the early 1990s, as the phrase 
“institutions matter” became increasingly ubiqui-
tous. A quick survey of this literature reveals ins-
titutions as “rules of the game,” with emphasis 
placed on contract agreements and strong property 
rights. (See for example Javed and Perry 1998, and 
Poverty Reduction and Economic Management 
Network 2000.) Establishment of robust property 
rights, alongside other “good” institutions that 
would foster “good governance,” became the stra-
tegy for promoting economic growth worldwide.

It is in this context that Ha-Joon Chang can be 
understood, as he offers up a direct response to 
this development in the Washington Consensus. 
His critiques of this policy and the methodological 
foundations that guide it bear striking resemblance 
to Veblen’s critique of neoclassical economics. This 
is of no accident, given that NIE is firmly rooted in 
neoclassical economics and Chang is a methodo-
logical return to OIE. Taking a historical approach 
to the study of economics, critiquing the dominant 
paradigm for taking what is, specifically institu-
tions, as given, recognizing institutional lag and the 
recursive nature of causation, Chang brings Veble-
nian insight to the field of development economics.

Ha-Joon Chang’s Institutional 
Political Economy

One of the fundamental critiques Chang has 
of the “so-called New Institutional Economics” is 
that an emphasis on institutions is not enough, and 
finds fault in its failure to break from neoclassical 
economics in authentic and essential way. (Chang 
2003a) Insofar as it views institutions as constraints 
that can generate inefficiencies, it is entirely consis-
tent with mainstream economics and demonstrates 
a linear causality. Where it adds dimension to the 

understanding of institutions is in the recognition 
that they can also play an “enabling” function. Ho-
wever, as was seen in North, “they still maintain 
the myth that the unconstrained market is the na-
tural order, while institutions are man-made subs-
titutes that should be (and will be) deployed only 
when that natural order breaks down.” (Chang 
and Evans 2005, 102) Bringing institutions to light, 
Chang argues, is a necessary, but not a sufficient 
condition in understanding the nature of economic 
development. Institutions do matter, but the way in 
which they are understood is of grave importance. 
As Chang points out, even good intentions, if mi-
sinformed, can mean utter devastation to a nation. 
Institutions deemed “good” and “natural” in ca-
pitalist developed countries are transplanted onto 
developing capitalist countries, often with great 
consequence. Thus the definition and understan-
ding of institutions is far more than an exercise in 
semantics, “people are hurt because social scien-
tists and policy makers misunderstand institu-
tions.” (Chang and Evans 2005, 100) 

To remedy this misconception of the nature of 
development in general, and institutions in par-
ticular, he develops a theoretical framework of 
Institutional Political economy, or IPE. From this 
perspective institutions are defined as “systematic 
patterns of shared expectations, taken-for-granted 
assumptions, accepted norms and routines of inte-
raction that have robust effects on shaping the mo-
tivations and behavior sets of interconnected social 
actors.” (Chang and Evans 2005, 99) Thus, institu-
tions are not axiomatically taken as the maxims of 
a game, but run much deeper, indeed into Veblen’s 
customs and habits of thought, highlighting hu-
man nature as one of social being. From this van-
tage point a view of human life as it interacts with 
institutions recursively once again emerges.

Chang refers to this interaction as the “consti-
tutive” nature of institutions, which highlights an 
endogenous process of preference formation. In 
starting at the cognitive level before theoretically 
erecting institutions built of individual maximi-
zing rituals, NEI maintains exogenous preferences 
and thus fails to recognize the profound nature of 
their basic unit of analysis. For Chang, institutions 
are such a part of the social fabric that they trans-
form the very substance that motivates us. IPE then 
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does not take human motivations as given,

“but as being fundamentally shaped by the institu-
tions surrounding the individuals. This is because 
institutions embody certain ‘values’ and, by opera-
ting under these institutions, individuals inevitably 
internalize some of these values, thereby altering 
themselves. This [constitutive role of institutions] is 
a central hallmark of a truly ‘Institutionalist’ appro-
ach. . .” (Chang 2003a, 54-55)

