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o Marxismo e a análise estrutural
1. Numa importante contribuição para a análise
estrutural, X. M. BEIRAS (1) tenta uma aproximação ao
conceito de estrutura na ciência contemporânea, ao sintetizar, em quatro notas defmitórias, os contributos de
J. PIAGET (2) e do estruturalismo marxista, através de
M. GODELmR (3); são as notas de totalidade, transformações,
autoregulação e, finalmente, o carácter oculto ou su bjacente para que remete a noção de estrutura. Por outro lado,
aponta soluções para dois problemas básicos da análise
estrutural: a relação entre estrutura e realidade e o papel
do factor tempo. Numa segunda fase, aplica estas reflexões
ao conceito de estrutura na ciência económica. Retomemos a sua análise.
O interesse especial desta contribuição reside no facto
de que a solução que se oferece para estes dois problemas
cruciais da análise estrutural passa pela distinção de níveis
no conceito de estrutura, determinados a partir de graus
de abstracção possíveis na delimitação do mesmo. Desta
forma, aparecem três níveis do conceito de estrutura, que
se sucedem progressivamente à medida que a análise pres(I) «Estructuralismo y ciencia econ6micv, em Anales de Economia,
Janeiro-Março de 1971, págs. 75-112.
(2) A noção de estrutura está contida no capítulo I do seu livro
Ú structllralisme, Paris, PUF, 1968.
(3) . Sistema, estructura y contradicci6n en El Capitalt, em
J. POUJI.LON e outros, Problemas dei estructuralislllo, Siglo XXI, México,
1967, págs. 50 e 5S.
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supõe um maior nível de abstracção. Em primeiro lugar,
aparece uma concepção da estrutura c m forma de
organização da realidade e falaremos então da estrutura
na realidade. Em segundo lugar, se distinguimos o campo
ontológico do metodológico (4), situamo-nos na estrutura
manifesta no modelo descritivo, que se perfila ao buscar
aquele tipo de relações que dão conta da posição dos
termos de um conjunto organizado, seguindo as notas
de totalidade e interdependência. O terceiro nível pre supõe uma maior formalização do conceito de estrutura;
aqui já e falará do conceito de estrutura no modelo
estrutural, que tenta pôr a claro as relações do observável
com o subjacente que dota aquele de sentido. Deve
ficar claro, por conseguinte, se ao falar de estrutura nos
estamos a referir a uma realidade ou a um modelo da
realidade e que, num terceiro nível, a estrutura tlão é
o modelo, mas este revela-a.
BEIRAS verifica que a maior parte das noções de
estrutura económica se referem a um conceito de estrutura
na realidade e que também se perfilam noções que se
situam no segundo nível do conceito, que é o caso
daquelas definições que se apoiam numa representação
econométrica da realidade (5). No entanto, fica ainda
um terceiro nível não desenvolvido. Pretender alcançar
este terceiro nível pressupõe conceber a Estrutura Econó(4) vide a cIntroducciónt de OSCAR DEL BARCO, em CL. LÉVI-STRAUSS e outros, Problemas dei estrtlcturalis/llo, EUDECOR, Argentina, 1967, págs. 7 e ss.
(5) Consulte-se: J. TINBERCBN, De quelques yroblemes posés
par le concept de structure économique , em ReI/fie d' Economie Politique,
t . LXII, 1952, págs. 22 e ss.; J. AxERMAN, Structures et cycles écotlo/lliques,
Paris, PUF, 1955, dois volumes, e Teorfa deI industrialismo, Madrid,
Tecnos, 1968; P. NORRECAARD RASMUSSBN, Relaciones intersectoriales,
Madrid, Aguilar, 1963.

45

mica como clencia teórica e, em última instância, dar
uma maior consistência à nossa disciplina, como o próprio
BruRAS apontou. Tentemos desbravar este terceiro nível
do conceito, situados já no campo económico.
Parafraseando Lévi-Strauss, poderíamos dizer que as
relações económicas são a matéria-prima utilizada na
construção dos modelos económicos que tornam evidente
a própria estrutura económica (6). Isto é, as relações
económicas, visíveis, directamente observáveis, não seriam
a estrutura económica; a estrutura económica não é já
uma categoria do real. Mas também não seriam estrutura
económica os modelos que descrevem as relações económicas directamente acessíveis ao observador; a estrutura
económica não é um modelo descritivo. O modelo estrutural terá como função interligar as relações económicas
observáveis com o sistema subjacente que lhes confere
sentido. Vejamos, antes de entrar abertamente na questão
e para clarificar os parágrafos anteriores, em que medida
se podem identificar as quatro notas no conceito de
estrutura no Tableau Écollomique de F. QUESNAY (7).
O Tableau oferece uma visão de conjunto dos processos sociais de produção e distribuição. Os elementos
fundamentais desse conjwlto são as três classes sociais que
considera (produtiva, proprietária e estéril), contempladas
em função do conjunto e não da sua estrutura interna»
Cada classe social defme-se a partir das suas «transacções.

(6) Onde aqui se diz (econ6mico. CL. LÉVI-STRAUSS escreve
tsociah. Ver a sua Anthropologie SfTuctllTale, Plon, Paris, 1958,
págs. 305 e ss.
(7) Tableall écollolllique des physiocrates, Calmann-Levy, Paris, 1969,
com um pr6logo de M. LUFTALLA. Veja-se, também, RAMÓN L. S BVOS,
_Excedente Ecollómico e Análise Estmtural., em Boletim de Ciêllcias Económicas (separata), Coimbra, 1978, págs. 9 e ss.

com as restantes classes e nllilca em si mesma e esta é a
razão pela qual não aparecem no Tableatl as operações
intra-clas c. É justamente a conexão que se estabelece
entre as classes sociais, a partir das actividades de produção
e distribuição, o que constitui as leis de composição que
dão vida a essa totalidade que é o Tableatl (8).
Existem regras de transformação, que são dadas pelas
relações de produção e distribuição. É o caso da relação
terra tenentes-agricultores (classe proprietária - classe produtiva) , para as relações de produção ou, também, a especificação das condições de distribuição do produit net, para
as relaç - s de distribuição.
Os fisiocratas foram os primeiros a observar que a
actividade económica é um processo auto-renovável, isto é,
que o sistema económico possui mecanismos de autoregulação, que tendem a conservar a estrutura tal e qual, como
o ilustra o facto de a distribuição do produto social se
operar em proporções fixas e pré-determinadas (9).
Em contraste com os mercantilistas, os fisiocratas
situam a geração do excedente no próprio momento da
produção e - diferentemente também dos mercantilistas,

(8) Os ftsiocratas foram os primeiros a interrelacionar os agentes
económicos de uma maneira consistente. Boa prova djsso, de como
captaram a interdependência da vida económica, é o famoso esquema
do zig-zag, que empregam para analisar a circulação do produto
liquido e que tão próximo está do método iterativo do modelo de
Leontief.
(9) Isto vê-se muito bem quando se transforma o Tableau num
modelo de Leontief: como é um modelo fechado, as condições de
resolução do modelo expressam-se mediante um sistema de equações
lineares e homogéneas, de forma que, excluída a solução trivial, resulta
um sistema de duas equações com três incógnjtas que é indetermmado,
quer dizer, admite infinitas soluções; mas, determinada exogenamente
uma variável, as outras duas são dadas, mantendo sempre as mesmas
proporções das três variáveis entre si.
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que não descortinavam o «véu monetário» - revelam pela
primeira vez o processo da produção e distribuição dos
bens económicos que, num economia de trocas indirectas,
está em princípio encoberto sob os fenómenos monetários
das transacções em dinheiro. É assim que na ideia do fluxo
circular se distingue o fluxo dos pagamentos em dinheiro
e o fluxo real de bens económicos, que têm origem no
processo de produção e se canalizam no processo de distribuição. De todo o modo, é discutível se estes factos
bastam para afirmar que o Tableau incorpora a quarta
nota do conceito de estrutura (carácter subjacente) e esta
ambiguidade deriva do facto de não haver na fisiocracia
uma teoria do valor minimamente coerente, embora exista,
paradoxalmente, uma teoria do excedente (o produit net) ,
que, sintomaticamente, aparece como um «dom da natureza»; por outro lado, o Tableau é um modelo
estático (10). Como veremos imediatamente, ao comparar
as contribuições marxistas e historicistas para a teOlia
dos sistemas económicos, afirmar o carácter não visível
da estrutura, partir de uma teoria objectiva do valor e
adoptar uma perspectiva dialéctica, são três aspectos que
se implicam mutuamente. E é esta perspectiva que nos
leva à teoria dos modos de produção, à necessidade de
trabalhar com modelos abstractos de representação da
realidade económica com uma perspectiva totalizadora,
que torne inteligíveis os diferentes aspectos parciais dessa
realidade e, ao mesmo tempo, ponha em evidência a sua
dinâmica mais profunda.

(10) Note-se como um incremento (diminuição) do produto líquido
leva a uma economia progressiva (regressiva), em crescimento (decréscimo) econ6mico, mas o mecanismo de autoregulação permanece invariável.
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2. Situados na teoria dos sistemas económicos, há,
em princípio, duas maneiras de abordar o problema:
a perspectiva que entronca na escola histórica e continua
em algW1S economistas franceses contemporâneos e a
perspectiva marxista quanto à teoria e dinâmica dos modos
de pr dução. Não há dúvida de que conceito historicista
de sistema possui certa relevância na análise estrutural,
sobretudo no terreno das sociedades pré-capitalistas, que
MARX toca apenas tangencial mente (11). Mesmo assim,
a carência de uma autêntica base teórica, que subjaz a
toda a sua análise, impede que exista uma articulação
coerente entre os elementos que estruturam os seus sistemas
económicos; e, pela mesma razão, não há processo mais
claro de explicar a génese e o desaparecimento de sistemas
do que recorrendo ao velho idealismo hegeliano. Pone
pôr-se o seguinte dilema ao modelo mais característico
da escola histórica, o modelo SOMBART-MARCHAL (12): ou
não identificam a matriz do seu conceito de sistema
económico, e temos que tratar em pé de igualdade as
três estruturas que o compõem, ou existe uma hierarquização de estruturas interdependentes configurada a partir
do «espírito» do sistema. No primeiro caso, qualquer
estudo que se aborde nessa perspectiva ficará a meio
(II) Vide o magnífico estudo introdutório de E. HOBSBAWM
a Formaciolles ecollómicas precapitalistas de K. Marx, e também: MARX-E GELS-GODELIER, Sobre eI modo de producció" asiático, EUDOCOR,
Argentina, 1966; MARX-ENGELS, La ldeolog{a Alemal/a, Pueblos Unidos,
Montevideo, 1968 e Sobre eI sistema colollial dei capitalismo, Akal, Madrid,
1976; F. ENGELS, EI origem de la família, la propriedade privada y ti
estado, Editora Política, La Habana, 1963; M. GODELIER, Teo,{a marxista
de las sociedades precapitalistas, Estela, Barcelona, 1971; ACADEMlA DB
CrENClAS DE LA URSS, Mmmal de Economia Po/{tica, Grijalbo, México,
1965; E. TERRAY, Le marxisme dev<1l/t les sociétés primitives, Maspero,
Paris, 1969.
(12) Vide W . SOMBART, EI Apogeo deI Capitalismo, FCE, México,
1946; A. MARCHAL, Systrmes tt struct",tS écollomiques, PUF, Paris, 1959.
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caminho, porque, embora seja certo que a utilização da
categoria «sistema» na análise estrutural implica que já se
tenha superado o mero estádio descritivo, não é menos
certo que, nas condições referidas, a noção historicista
de sistema não pode proporcionar uma cabal explicação
da realidade económica tal como se propõe no modelo
estrutural. No segundo caso, cai-se numa perspectiva
metafísica (13).
As debilidades da teoria historicista dos sistemas económicos são a consequência da falta de uma teoria do valor,
elemento comum a todos os representantes da escola
histórica (14) . É que, na expressão de M. DOBB, «a teoria
do valor constitui um princípio quantitativo unificador
da Economia Política, que permite formular as relações
mais importantes existentes entre os elementos fundamentais de um sistema económico» (IS). Nas suas análises,
a escola histórica não reconhece leis ou então teríamos
de considerar como tais algumas generalizações, produto
de uma indução metodologicamente insustentável (16). E, se
chega à construção de tipologias, é seguindo a sequência
análise histórica - fixação de etapas - conversão em tipos
- abstracção da dimensão temporal-tipologia estrutural(17).
Mas estes esquemas de evolução das sociedades são ullilineares, incapazes de explicar como e porquê se dá a passagem
(13) Vide, por exemplo, a tentativa de SOMBART de explicar a
génese do espírito capitalista na sua obra EI burgués, Alianza Editorial,
Madrid, 1972, que não é nada convincente.
(14) Sobre as características da escola histórica, vide, em versão
inglesa, a importante obra de J. A. SCHUMPETER, Eco/lolllic Doctri/le atld
Method, Allen and Unwin, Londres, 1954.
(15) Eco II 0111 ia Po/{tic(/ y C(/pit(/lismo, F.C.E. México, 1961, p. 11.
(16) Ver ob. cito supra nota 14, págs. 167 e ss.
(11) Vide a parte que dedica à escola histórica B. B. SELlGMAN,

em M(/itl Currellts

ÚI

Modem Economics (Ecotlolllic Thought sillce 1870),

The Free Press of Glencoe, 1962.
4 - Boletim de Citadas Económicas - VoJ. XXll
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de uma etapa a outra e de lançar a bases de uma
dinâmica estrutural. O que mais importa é que não são,
em geral, referenciáveis historicamente. Como neste processo analítico que vai desde a análise hist6rica até à
construçao de tipologias falta um fio condutor que oriente
toda a análise, acaba-se sempre por cair em caracterizações
tipol6gicas que enfermam de graves faltas te6ricas. Tomemos a trilogia economia natural, economia monetária
e economia creditícia. Que 16gica tem esta classificação? (18). É claro que economia monetária e economia
creditícia são duas variantes possíveis de uma economia
mercantil, mas não as únicas, e que, em todo o caso,
deveriam opor-se (que não justapor-se) a formas possíveis
de economia natural. Mas é ainda mais importante observar
que o critério de classificação que aqui se utiliza se situa
na esfera da circulação e não na da produção, o que, além
do mais, é um fen6meno comum a toda uma série de
tipologias de raiz historicista, que privilegiam como critério
tipol6gico a maior ou menor mediação existente entre os
actos de produção e de consumo. Advirta-se, porém, que,
mesmo colocados neste contexto, teria maior interesse
classificar os sistemas econ6micos em dois grupos: sistemas
de produção para uso e sistemas de produção para troca,
porque a fanúlia de sistemas que engloba o segundo
grupo encerra uma maior dinamicidade (19). Como determinadas relações de troca são compatíveis com diversas
modalidades de relações de produção, acontece que não
há maneira de identificar historicamente sistemas econ6(18) Vide K. MARX, EI Capital, EDAF, Madrid, 1967, dois
volumes, livro segundo, Tomo I, págs. 982-984.
19 Este é um dos pontos centrais da controvérsia que opõe
Dobb a Sweezy, a propósito da transição do feudalismo para o
capitalismo: P. M. SWEliZY e outros, La transición dei feudalismo ai
capitalismo, Ciencia Nueva, Madrid, 1967.
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micos definidos a partir da esfera da circulação e, portanto,
determinar as suas contradições específicas (20). E este
problema não se resolve classificando os sistemas eccn6micos em arcaicos (relativamente estáticos) e modernos (relativamente dinâmicos), na linha de SOMBART-MARCHAL

(21).