There are three “mechanisms” by which this 
constitutive aspect operates. First, institutions have 
the capacity to shape what human beings perceive 
to be in their interest. Secondly, they are of the na-
ture that they can imbue the common view of whi-
ch issues are valid for political action, and, finally, 
institutions shape what is perceived to be the legi-
timate forms of such political action. (Chang 2002) 
Institutions are constraints, to be sure, while also 
having the capacity to enable in the sense that Nor-
th discussed above, but must also be understood as 
one element of a two-way street of causation. From 
the perspective of NIE it is a narrow one-way path, 
with direction running from individual (cause) to 
institution (effect.) Although more “sophisticated” 
approaches have emerged from the simple dimen-
sions of NIE, Chang argues that the challenge of 
developing a strong theory of culture remains. 
(Chang and Evans 2005)

Much of Chang’s historical analysis reveals a 
Veblenian institutional lag. Indeed, this is the main 
thrust of his book Kicking Away the Ladder: Deve-
lopment Strategy in Historical Perspective. Looking 
at institutions such as universal suffrage, central 
banking, protection of property rights, and child 
labor regulation in the now developed capitalist 
countries, or NDCs, he demonstrates temporal 
delay from when the need for these institutions 
surfaced and when they finally became institu-
tionalized. For example, universal suffrage in the 
U.S. was not achieved until a full 95 years after the 
vote was given universally to men. But even this is 
misleading, as this universal male suffrage was re-
versed only twenty years later as African American 
males were disenfranchised, and did not witness 
their voting rights restored until 1965. In the case 
of Switzerland and France it took nearly 100 years. 
(Chang 2003) Furthermore, a comparative look at 
GDP per capita reveals that the NDCs were much 

wealthier at the time they erected these “good” 
institutions than has perhaps been perceived. “In 
the early days of their economic development, the 
NDCs were operating with far less developed insti-
tutional structures than those which exist in today’s 
developing countries that are at comparable levels 
of development.” (Chang 2003b, 515) Even once 
these institutions were erected in the NDCs it was 
not a seamless process. As shown above in the case 
of male suffrage in the U.S., reversals often took 
place. Thus, arguments which claim that “good go-
vernance” preceded and fostered growth are sim-
ply inaccurate. When put in historical perspective, 
precisely the reverse thesis emerges.

Although Chang makes clear that reasons for 
institutional lag vary country by country, there are 
broadly two explanations underpinning this gap. 
Put simply, institutions are expensive, and it was 
untenable to adopt social welfare programs when 
resources were lacking. But there is also an element 
of “social inertia” that takes place. Once again, a 
historical view reveals that the wealthy elite acti-
vely block progressive change. Although he does 
not use the term “imbecile institutions,” Chang is 
capturing the essence of the way in which Veblen’s 
privileged class was able to hinder social change. 
Child labor laws and voting rights were not in the 
interest of the upper tier, and through their control 
over institutions were able to hinder such develo-
pments for decades in the U.S. However, Chang is 
not entirely pessimistic. The constitutive nature of 
institutions has the consequence that when an ins-
titution is put into place what once was unthinka-
ble, such as banning child labor, overtime changes 
human motivations. Child labor is now universally 
accepted as inappropriate and exploitative in the 
NDCs. Furthermore, this recognition of privilege 
wedded to power does not mean policy cannot be 
actively altered, it merely highlights the challenges 
that will be faced. As Chang and Ilene Grabel argue 
“it is both fatalistic and incorrect to act as if their 
[IMF, World Bank, and WTO] power and influence 
are absolute and immutable.” (Chang and Grabel 
2004, 203)

Chang also stresses the significance of institutio-
nal inheritance in the formation of new institutions, 
the result of which is institutional path depen-
dency. Chang points out that new institutions are 
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adaptations of old institutions, and are erected of 
the same material. “The strong element of legacy, 
inertia, and path dependence in the determination 
of institutional forms” must be recognized by those 
who would ask capitalist developing countries to 
implement a “global standard” of “good” institu-
tions in as short a time span as five to ten years. 
(Chang and Evans 2005, 104) Again, it must be re-
membered that it often took the NDCs generations 
to develop their current institutions. It must also 
be recognized that not all institutions packaged as 
“good governance” are necessary. The imposition 
of an unneeded institution may come at the cost of 
other, necessary institutions.