Finalmente, classificações mais modernas, mas de raiz
historicista, não mereceriam um juízo mais benévolo:
tal é o caso da contribuição rostowiana, que foi submetida
a uma crítica demolidora por P. A. BARAN e
E. HOBSBAWM (22) .
20 Vide a parte introdutória aos diversos conceitos de capitalismo
na doutrina de M. DOBa nos seus Estudios sobre eI desarrollo deZ
capitalismo, siglo XXI, México, 1976, obra importante que deu origem
à controvérsia assinalada na nota 19; e, também, dois trabalhos de
ERNESTO LACLAU, . Feudalismo y capitalismo en América Lat:na.t, em
Tres eusayos sobre AI/léricn Latina, de R. STAVENHAGEN e outros,
Anagrama, Barcelona, 1973, e . Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos
argentino e chileno., em Revista LatinoamericatJa de Sociologia, n. 02,1969,
págs. 276 e ss.
(21) Vide a nossa crítica à obra de BRIRAs, O atraso ecotló/llico de
Calicia, Galaxia, Vigo, 1972, que utiliza explicitamente esta classificação
(tal como a havia explanado numa obra anterior: EI problema dei
desarrollo ell la CaUda ""al, Galaxia, Vigo, 1967), em Para uma visão
,,(fica da eco/lomia galega, Afrontamento, Porto, 1976, págs. 31 e ss.
(22) Vide, de W. W . ROSTOW, Las etapas dei crecimiento ecotlómico,
FCE, México, 1965, e EI proceso dei crecimie/lto económico, Alianza
Editorial, Madrid, 1967; o seu artigo . Las etapas del crecimiento económico: uma reconsideraciónt, na Revista Esparjola de Eco/lomia, Maio-Agosto de 1973, no qual formula algumas hipóteses sobre as suas
etapas na Histórias de Espanha, é uma amostra clara das debilidades
que esta análise apresenta. O trabalho de BARAN - HOBSBAWM está
publicado em espanhol em EI Tri/llestre Económico, n. o 118, Abril-Junho
de 1963. A. GUNDER FRANK critica as posições de Rostow e amplia
a crítica às cvariantest de A. GERSCHIlNKRON (Atraso económico e illdustrializadótJ , Ariel, Barcelona, 1970) em Sociolog{a dei desarrollo y subd/Jl(/rrol1o de la sodología, Anagrama, Barcelona, 1971. A tese de
W. G. HOFFMAN de que existe um modelo uniforme de desenvolvimento do sector industrial não escapa a estas críticas; veja-,e a
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Contudo, a escola hist6rica con titui uma tentativa
de recuperar a dimensão social e institucional para a
economia (23), que dá um sentid de relatividade à teoria
econ6mica, c as suas construçõe tipol6gicas, embora nã
admissíveis para fundamentar uma teoria do sistemas
econ6micos, por privilegiar variáveis secundárias, constituem
por vezes aliosos instrumentos para a análise estrutural.
Qualidade esta, por certo, que é comum a outras caracterizações econ6micas ou trabalhos procedentes do campo
da antropologia: pense-se, por exemplo, na classificação
de economias nacionais a partir das suas relações com
o exterior (BoGGS e KINDLEBERGER), ou nas famosas
«pautas de «reciprocidade», «redistribuição» e «trOCél», de
K. POLANYI (24). Noutros casos, o critério classificador
é de tipo fWlcional e plasma-se em construções puramente
especulativas e teoricamente incorrectas, como sucede com
obra T"e GrolVt/, of II/dustrial Economies, Manchester, University
Press, 1968. Por outro lado, as supostas regularidades que C. Clark
postulava na evolução dos sectores primário, secundário e terciário,
na sua obra Las condiciones deI progresso eco/lómico, Alianza Editorial,
Madrid, 1967, não foram confirmadas pela análise empírica, como
mostra S. KUZNETS, em l\lodem Economic Growt". Rate, Structure a/ld
Spread, Yale, U. P., 1966. Uma prova recente e muito elucidativa
das debilidades de uma interpretação historicista da vida económica oferece-no-la o trabalho de ALFRED RÜHL sobre o .espirito
económico. em Espanha, coligido em Textos Olvidados, apresentação e
sdecção de F. ESTAPÉ, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973,
págs. 15-85.
(23) Pense-se, por exemplo, em toda a obra de MAx WEBER.
(24) Acerca das tipologias existentes sobre sistemas económicos,
podem consultar-se, entre outras, a obra já citada de A. MARCHAL,
págs. 207 e ss. e a obra conjunta de J. L. SAMPEDRO e R . MARTINEZ
CORTINA, Estfllctllra económica. Teoria básica y estructllra lIIundial, Ariel,
Barcelona, 1969 (há edições posteriores), págs. 248 e ss .. De K. POLANYI,
ver Comereio y mercado ell los imperios a/ltigllos, K. POLANYl e outros,
Labor, Barcelona, 1976, págs. 296 e ss. Tem também interesse para a
análise de sistemas, Antropologia económica, de M. J. HERSKOVITS, FCE,
México, 1954.
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a tese de W. EUCK1!N (25). Não faltam também classificaç-es de sistemas económicos mais ou menos sofisticadas,
mas que estão na realidade muito próximas da corrente
historicista; é o caso típico de E. W AGEMANN (26). J. L.
SAMPEDRO, por seu lado, sintetiza, numa só variável,
a variável «institucional», a «forma» e o «espírito» sombartianos, e combina os elementos técnico e institucional
para construir uma tipologia de sistemas económicos,
interpretação em que transparece também uma profunda
influência de J. AKERMAN (27). Pois bem, compare-se o
conceito marxista «relações de produção» com a «forma»
sombartiana ou com a variável institucional de J. L. SAMPEDRO e compreender-se-á a diferença que separa a teoria
marxista das outras concepções dos sistemas económicos.
Com efeito, na teoria marxista dos modos de produção
existe esse «princípio unificador» de que fala DOBE, a teoria
do valor-trabalho. Mais, a teoria do valor-trabalho permite
apreender o carácter subjacente do conceito de estrutura,
como GODELIER demonstrou cabalmente (28) e VITTORIO
RJESER formulou em termos precisos ao proclamar que
a teoria do valor-trabalho é a lei que constitui a referência
central da distinção marxista entre aparência e realidade (29).
Só partindo destes pressupostos se podem distinguir os
(25) CI/estiol/es FI/Ildamentales de Ecollo//lia Po/(tica, Alianza Editorial, Madrid, 1967. Uma crítica desta posição encontra-se na obra de
E. LÉVl, AI/alyse stmetl/rale et //Iét(,odologie économique, Génin, Paris, 1960.
(26) Estmctura y rit//lo de la ecollo//lía //Iul/dial, Labor, Barcelona,
1933. Na página 46 afirma explicitamente que a sua concepção do sistema
económico é muito próxima da de Sombart.
(27) Veja-se a sua obra Las fuerzas eCOll6111icas de /ll/estro tiempo,
Guadarrama, Madrid, 1967 e SAMPEDRO-CORTlNA, op. cito
2) Ver supra, nota 3 e também a sua obra Racionalidad e irracionalidad el! la eCOIIOll/ía, Siglo XXI, México, 1967.
(29) . La 'aparencia' de! capitalismo en e! análisis de Marx», em
M . DOBB e outros, Estudos sobre EI Capital, Siglo XXI, Madrid, 1973,
págs. 101-137.
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c mponentes «infraestruturah> (relações de produção) e
«superestrutura!. (propriedade em sentido jurídico, etc.)
que a «formal) sombartiana engloba indiscriminadamente (30). Precisamente, é a partir das relações de produção que se determinam os encadeamentos internos a
um sistema económico (JI). Não é necessário realçar como
convergem estas perspectivas com o anti-empirismo que
caracteriza a perspectiva estruturalista.
Já vimos a que nível da realidade se situa a noção de
modo de produção. Vejamos agora, utilizando o clássico
conceito de estrutura de PIAGET, como se pode estabelecer
uma correspondência entre os conceitos de estrutura e de
modo de produção (J2). Este configura-se como uma
combinação de relações técnicas (homem-coisa), económicas (homem-coisa-homem) e sociais (homem-homem),
definidas a partir de uma relação essencial (as relações de
produção), entendida essa combinação como totalidade
concreta localizável na história. Esta interdependência de
(30) Sobre os conceitos básicos da teoria dos modos de produção,
cfr., além do Prólogo da COlltrib,uiólI a la Cr(/ica de la Ecollolll(a Po/(tica,
Alberto Corazón, Madrid, 1970, de K. MARX, a EcOIlOlllia Po/{tica,
de o. LANGB, FCE, México, 1966, especialmente o capítulo II, e o
discutível trabalho de M. HARNECKER, Los cOllceptos elemelltales dei
materialislllo histórico, Siglo XXI, Madrid, 1973. E também, quanto
ao tema que nos ocupa, M. GODBLIER, .Infrastructures, sociétés, histoiret,
em Dialediqlle, Novembro de 1977, págs. 41-53.
(31) Tentámos uma reconstrução do modo de produção capitatalista, seguindo esta metodologia, em Excedente Ecollómico, cit.,
págs. 125 e ss.
(32) SAMPBDRO afirma que o sistema económico é uma estrutura,
mas nem toda a estrutura é um sistema: .(0 sistema económico) ...
é uma estrutura com a autonomia suficiente para auto-organizar-se
mesmo nos aspectos mais fundamentais) (SAMPBDRo-CORnNA, cit.,
p. 251). Analogamente, E. WAGEMAN diz: •.. . chamamos 'sistema econ6mico' à estrutura própria de uma unidade macro-econ6mica com
plena capacidade de auto-decisãot (op. cit., p. 252). A diferença não
parece relevante, mas não é este o momento para debater a questão.
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estruturas hierarquizadas, que aparece como uma totalidade, possui leis de composição, define leis de correspondência e de incompatibilidade estrutural, uma autorregulação, que outra coisa não é, na sociedade capitalista, a lei
do valor. A identificação do sistema ou sistemas económicos (e nesse caso também a sua articulação) que
regem numa determinada sociedade fornece uma visão
global do funcionamento e da dinâmica da referida sociedade. De certo modo, pode dizer-se que se atinge o
<<ideal de inteligibilidade» que, segundo PIAGET, todo o
estruturalismo prossegue, pelo facto de uma estrutura se
bastar a si própria e não necessitar, para ser captada, de
recorrer a qualquer tipo de elementos estranhos à sua natureza. A Lógica de cada modo de produção determina
as relações de compatibilidade ou incompatibilidade entre
estruturas. O que é incompatível será rejeitado pelo
sistema como um corpo estranho. Trabalhar com estes
conceitos é, pois, eliminar a base objectiva de todo o
tipo de idealismos.
Na conceptualização marxista dos modos de produção há dois aspectos que apenas foram aludidos e que
merecem reflexão. Por um lado, realçar que as estruturas
que configuram os modos de produção, mesmo sendo
interdependentes, mantêm entre si uma ordem hierárquica.
Tem razão E. TERRAY quando afirma que o estruturalismo
contemporâneo é estranho ao facto de que um conjunto
de estruturas também implica uma certa hierarquia
destas (33). Dizendo de outro modo, a nota de interdependência não tem que conduzir a posições eclécticas,
a sínteses que o não são na medida em que pretendem
(33) Op. cit., p. 45. Ver também E. HOBSBAWM, «La contribución
de Karl Marx a la historiografía_, em Ideologia y ciellcias sociales,
R . BLACKBURN (ed.) , Grijalbo, Barcelona, 1977, págs. 308 e S5.
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integrar fenómeno situados em diferentes planos. Certa"
mente, essa nã é a perspectiva de MARX: no Prefácio
da COlltribuição para a Crltica da Econom{a Po/{tica (34),
afirma-se o predomÍlúo da base sobre a superestrutura;
predorrúnio da prona Introdução aos Gmndrisse (35),
dução sobre as restantes estruturas ccon micas. Não é
difícil darmo-no conta de que esta hierarquização das
estruturas dos modos de produção é inseparável do facto
de que estes são categorias em auto-desenvolvimento
dialéctico, e de que aceitar esta metodologia não significa
retirar importância ou suprimir a distinção entre factores
económicos e não económicos, na linha - a nosso ver
errada - de um G. MYRDAL (36). Mas, por outro lado,
estas estruturas lúerarquizadas não são estruturas autónomas,
deftníveis em si mesmas e vinculadas por relações de
«exterioridade» (37). Pelo contrário, só adquirem sentido
no seio de uma unidade, isto é, do sistema económico
contemplado no seu conjunto.
Estas considerações são especialmente relevantes para,
a partir da teoria dos modos de produção, perspectivar
as relações interdisciplinares num terreno que seja frutífero
(34) Ver nlpra, nota 30.
(35) Elell/elltos fimdall/entales para la crrtica de la ecollomía política,
Siglo XXI, Madrid, 1972, 3 vols., vol. 1, págs. 1-33. Relativamente
a esta temática tem interesse o Essai sur le développclI/e/lt de la cOllceptioll
moniste de /'histoire, de G. PLBKANOV, Éditions Sociales, Paris, 1973.
(36) Veja-se, por exemplo, a sua exposição do processo de
causalidade circular acumulativa., em Teorfa económica y regiolles subdesarrolladas, FCE, México, 1959. Consultem-se também as suas colaborações no livro IA ccollomía dei fil/llro. Hacia 1m IIuevo paradigma,
K. DOPFER (ed.), FCE, México, 1978, nas quais esta posição aparece,
talvez, mais matizada.
(37) O que precisamente C. BENETTI objecta 11 teoria da causalidade circular myrdaliana e, em geral, às teses dualistas, em L' acalllllllatio/l
dam les pays capitalistes sous-Jéveloppés, Anthropos, Paris, 1974,
págs. 116 e ss.
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para a análise estrutural sem cair em uma 11 outra
variante de sociologism comtiano. Com efeito, ao construir um modelo económico coloca-se o problema de
acolher no seu seio a interdependência existente entre as
diversas ciências sociais e ste problema não se resolve
mediante a inclusão de variáveis ou parâmetros extra-económicos, se estes actuam exclu ivamente como factores
exógenos, dado que haveria influência do factor exógeno
sobre o endógeno mas não feedbak (38). Por esta razão
não se pode admitir tal qual a seguinte proposta metodológica de Schumpeter: «Quando conseguirmos encontrar
uma relação causal definida entre dois fenómenos o nosso
problema (o problema de explicar o que acontece no
mundo económico, por parte do economista) resolve-se
se aquele que desempenha o papel de causa não é económico» (39). Mas, suponhamos, por exemplo, que se chega
a admitir a influência de determinada variável política na
economia. Na medida em que o elemento político é uma
superestrutura da base económica, é evidente que a análise
não se pode deter aí (40) e que precisaremos de incluir
(38) Note-se de passagem que estamos já na linguagem da
cibernética. É lógico, a ciência cibernética estuda sistemas, recolhe as
notas de totaÜdade e interdependência, demonstra a existência da
analogia estrutural, tão cara à fJosofia materialista, etc., isto é, vem
confirmar todos os enunciados anteriores; veja-se, por exemplo, a //1lroducciórl a la econoll/{a cibemética, Siglo XXI, Madrid, 1969, de O . LANCE.
Relativamente ao texto principal, deve assinalar-se, porque é frequente
causa de erro, que um sistema de equações simultâneas arrasta implicações causais, pelo que é vão buscar numa formalização matemática uma
interdependência absoluta, não hierarquizada (M. DOBB, Teorfa dei valor
y de /a distribllción desde Adam Smith, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975,
págs. 20 e 5S.).
(39) J. A . SCHUMPETBR, Teorfa dei desellvolvilllie/lto económico,
FCE, México, 1967, p. 18.
(40) Assim, seria incorrecto afLrmar que a penetração das empresas
multinacionais nas economias periféricas produz um efeito positivo, ao
incrementar os recursos que afluem ao sector público destas economias,
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na no a repr entação da realidade, como elementos end6genos factores tant econ6micos c m extra-econ6micos (41), que, falando em term mais gerais, é um facto
na teoria marxista dos m dos dc pr duçã . Analogamcnte,
a jormaçãlJ d s «gostos» do consumid r, a incidência neste
processo da publicidade, da tecnologia, etc., tem muito
que ver com o fenómeno monopólio (42).
Estas consideraç es tornam-se sumamente importantes
para uma disciplina preocupada com o aspectos institucionais da realidade e com o sublinhar do fen6meno da
interdependência. Em nossa opinião, a necessidade de
englobar o el mento qualitativo não racional, social, na
análise estrutural (43) é wn problema que s6 encontra
resolução na análise marxista das superestruturas. E aqui
convém desfazer equívocos, em particular a ideia amplamente difundida de que o marxismo subestima o papel
das superestruturas.
se se demonstrar que o uso a que se destinam esses rendimentos adicionais
dos estados periféricos vem reforçar um sistema politico corrupto e
reaccionário, incapaz de satisfazer as necessidades populares no sentido
do desenvolvimento económico, que o próprio capital estrangeiro
potencia.
(41) J. L. SAMPEDRO afirma taxativamente, acerca da distinção
entre variáveis endógenas e exógenas, que cestruturalmente ... a referida
distinção carece de valoc-, em Realidade económica y allálisis estmctural,
Aguilar, Madrid, 1959, p. 79, ponto de vista muito próximo de uma
concepção dialéctica da realidade.
(42) Veja-se, de J. K. GALBRAITH, La sociedad opulellta, Ariel,
Barcelona, 1960, e EI nuevo estado indtlStrial, Ariel, Barcelona, 1970.
No entanto, GALBRAITH parece não compreender cabalmente que a
opção consumo privado/consumo público e maior/menor desenvolvimento da publicidade remetem para uma opção entre sistemas económicos. efr. P. A. BARAN e P. M. SWE.I!ZY, cTheses on Advertising. ,
em TT'f La/lger Vielv, J. O'NBlLL (ed.), Monthly Review Press,
N. York, 1969, págs. 223-35.
(43) De acordo com os qualificativos utilizados por J. L. SAMPEDRO
para se referir ao elemento institucional, em Reulidad económica, cit. ,
págs. 173 e ss.