Having outlined Chang’s approach to develop-
ment economics, it is worth returning to what is 
perhaps the most fundamental critique waged at 
the NIE:  the tendency to take institutions as given. 
For Veblen this was what rendered neoclassical 
economics ineffective, shutting off the “inquiry at 
the point where modern scientific interest sets in.” 
(Veblen 1919, 240) What Veblen was pointing to 
was the tendency to observe current institutions, 
generalize them, and then view all times and all 
places in history through this lens. With such an 
approach to history it is no surprise that verifica-
tions abound. This method presupposes that what 
is, must be right. But the notion of institutional 
lag would suggest just the opposite. As Veblen is 
quoted as saying, “What is, is wrong.” (Lekachman 
1994, viii) Chang continually refutes ahistorical 
theory and policy that assumes, in essence, that re-
garding institutions in the NDCs – particularly the 
U.S. – what is, is right. “History is written by the 
victors, and it is human nature to reinterpret the 
past from the point of view of the present.” (Chang 
2003, 64)

Among the most critical institutions to have 
been presumed “natural,” with perhaps the gre-
atest consequence, is that of private property. Ac-
cording to E.K. Hunt, one of the defining charac-
teristics of OIE “has always been its concern with 
the organization and control of the economy. This 
has inevitably involved an analysis of the structure 
of power – a topic systematically avoided by the 
mainstream economists. For most Institutionalist 
economists an analysis of power necessarily invol-
ves a study of the complex institution of proper-

ty...” (Hunt 1994, 54) Indeed, one of Veblen’s major 
tasks was to move beyond the “Natural Rights” 
view on the origin of private property to uncover 
the genesis of modern ownership. (Veblen 1898a)

For Veblen, ownership is a cultural fact which 
must be learned, not a fact of nature to be presup-
posed. According to the natural-rights theory, the 
“natural” owner of some object is the individual 
that either produced it, or somehow improved 
upon it. The basis of ownership in this view then is 
rooted in a self-sufficing individual, an individual 
Veblen denies has ever existed.

“Within the human period of the race development, 
it is safe to say, no individual has fallen into in-
dustrial isolation, so as to produce any one useful 
article by his own independent effort alone. . . The 
only possible exceptions to this rule are those ins-
tances of lost or cast-off children nourished by wild 
beasts... But the anomalous, half-hypothetical life of 
these waifs can scarcely have affected social develo-
pment to the extent of originating the institution of 
ownership.” (Veblen 1898a, 33-34)

Not only is the self-sufficing individual a mythi-
cal creature, but a glimpse into our own history 
reveals that being engaged in the production of 
some article does not entitle one to that which they 
produce. As Veblen sagaciously observes, serfdom 
and slavery are clear demonstrations that “those 
who work cannot own, and those who own cannot 
work.” (Veblen 1898a, 42) He includes women’s 
productive efforts in the patriarchal home as ano-
ther example of this aphorism, ultimately rooting 
the “beginnings of ownership” to the seizure of 
women and the products of their labor once ap-
prehended. Ownership of a “trophy wife” becomes 
the preferred way of putting ones physical prowess 
into evidence and demonstration of invidious dis-
tinction. Passed from one generation to the next, 
this becomes solidified into the institutions of ow-
nership-marriage and private property.

NIE, in contrast, views the function of private 
property quite differently. From this perspective 
the modern form of ownership is not a conflictory 
element in society, but is the foundation upon whi-
ch successful capitalist countries were built. Besto-
wed upon this institution is the power to unleash 
the entrepreneurial spirit, so it is not surprising 
that the origin of private property is rooted special 
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cultural characteristics. Although not the first to 
emphasize culture as the source of capitalist de-
velopment, David Landes is representative of this 
line of thought. He argues that the origin of pri-
vate property is to be found in medieval Europe, 
specifically, the Judaic-Christian tradition. (Lan-
des 1999) While not all New Institutionalists who 
argue that private property is the key to capitalist 
development see the genesis of modern ownership 
in culture, the story and policy converge with the 
conventional story once the institution of private 
property is historically reached. For example, au-
thors like Daron Acemoglu see existing wealth 
and labor exploitative opportunity of colonizers as 
the basis for this institutional development. (Ace-
moglu, Johnson and Robinson 2002) Sokoloff and 
Engerman place emphasis on geography and fac-
tor endowments as the route to private property. 
(Sokoloff and Engerman 2000) Once this stage is re-
ached, entrepreneurial energy, from which econo-
mic growth and development springs, is allowed 
to flourish. As Landes says, “why should anyone 
invest capital or labor in the creation or acquisition 
of wealth that he may not be allowed to keep?” 
(Landes 1999, 32) 

Chang points out that it is this myth of the sanc-
titude of private property and the promotion of 
privatization through the Washington Consensus 
that is the cause for so much hardship in capitalist 
developing countries. The New Institutionalist ne-
oliberal view sees patents, copyrights, and trade-
marks as critical in the development of the NDCs 
and argue that monetary incentives for invention 
and innovation are the only appropriate incentives. 
Although arguing that at times privatization is the 
appropriate policy, Chang and Grabel point out 
that this process is both expensive and complex. It 
results in a great burden on the State, even as the 
private sector profits. (Chang and Grabel 2004) In 
terms of patents and copyrights, historical canvas-
sing does not support the claim that economic gro-
wth follows from strict property rights. In fact, it 
supports just the opposite. Much growth in NDCs 
took place before patents and copyrights were exis-
tent, or when they were particularly weak. (Chang 
2003, Chang 2003a, Chang and Grabel 2004) Fur-
thermore, not all motivations underpinning in-
vention and innovation are of a pecuniary nature. 

History, Chang points out, is full of examples of 
innovation driven by a motivation for the public 
good. Yet the Washington Consensus enforces 
strict intellectual property rights, privatization, 
and enforcement of private property in the name 
of economic growth. In looking at such policy as 
dictated by the NDCs via the WTO, World Bank, 
and the IMF on the developing world, Chang con-
cludes that once the advanced capitalist countries 
secured core status in the world economy, they 
“kicked away the ladder” to ensure other countries 
could not follow. (Chang 2003)

Concluding Remarks
The distinction between NDCs and developing 

capitalist countries is then one of power, wed to-
gether by imbecile institutions, and fortified by the 
institution of private property. It is a return to the 
powerful Veblenian understanding of institutions 
and the role of private property as a power rela-
tion. In making such a return, Chang’s IPE opens a 
powerful door for policy that includes gender as an 
analytical category, as it allows emphasis to be pla-
ced on individuals, households, and institutions, 
while enriching and understanding of the way in 
which these shape one another. Indeed, Veblen 
wrote much on the subjugation of women both in 
the household and in society at large. Due to the 
constitutive nature of institutions, the inclusion of 
gender is not only compatible with IPE, as it brings 
equal emphasis to individuals in their cultures and 
institutions, but would enrich and strengthen it in 
terms of developmental policy that would otherwi-
se be invisible. In 1970 Ester Boserup demonstrated 
the significance of the omission of women in the 
study of international and development econo-
mics, ushering in a wave of literature that has at-
tempted to rectify gender blind analysis. (Boserup 
1970) More recently, feminist literature has called 
for an approach to economics that allows its practi-
tioners to see into the “black box” of the household. 
Numerous authors have cataloged male-biased de-
velopment policy and its consequences, including 
the inability to accurately assess the true impact of 
macroeconomic policies aimed at increasing effi-
ciency as long as the unpaid portion of the labor 
force is invisible. (See for example Elson, Grown 
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and Cağatay 2007.) Though this paper does not at-
tempt to develop an IPE that encompasses gender 
as an analytical category, having established the 
connection of Chang to Veblen, this can be seen a 
useful undertaking for future research. As James T. 
Peach argued, Institutional economics is itself an 
institution. (Peach 2001) As such it is critical that 
power relations at all levels of analysis are challen-
ged.
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