59

Um pensador tão significativo como Lukács chegou
a afirmar que «o que diferencia decisivamente o marxismo
da ciência burguesa não é a tese de um predomínio dos
motivo econ6rnicos na explicação da hist6ria mas o
ponto de vista da totalidade ... 1> (44) . Que fique claro que
um determinismo ascendente é incompatível com a concepção dialéctica da sociedade e deve afirmar-se também
que o materialismo não pretende negar a importância
da superestrutura em geral e das ideologias em particular,
mas antes explicá-las, porque, em último termo, a autonomia aparente da superestrutura é a forma mais importante de ideologia. Isto é, do que se trata é de reconhecer
que a base econ6rnica determina tanto os limites de
influência de outros factores como a pr6pria possibilidade
da sua actuação, mas com isto não se exclui a reacção
da superestrutura sobre a base nem se nega a autonomia
relativa da esfera superestrutural. A inconsequência-salienta
Engels-não reside em reconhecer a existência de forças
motrizes ideais, mas em não remontar às suas causas
determinantes (45) . E ]AKUBOWSKY, um dos tratadistas mais
destacados neste domínio, afirma, seguindo K . KORSCH :
«deve ser afirmada a realidade da superestrutura.( ... )
A superestrutura não é menos real que a base~ (46),
embora, naturalmente, não seja uma realidade material e,
o que é mais importante, «o ser social determina a
consciência. (Mas) O ser social não representa apenas as

(44) G. LUKÁCS, Historia y consciencia de dase, Grijalbo, Barcelona, 1975, p. 28.
(45) ENGELS alude em alguns escritos ao problema das relações
entre base e superestrutura, mas é só no Allti-Diihrillg que trata este
tema detalhada e sistematicamente.
(46) J. JAKUBOWSKY, lAs superestruturas ideol6gictTS etI la concepci61l
materialista de la historia, Alberto Coraz6n, Madrid, 1973, p. 92.
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relaç es ec nómicas» (47). A verdad é que
grandes
uberam val nzar a instância
pen adores mar:--; ta
uperestrutural in istindo na dialéctica interna do ft:n6meno longe d qualquer reduci ni m à c ndiç- c
ci -ec n6mica que con tituem
cu c nte -t . É sabido
ecumeni mo segregado
como GRA 1 CI P stul u que
pela religiã cat' lica actuou como ideol gia que dificultou
o proce so de tomada de c n ciência nacional em Itália c,
cm última inst"ncia, o própri processo de construção da
naçã italiana. Estamos muit longe d materialism
vulgar. Outra amostra: «Não se c nsidera uficientemente
facto de que muitos actos políticos se devem
a nece sidades i.nterna de carácter organizativ , ou seja,
que estão vinculad s à necessidade de dar coerência a um
partido a um grupo, a uma sociedade') (4). Nada mais
longe do economicismo do que este reconhecimento de
que o IÚVel politic é relativamente autónomo e possui
a sua ló~)ca interna. E um LABRIOLA tal ez não se
ficasse por aqui (49).
Vistas assim as coisas, parece evidente que a teoria
dos sistemas económicos incorpora e equaciona as estruturas
mentais que são objecto da análise estrutural. Não se trata
de ignorar pensadores da estatura intelectual de WEBER
ou de VEBLBN, mas de situá-los no seu justo iugar (~O) .
(47) Op. cit., p. 98.
(48) A. GJW.1 CI, Ant%g{a, Siglo XXI, Madrid, 1974, p. 277.
(49) Veja-se o eu Socialisl/lo y filosoFa, AJianza Editorial,
Madrid, 1969.
(50) Ou tomemo o caso de F. FA o e a sua obra fWldamental
Les damnés de la terre, Maspero, Paris, 1969. FA ON desenvolve aqui
uma ideia fundamental para o conhecimento do mundo colonial, que
é a afirmação de que o ingrediente sociológico é um elemento crucial
do colonialismo. FA o sabe que as estruturas mentais que o colonialismo segrega (complexo de inferioridade, etc.) têm muito que ver
com a ausência de urna burguesia 'nacional' nos países colonizados,
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Ao aprofwldar as implicações metodol6gicas do
c nceito de modo de produção verificamos a sua coincidência com as características do método estrutural: fizemos
referência ao seu anti-empirismo e à forma de equacionar,
na perspectiva dos modos de produção, as relações interdisciplinares nas ciências sociais. Devemos insistir agora
na necessidade de partir de uma 6ptica macro-econ6mica
e de nos referirmos ao carácter historicamente condicionado das categorias e leis econ6micas. Além disso, acontece
que, ao abordar este último ponto, surgem novos traços
e perfilam-se algwls aspectos que reforçam toda a nossa
argumentação anterior.
3. Existe, sem dúvida, um ponto prévio que nos
serVIra de introdução a um aspecto capital do método
marxista, e que deixámos de lado quase no início do
nosso trabalho. Estamos a referir-nos à relação entre estrutura e tempo, à dimensão temporal da análise estrutural.
Relativamente a este problema, BEIRAS lança mão
de novo dos diferentes níveis do conceito de estrutura,
de modo que a inclusão ou exclusão da dimensão temporal
na análise fica dependente do nível de abstracção do
conceito de estrutura com que se opere; a um nível
abstracto, corresponde uma perspectiva acrónica (que não
é a mesma coisa que sincrónica), com o que se oferece
uma solução para o problema da «permanência» como nota
do conceito de estrutura. Mas uma concepção de estrutura
elemento da estrutura social que remete para uma muito especwca
conformação económica. Na análise desta inter-relação, fica muito
caminho por percorrer, mas não parece que haja outra via para ir
mais fundo no estudo do fenómeno descrito. Medite-se também nos
trabalhos de um G E OVESE sobre a escravidão e as suas variante
estruturais, que com tanta felicidade aplica à dinâmica dos sistemas:
E. GBNOVESE, Ecol/omia Política de la Esclav iwd, Península, Barcelona,
1970 e Esclavill/d }' Capitalisl/lo, Ariel, Barcelona, 1971.
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na re lidade exige wna Vl a diacrónica (SI). Por conseguinte, sempre que se pretenda aplicar a categoria «modo
de produ ão» ao estudo de context s sociais concretos é
indispensá el a inclusão da variável temporal na análise.
Ora parece não haver outro modo de entender as transformaÇ es diacr6nicas que não seja partindo do princípio
dinâmico em metodologia marxista: a dialéctica da contradiçã. Colocar a questão da dialéctica dos processos
sociais e da dinâmica dos sistemas de estruturas é referir
os princípio dialéctic s nas leis de correspondência, determinar ou especificar as contradições fundamentais nas
formações sociais e reconhecer a alternância dos aspectos
principais das contradições fundamentais (52) .
Na perspectiva estrutural, o problema põe-se em
termos de estabelecer uma relação de prioridade entre
estrutura e génese para o estudo das formações sociais,
com o que irrompe no campo do estruturalismo genético;
mas põe-se também na questão de saber como compatibilizar a reprodução da estrutura e explicar simultaneamente
as condições da mudança estrutural, na medida em que
toda a estrutura reproduz os elementos invariávels mas
existem limites de compatibilidade estrutural ou limites
estruturais, cuja ultrapassagem pressupõe a transformação
de estruturas. Este é o tipo de questões que GODELIER
aborda a partir da distinção que estabelece entre contradições no seio de uma estrutura e contradições entre
estruturas, que crê poder distinguir em O Capital (53).
(SI) Op. cit., págs. 86-90 e 96-103.
(52) efr. MAo-TSE-TUNG, Cuatro tesis filosóficas, Ediciones en
Lenguas Extranjeras, Pekin, 1966.
(53) Em .Sistema, estructura ...• , cito efr. a críüca de L. SSVB
a GODELIER, em .Método estructural y método dialéctico., em TRlAS
e outros, Estructuralismo y I/Iarxismo, Martinez Roca, Barcelona, 1969,
págs. 108 e ss.
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Em todo o caso, é na via de um estruturalismo dialéctico
que poderemos avançar na análise dos processo de desenvolvimento social, aproftmdando o estudo da sucessão
histórica de modos de produção e da génese e transição
de sistemas.
A história não contempla só a sucessão de modos
de produção, mas são também diferenciáveis fases sucessivas no desenvolvimento de um sistema económico.
As fases deflnem-se por mudanças em estruturas secundárias de um sistema econóuúco e, correlativa mente, por
modilicações nas restantes estruturas do sistema. Mantêm-se as estruturas cardiais, as «invariantes» do sistema,
e muda aquilo que no ftmdo é acessório para a sua
continuidade como sistema. A incorrecta compreensão
destes factos leva a dois tipos de desvios na análise.
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA escreveu, não sem razão,
que enquanto o empirismo tende a considerar o sistema
como constante e as estruturas como variáveis, há uma
tendência do marxismo que «... postula o sistema capitalista como variável, tendendo a considerar as estruturas
como constantes, ao identÚtcá-Ias com a própria essência
do sistema, que não muda enquanto não houver uma
descontinuidade com a passagem ao socialismo: esta tendência é que tomou tão difícil para o marxismo não
prever a possibilidade do neocapitalismo ou aceitar o seu
aparecimento, e que impediu a especificação das estruturas
do capitalismo nos países subdesenvolvidos e coloniais» (54).
Para qualquer estudioso da estrutura económica não é
necessário insistir em como o fio destes raciocínios nos
leva de imediato a reconhecer a importância que têm
(54) P. G. CASA OVA, Las categorías dei desarrollo ecoll6mico y la
invt!stigaci61l en ciencias sociales, Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1973,
págs. 60-62.
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neste campo o conceito de «análise c usaI» de AKERMAN:
forças m trizes d indu tri lismo, limites estruturais, anotaçã d período de estrutura homogénea, etc. (55);
seria ll1JU to nã rec rdar também aqui o contributo de
um hi t ri dor, W. KULA, cujas reflexõe sobre a «periodizaçã » da história económica têm indubitável interesse
para a análise estrutural (56).
P r fim a realidade apresenta-se-nos como um conjlll1to não coerente de estruturas, como uma combinação
de modo de produção em que um deste ocupa a
posição d minantc. Na realidade encontramo-nos não
com modo de produção, mas com formações sociais (57),
ou, se preferirmo a ternÚllologia de A. MARCHAL, não
com sistemas mas com regime económicos. Por isso,
os desenvolvimentos recentes na teoria da articulação de
modos de produçã ,com a figura central de P. PH. REY (58),
trazem considerações muito valiosas para a nossa disciplina;
é sabido que as teses dualistas do subdesenvolvim.ento erram
ao não conseguir fomecer uma explicação monista do
fenómeno subdesenvolvimento e é sabido também que as
teses da dependência corr m o risco de negar qualquer
especificidade estrutural aos paíse subdesenvolvidos no
que toca à sua conformação interna. Seguramente que a
(55) Ver SlIpra, nota 5.
(56) Em especial Teorfa EcOl/ólllica dei Sistellla Fellda!, Siglo XXI,
Buenos Aires, 1976, particularmente as partes introdutória e [mal.
Também Prob!elllas y lIIétodos de historia ecol/ólllica, Península, Barcelona, 1973.
(57) Refira-se, de passagem, a interessante tentativa de reabilitar este conceito por parte de Serem: E. SERENl e outros, Ln categoda
de .!orlllaciól/ ecol/ólllica y socia!-, Ediciones Roca, México, 1973.
(5) Com a sua obra fundamental Les allial/ccs de c/asse, Maspero,
Paris, 197-l, que foi precedida de Co!ol/ia!isllle, I/éo-co!ol/ia!isllle et tTtll/sitiotl
ali Ci/pita!isllle, Maspero, Paris, 1971. Crr. também P. PH. REY e
outros, Capita!islllf lIégrier, Maspero, Paris, 1976.
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superação destas perspectivas exigirá o apelo a conceitos
introduzidos pela teoria da articulação de modos de produção.
4. Dizíamos, ao iniciar a alínea anterior, que a
consideração da dimensão temporal nos leva a um aspecto
essencial do método marxista. No entanto, dissemos mais
de uma vez que as divergências entre o marxismo e a
economia convencional, em questões de método, se prendem
não tanto com os métodos de investigação e estabelecimento
de leis económicas como com o âmbito de aplicação que
concede às leis assim formuladas (que o marxismo entende
como não universais) sem maiores adjectivações. Por contraposição, a discrepância de base que põe frente a frente
a primeira e a segunda escola histórica e os clássicos e
«neoclássicos», respectivamente, seria o processo de investigação e estabelecimento de leis económicas (59). De
acordo, aparentemente, com esta ideia, SWEEZY afirma
que o método de MARX é abstracto-dedutivo, como o
dos clássicos. No entanto, o próprio SWEEZY descreverá
o marxismo como um método - seguindo LUKÁCSque é, na sua essência profunda, um método histórico,
referir-se-á ao aspecto qualitativo do fenómeno valor,
sublinhará a importância que tem em MARX a noção de
«fetichismo das mercadorias» (60) e, em trabalho mais
recente, insiste em que o paradigma básico que subjaz na
ciência económica marxista é a consideração do capitalismo como uma ordem económica e social ttansitória (61) .
(59) É a célebre l/JethoJellstreit. Ver supra, nota 14.
(60) Na sua magnifica obra Teoria dei desarrol/o capitalista, FCE,
México, 1964.
(61) P. M. SWEEZY, «Toward a Critique of Economics.t, em
MOllth/y RevielV, Janeiro de 1970, págs. 1 e ss. De facto, os escritos
de MARX concordam perfeitamente com este ponto de vista, inclusive
5 - Bolctim dc Ci!nci.. Econ6atic.. - Vol. XXll
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Em suma, MARX realiza uma íntese, abstracta e hist6rica
ao mesmo tempo, a partir das duas correntes fundamentais
do pensamento econ6mico do seu tempo, classicismo e
escola lúst rica e, colocado neste contexto, não podia
deixar de resultar que o seu método, mesmo sendo
abstracto-dedutivo, diferisse em aspectos importantes do
método utilizado pelos economistas clássicos. O processo
de abstracção em MARX não se reduz a uma generalização
mecânica de fen6menos directamente observados, à maneira
de um MILL; pelo contrário, na teoria marxista as categorias econ6micas não são mais que a expressão te6rica,
a abstracção das relações sociais de produção (62) . Esta é
uma questão fundamental que nem sempre tem sido
bem entendida. Neste sentido, GRAMSCI assinalou a necessidade de distinguir «abstracção» e «generalização»: «Os
agentes econ6micos não podem submeter-se a um processo
de abstracção pelo qual a hip6tese de homogeneidade seja
o homem biol6gico; essa não é uma abstracção, mas
uma generalização ou 'indeterminação'. A abstracção
sê-Io-á sempre de uma categoria hist6rica determinada,
formalmente: .Os economistas têm uma ingular maneira de proceder.
Para eles existem apenas dois tipos de instituições: as da arte e as da
natureza. As instituições do feudalismo são instituições artificiais, as
da burguesia são instituições naturais ... Ao dizer que as relações
actuai - as relações da produção burguesa - são naturais, os economistas dão a entender que estas constituem as relações mediante as
quais se cria a riqueza e se desenvolvem as forças produtivas conforme
as leis da natureza. Assim, pois, estas relações são elas próprias leis
naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas que
devem reger empre a sociedade. Portanto, a história existiu, mas
já não existe- (Miseria de la filosofía, Aguilar, Madrid, 1969,
págs. 176/7); .( ... ) Na medida em que a economia políti a é burguesa,
isto é, vê na ordem capitalista não uma fase transitória do processo
histórico, mas a forma absoluta e definitiva da produção social (.. .)>>
(EI Capital, cit., tomo 1, livro 1.., pág. 8).
(62) Miseria de la filosofía, cit., p. 161.
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vista precisamente enquanto categoria e não enquanto
individualidade múltipla» (63). As categorias económicas
de MARX não são categorias naturais, remetem para uma
realidade histórica e social, de forma que mesmo os seus
conceitos técnico-funcionais aparecem interpenetrados por
um elemento institucional. As categorias marxistas não
são categorias puras, abstractas, «universais». Por issú,
porque o método analítico utilizado por MARX não é
equiparável ao dos economistas clássicos, acontece que
também não coincide com estes quando se trata de
determinar o alcance das categorias e leis económicas.
Mas acaso não é correcta a afirmação de r. FISCHER
(aliás de uso corrente) de que «em matéria científica as
concepções mais gerais são também as mais fecundas»? (64) .
Efectivamente, não; aqui «geral» não se opõe sem mais
ao concreto descritivo e o que se discute é a questão de
saber qual é o tipo de abstracção científica mais idónea
para alcançar o nível do concreto pensado. Ao fim e ao
cabo, como se disse, o que uma teoria ganha em generalidade perde-o em operatividade, em capacidade explicativa de contextos históricos concretos. Não há dúvida
de que em todas as sociedades existem necessidades a satisfazer e meios limitados para lhes dar resposta, mas não
é necessário insistir em que, a este nível de generalização,
dificilmente se poderá ir mais fundo na análise de qualquer
formação social concreta, da sua problemática e das vias
que se abrem para a sua superação (b5) . Neste âmbito
(63) A. GRAMSCI, Antología, cit., p. 456.
(64) Em Nature of Capital and Income; citamos da tradução
espanhola Ecollomía Política Geométrica o Naturaleza dei Capital y de la
Rellta, La Espana Moderna, Madrid, s/d, p . 85.
(65) Além das obras já referidas de DOBB, LAcLAu, KULA e
ENGELS, cfr. C. FURTADO, Prefacio a uII/a Nuella Ecollomía Política,
Siglo XXI, México, 1978; L. CAFAGNA e outros, Industrializacióll y
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de problema, é de r ferência brigatória a Illtrodução
aos Gnmdrissc, na qual, entre utras coisa, MARX deixa
bem defmid qual é a relação dialéctica entre particular
e o universal e que os problema fundamentais de uma
ociedad ó se podem abordar com profundidade conhecendo as leis que tipificam, que s- e pecífica dessa
sociedad, que lhe imprimem caráct r. E, inclusive,
po t s perante categorias universais, conclui-se que é
precisamente aquilo que têm de especificamente histórico
que é susceptfvel de modificação e, n fim. de contas, não
se trata tanto de compreender o mundo como de transformá-lo (66). Note-se que nesta perspectiva se dá uma
ênfase especial à análise não das concoITÚtâncias mas das
diferenças entre sociedades, procurando o que é tfpico, próprio ou específico de cada formação social, ponto de vista
que mantém uma estreita afmidade com as perspectivas da
moderna análise estrutural, na sua busca de tipologias (67).
A «especificidade» aparece assim como um factor estrutural
central no próprio processo de wlificação do conheCImento do mundo real, enquanto expressão da mediatização
entre o particular e o geral (68). Por outro lado, afirmar
que as categorias econóITÚcas são categorias históricas é
importante para a estrutura enquanto ciência, pois, se
sustentamos o carácter especulativo da estrutura, também
desarrollo, Alberto Corazón, Madrid, 1974 (em especial a contribuição
de SPA VENTA); e a colaboração de A. PAPA DREOU, cEconomic and the
Social ciences>, em EcOIlOlllic JOII",(/I, D ezembro de 1950.
(66) Segundo a conhecida expressão de MARX nas suas TtSis
sobre Fellerb(/clt, Ediciones Progreso, Moscovo, 1966, tomo II das Obras
Escogidas de MARX-E CELS.
(67) Ver as considerações de SAMPEDRO sobre as leis e tipos estruturais e a sua formulação das leis <restritas> Oll «relações típicas>, em
SAMPEDRo-CORTlNA, cit., págs. 269 e 55.
(6) A OUAR ABDEL-MALEK, «Le concept de spécificité: positions»,
em L' Homilie el la Société, Julho-Dezembro de 1975, págs. 25 e ss.
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defendemos que ela é a disciplina económica com maior
vocação para a análise concreta. Além disso, veremos
que só uma tal conceptualização da economia permite
uma visão integrada e totalizadora da realidade.
MARX considera ideológicas as construções universais,
de modo que operar com conceitos gerais é uma
forma de cair no fetichismo, na coisificação das relações
ociais, uma forma de nos limitarmos a uma visão aparencial, superficial, epidérmica da realidade. É que a noção
de fetichismo das mercadorias converge com o anti-empirismo que caracteriza o método estrutural, uma vez
que este considera que a estrutura é um nível da realidade,
mas não directamente acessível ao conhecimento (69) .
Pense-se, a título de exemplo, nos seguintes pares de
valores, expressos de forma que, sistematicamente,
o segundo termo da parelha pressupõe uma relação social
historicamente determinada, enquanto que o primeiro
remete para uma visão puramente fenoménica da realidade: ouro/dinheiro, negro jescravo, produto ,mercadoria,
processo de trabalho Iprocesso de produção, monocultura/subdesenvolvimento dependente (70).
Só compreendendo isto se pode captar a envergadura
do «programa de investigação» marxista. MARX não abstrai
nWlca da sociedade de que parte e que considera sempre
como uma realidade transitória. Sabe que a sociedade
capitalista se estrutura em classes, que existem nela explo(69) Cfr. E. PRADO COELHO, «Introdução a um pensamento cruel:
estruturas, estruturalidade e estruturalismos-, em FOUCAULT e outros,
Estrutllralislllo - Allt%gia de Textos Teóricos, Portugália, Lisboa, 1968,
p.ígs. XXXII-XXXIII.
(70) Todos estes pares de valores aparecem expressos em uma
ou outra parte dos Crulldrisse ou em O Capital, com excepção do par
monocultura/subdesenvolvimento dependente, que está, embora expresso
em outras palavras, no Diswrso sobre o livre-cambislllo.
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rados e exploradores, que se apropriam do excedente;
sabe, também, que esta apropriação do excedente não e
erifica através do ordenamento legal nem de uma coacção
de natureza politica. Por conseguinte, «o problema especificamente económico consistia não em provar isto, mas
em cOllciliá-lo com a lei do valor» (71), e começa a sua
análise pela categoria mercadoria (72) .
N o marxismo a economia configura-se como uma
ciência da produção. Nas palavras do próprio MARX:
«A ciência real da economia começa apenas onde o
exame teórico passa do processo de circulação ao processo
de produção» (73) e é sabido que foi justamente este
critério o que MARX utilizou para distinguir a economia
«clássica» da economia «vulgar», critério que também
serve de referência a LANGE para valorar a orientação
subjectivista em economia, até ao seu lógico desenlace
na praxeologia (74). De facto, o modo como se conexionam
os factores materiais e humanos no processo de produção - «relações de produção» - é o elemento característico de um modo de produção e varia com este.
«É sempre na relação imediata entre o proprietário dos
meios de produção e o produtor directo (... ) que se
deve buscar o segredo mais profundo, o fundamento
oculto de todo o edifício social e, por conseguinte, da

(11) M. DOBB, Teoria dei valor, '" cit., p. 165. E Hn.FERDINC,
por seu lado, aponta: .Marx vê na lei do valor não o meio para
chegar a estabelecer os preços, mas o meio para individualizar as
leis do movimento da sociedade capitalistaJ (HILFERDING - BOHM-BAWE.RK - BORTKIEWICZ, Eco/lomía burguesa e eco/lom(a socialista, Cuademos de Pasado y Presente, Córdova, Argentina, 1974, p. 143).
(12) Vide a Contribllcíón a la crítica"" cit., assim como a própria
estrutura de O Capital.
(13) El Capital, cit., tomo 2, livro 3.·, p. 741.
(1") Economia Polftica, cit., cap. VI.
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forma empírica que toma a relação de soberania e de
dependência; numa palavra, a base da forma específica
que o Estado assume num período dado» (75). De facto,
s6 partindo da produção se podem captar em profundidade
as relações de dominação existentes, a assimetria que
existe entre os diversos «agentes» que participam no
no processo de produção, as contradições que os opõem e,
a partir daí, toda a dinâmica do sistema. É a forma de
superar a dicotomia aparência/realidade, de não cair no
fetichismo, de ver o alcance limitado das categorias e
leis econ6micas, de incorporar a dimensão social e institucional. Se, pelo contrário, deslocamos o centro de gravidade da produção para o mercado, trabalharemos com
categorias puramente funcionais, de alcance universal,
concluindo numa visão atomizada dos agentes econ6micos, numa sociedade harm6nica e estática, em que não
há lugar para categorias como «excedente», «trabalho-improdutivo» ou «classes econ6micas», e, por tudo isso,
seguramente que também desaparece a possibilidade de
abordar correctamente os problemas fundamentais levantados pela sociedade dos nossos dias. É que, como assinala
MARX, «nas relações monetárias (... ) concebidas na sua
forma mais simples todas as contradições imanentes da
sociedade burguesa parecem apagadas» (76) . Os indivíduos
são no mercado livres e iguais. Trocam mercadorias
equivalentes e só existem enquanto sujeitos que possuem
mercadorias equivalentes, embora distintas no seu valor
de uso. Neste contexto, o dinheiro configura-se como
uma relação social e, com o desenvolvimento do sistema
de troca, a relação de dependência pessoal aparece como
(75) EI Capit(/I. cit .• p. 1 236.
(76) Elelllentos ]ill/dall/ellt(/les ...• cit., vol. 1, p. 179.
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relação de dependência material. Uma vez que no mercado
todas a partes sao livre e iguais, o domínio de classe
aparece superficialmente como concorrência entre os membros individuais da classe dominante e, a fim e ao cabo,
conclui-se por uma visão atomística dos agentes económicos,
como, por exemplo, no modelo de W ALRAS, no qual,
como assinalou SAMPEDRO, os sujeitos económicos se parecem entre si como um grão de areia a outro grão de
areia (77). Proclama-se o individualism metodológico'
como um método de análise porque, desde o momento
em que se ignoram os colectivos estruturados c tudo é
homogéneo, o lógico é postular que a sociedade é redutível
aos indivíduos que a compõem (78). Nenhum lugar mais
apropriado para recordar a célebre frase de MARX: «Conceber que a linguagem se pode desenvolver sem indivíduos
que vivam cOl1juntamente não é mais absurdo do que a ideia
de uma produção realizada pelo indivíduo isolado, fora
da sociedade» (79). Ou para recordar a seguinte expressão
E. H. CARR: «( ... ) Tome-se a frase de]. S. MII.L, o individualista clássico: 'os homens quando se juntam não se
convertem em uma substância diferente'. Claro que não.
Mas a falácia está em supor que existiram ou tiveram
(1) Em Realitlad económica ... , cit .• págs. 19-21.
(7) De acordo com o princípio metodológico proposto por
F. HAYEK em cScientism and the Study of Society.. publicado em
Ecollomica. Agosto de 1942. Fevereiro de 1943 c Fevereiro de 1944.
Esta perspectiva metodológica é compartilhada por K. R. POPPER
(La miseria dei historicismo. Tauros. Madrid. 1961. e La sociedad abierta
y SflS e"emigos. Paidós. Buenos Aires, 1967. 2 vols.) e J. N. WATKINS,
cHistorical Explanation in the Social Sciencest, em Theorics of Histor1',
P. GARDINER (ed.). The Free Press, N. York, 1959 (esta obra contém
outros trabalhos sobre o tema. tais como o de E. GELLNER. cHolism
versus lndividualism in History and Sociology»). Analogamente.
Modes of I"dividualism atld CollectivislII. J. O'NEILL (ed.). Heinernann.
Londres. 1973.
(79) Elemelltos fimdamel1tales ...• cit .• vol. 1. p. 4.
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uma substância qualquer, antes de estarem juntos,. (80).
Por isso, ao aplicar o método de análise - «método de
isolamento», disse SCHMOLLER (81) - perde-se o sentido
da totalidade, de que o todo como tal possui leis de
composição que o contrapõem aos seus elementos individuais e ignora-se que os colectivos sociais podem prosseguir
objectivos qualitativamente distintos dos seus membros
individuais. O resultado é uma visão fragmentária e
portanto parcial e incompleta quando não falsa, da sociedade. Se virmos bem, o holismo estrutural mantém toda
a sua consistência (82) .
Tudo isto vem muito a propósito ao valorar, por
exemplo, o ponto de vista liberal sobre o capitalismo,
concretamente as relações entre capitalismo e dominação

(80 E. H. CARR, Qué es la historia?, Seix Barral, Barcelona, 1969,
p. 41. Este livro, cheio de senso comum, põe em questão algw1S
dos princípios do neopositivismo popperiano. Vide também P. M.
SWEBZY, El presente como historia, Tecnos, Madrid, 1968, que inclui
uma breve mas acertada crítica de La miseria deI historicisl1lo, de POPPBR.
(81) Ver o comentário de J. A. SCHUMPBTBR a Schmoller e seguidores em Historia dei análisis económico, Ariel, Barcelona, 1971 ,
págs. 889 e ss.
(82) Apesar das críticas de POPPER. M . QUINTANTLLA, em .Adversus
ingenieros {hacía un replanteamjento de las relaciones entre teorla y
acción en las ciencias sociales)t, Clladernos Econólllicos de ICE, n. o 3-4,
1977, recorda que POPPER utiliza a expressão . totalidade social. em dois
sentidos diferentes, sendo o segundo sentido de índole estrutural, e uma
das concluções acertadas que extrai da sua análise reside em que
o.. . a defesa da engenharia social fragmentária (por parte de POPPI!R)
se faz de tal forma que fica de facto excluída deste tipo de intervenção uma engenharia que fosse holística no segundo sentido da
palavra, uma engenharia orientada para a transformação de aspectos
estruturais da realidade- (p . 264). POPPER não fizera, aliás,
uma afirmação tão discutível como esta?: 00 que criticamos da
engenharia utópica é o seu propósito de reconstruir a sociedade na
sua integridade, provocando mudanças de largo alcance cujas consequências práticas são difíceis de calcular devido ao carácter limitado
da nossa experiência. (Da sociedad abierta ... cit., vol. 1, p. 251).
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ou capitalismo e liberdade. Assim, M. FRIEDAMN não
se ruboriza quando e cre e que no sistema capitalista,
dado que o mercado descentraliza
poder entre os
diversos agentes que n le concorrem, «o empregado está
protegido contra a força do patrã porque pode trabalhar
para outros patrões» (83). Compare-se esta argumentação
com pont de vista de MARX de que contrato individual de trabalho não faz mais d que dissimular a
escravidão colectiva da classe operária: «Ao escravo romano
retinha-o uma cadeia; aqui, são fios invisíveis os que ligam
o assalariado ao seu proprietário. Só que este proprietário
não é um capitalista individual mas a classe capitalista» (84).
De maneira que uma coisa é a aparência que as relações
jurídicas proporcionam e outra a essência invisível, os
ne..xos internos das coisas. Num erro análogo incorre
HAYEK, quando assemelha ao facto de os capitalIstas
actuarem como soberanos nas suas empresas particulares
uma suposta descentralização do poder e da capacidade de
doutrinamento (em qualquer sentido) do sistema capitalista
entre numerosos sujeitos económicos (85). Razão de sobra,
pois, para sublinhar que a conceptualização marxista dos
modos de produção é um rotundo desmentido ao robinsonismo metodológico, à visão atomÍstica da sociedade,
ao afirmar o predomÍ11l0 da sociedade sobre o indivíduo

(83) M. FRIEDMAN, Capitalismo y libertad, Rialp, Madrid, 1966,
p. 30. Saliente-se que existem outras interpretações do problema,
aparentemente muito diferentes, que não saiem, contudo, da esfera da
circulação. É, por exemplo, o caso, de J. K. GALBRAITH com o seu
célebre conceito de -poder compen5adoo, cuja expressão mai5 característica na realidade económica situa precisamente no mercado do
trabalho (Capitalismo americallo, Ariel, Barcelona, 1968, págs. 163 e 55.).
(84) K. MARx, El Capital, cit., livro primeiro, tomo 1, págs. 612-13.
(85) F. A. HAYEK, Camino de serllidumbre, Alianza Editorial, Madrid,
1976, em especial o Capítulo XI.
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em questões de método (86). Trabalha-se com macro-grandezas e, perante a análise micro-económica, destaca-se
a importância de tratar com os agregados que conformam
as sociedades a partir do próprio momento da produção
- as classes sociais; perante a empresa marshalliana, opera-se
com a grande unidade de produção ou o sector (87).
E inclusive o modelo bisectorial de MARX, ao delimitar
os sectores que obedecem a um critério económico-fllilcional, toma-se aqui mais coerente do que a sectorialização convencional usual, que atende a critérios técnicos (88).
Estas duas visões alternativas que vimos debatendo
plasmam-se em diferentes esquemas conceptuais de representação da vida económica. Neste sentido, E. NELL comparou
o clássico esquema atomístico de representação da realidade
económica, na linha que SAMUELSON popularizou, com um
modelo de fluxo circular que se move na tradição
ricardiano-marxista (89) . NELL observa que o típico

(86) P. SCHWARTZ, em cEI individualismo metodológico y los
historiadores., Simposio de Burgos. Ensayos de fi10sof[a de la ciellcia. EfI
tomo à la obra de Sir Karl R. Popper, Tecnos, Madrid, 1970,
págs. 117-52, insiste em que o principio do individualismo metodológico se coloca em três planos: o propriamente metodológico, o metafísico e o ético, planos que se devem distinguir em todo o momento
e distinguir para efeitos de crítica científica.
(87) É de evidenciar uma vez mais a afllÚdade desta perspectiva
com a análise estrutural: remetemos para SAMPBDRO-CORTINA, cit.,
na parte dedicada aos componentes da realidade económica e à delimitação de unidades estruturais, em especial, págs. 67 e ss.
(88) Tratamos as características do modelo bisectorial de MARx
com desenvolvimento em cAcotacións à teoría do imperialismo de
Rosa Luxemburg., Separata do Boletim da Faculdade de Direito de
Coimbra - Estudos em Homenagem ao Prof DOI/tor José Joaquim Teixeira
Ribeiro, 1978.
(89) Num interessante artigo, cEI resurgir de la Economía Poüticat, coligido em ldeología y cie"cias sociales, cit., págs. 85-107.
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modelo neo-cl' ico divide
econ mia horiz ntalmente
em «agent ') qu
peram d mesm I d do mercad
- empresas u c nomia d méstica -, intern mente
homogéneos e diferenciados apen s d pont de vi ta
funcional, nunca c mo p rtes c mponentes de um estrutura social (90); com estas permissas nã é de estranhra
que a economia rt doxa atribua um papel decisivo,
no domÍni da di tribuiçã d rendimento, à acçã
impessoal da tecnologia. Com contraponto, o esquema
clássico-marxiano, a acentuar a interdependência da produçao em vez dos mercados e os elementos técnicos e
institucionais em vez das puras rclaç-es de mercado,
afa ta-s da eco no mi ortodoxa e revela como para esta
os pagamentos no mercad de fact res são trocas no
mesmo sentido que os pagamentos no mercado dos produtos. É isto, justamente, que nã acontece no sistema
marxista e para o compreender cabalmente há que partir
da relação D-T (a troca de capital-dinheiro por força de

(90) A dicotomização da economia em tomo das categorias
-produtores» e «consumidores., que podem ser ostentadas simultaneamente por lml mesmo sujeito económico, não se adapta ao que
é a realidade social do capitalismo, escamoteia o antagonismo de base
que existe entre as classes sociais, já que este se situa no terreno da
produção, e pode levar a posições cientüicas insustentáveis. A este
respeito, seria interessante comparar algumas formulações do keynesianismo «vulgart com a crítica feita por MARX, justamente em conexão
com a teoria das crises e do subconsumo, da suposta existência de uma
identidade entre produtores e consumidores (Teorías de la plllsvalía,
Alberto Corazón, Madrid, 1974, 2 tomos, tomo 2, págs. 44 e ss.).
Na r~lidade, e ta visão da economia aju ta-se muito mais ao que
poderia ser um sistema de pequena produção mercantil (C. NAPOlEONl ,
CImo de EcOtlOlllía Política, Oikos, Barcelona, p. 89, entre outros).
eguramente que o sistema de pequena produção mercantil é o
modo de produção que melhor se adapta à disposição económica e
institucional que os apo!ogetas do capitalismo fIZeram deste.

77

trabalho), que se configura assim como a relação chave
na análise marxista do capitalismo (91).
Ao trabalhar com categorias estritamente funcionais
ignora-se que a imensa maioria das leis econ6micas são
leis historicamente condicionadas. Embora qualquer proposição científica enquanto tal, isto é, enquanto raciocínio
16gico-dedutivo, seja universal, não sucede naturalmente
o mesmo quanto ao seu âmbito de validade: é clare que
«o alcance hist6rico das categorias econ6micas coincide
com as condições específicas em que se produzem os
fen6menos representados por estas categorias» (92). Neste
sentido, podem existir categorias ou leis econ6micas
de validade universal ou comuns a vários modos de
produção, a par daquelas leis que são específicas de
um modo de produção determinado ou pr6prias apenas
de algumas das variantes possíveis que um modo de
produção potencialmente encerra (93). Mas é que, na prática,
eliminar a dimensão social na análise econ6mica equivale
a apresentar implicitamente os traços característicos do
modo de produção capitalista como exigências w1Íversais
da actividade económica racional, o que se observa tanto
mais claramen te quanto mais se apura o raciocínio. Assim,
no caso paradigmático de Von MISES, intérprete por
excelência da concepção praxeol6gica da economia, pre-

(91) Como destacou, na melhor tradição de MARX, M. DSSAl
cm Lecciones de teoría econólllica lIIarxista, Siglo XXI, Madrid, 1973.
A reabilitação que efectua nesta obra dos três circuitos do capital de
MARX (Livro segundo, Capítulo 1 de O Capital) dificilmente pode ser
subestimada pela análise estrutural.
(92) Palavras de O. LANGE, EcollolII(a Política, p. 101.
(93) Cfr. O . LANGE, cEconomía Política dei Socialismo) em
LANGE e outros, Problelllas de Ecol/Olllia Política dei Socialislllo, FCE,
México, págs 7 e ss.
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tender substituir o modo de produção capitalista pelo
ocialista é renunciar à «raci nalidade» económica (94).
Um exemplo elucidati o daqui! até onde pode
conduzir a «wuversalidade» neoclássica fornece-o o seguinte
comentário à teoria de WICKSEll: «Na teoria da distribuiça de Wicksell os trabalhad res e os meios de
produção são factores distintos, mas todos assentam na
mesma base, independentemente da diferença das suas
relações s ciai. Wicksell propõe um modelo em que os
nIvei de alários e rendimentos seriam os mesmos se um
proprietário de terras alugas e trabalhadores por um salário,
ou se os trabalhadores arrendassem a terra por uma renda.
Alguns dos seus mais modernos seguidores ampliam este
argwnento até afumar que os rendimentos dos trabalhadores
que pudessem pedir emprestada uma soma de capital e
produzir por si sós seriam iguai , em equilíbrio, aos salários que recebem quando são empregados por capitalistas» (95). E DOBB, por seu lado, recorda que, com o
advento do marginalismo, «(. .. ) se admitiu que as diferenças ou mudanças institucionais podiam modificar o
padrão da distribuição do rendimento entre pessoas (.. .),
mas o esquema geral da distribuição entre factores não
era susceptível de receber a referida influência (... ). Por
isso a teoria econónuca não pode dar lugar a nenhuma
caracterização que tivesse relação com o institucional como,
digamos, o rendimento da propriedade, ou da relação
salário II ucro; estas eram categorias puran1ente económicas
no sentido de dependentes da situação económica preva(94) Ver a muito significativa selecção de textos que inclui
F. A. HAYEK em Col/eaivist Ecollomic Planning, Londres, 1935 e, em
espanhol, EI socialismo, por L. von MlsES, Hermes, México, 1961.
(95) J. ROBtNSON e J. EATWE.LL, AlI ]I/trodl/ction to Modem
Economics, Mc Graw-Hill Book Company, Londres, 1973, p. 41.
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lccente e do problema econ6mico per se» (96). Desta forma,
a teoria marginalista da distribuição reduz-se à análise da
formação dos preços dos factores produtivos, deixando
de lado as circunstâncias sociais que concorrem nos que
oferecem os referidos serviços, como mostra o caso limite
em que se parte de uma oferta dada de factores. E quando
se trabalha com uma oferta de factor variável com o
eu preço, parece ligar-se esta oferta do factor com o seu
possuidor. Mas, conclui DOBB, «na realidade o vínculo
era espúrio, desenhado de modo a permitir em certa
medida a atribuição do valor dos serviços aos indivíduos~

(97).

Por tudo isto, é estranho que um homem da estatura
de SCHUMPETER adopte taxativamente a posição que vimos
criticando, ao sustentar que «categorias diferentes das sugeridas pela estl utura classista da sociedade revelaram-se
mais úteis para a análise dos fenómenos económicos e mais
satisfatórias logicamente», ao mesmo tempo que, em outro
lugar, sublinha: «Deve distinguir-se a natureza económica
de um rendimento daquilo que pode acontecer-lhe. A natureza económica de um rendimento assenta num serviço
produtivo», o que «( ... ) nos mostra a independência do
fenómeno relativamente a qualquer forma concreta de

(96) Teorfa dei lIa[or... cit., pág. 191. DOBB considera, justamente, que a superação deste problema é um dos méritos da obra de
P. SRAFFA Prodl/cci6n de lIIercandas por medio de me/cancías, Oikos,
Barcelona, 1966. Não é de estranhar que numa publicação colectiva,
já referida, com o significativo título de La eco/lolllía dei [I/tl/ro.
rIacia 1111 /ll/ellO paradigma, uma das críticas constantes que se produzem
contra o ponto de vista da economia convencional é a sua incapacidade
para contemplar o sistema económico como um sistema «aberto>,
como parte integrante de um sistema social mais amplo.
(97) Teorfa dei lia [or, cit., p. 195. É o caso típico da teoria da
abstinência de SIiN10R.

rganização económica» (98). Na verdade, SCHUMPETER não
demon tr u em nenhuma das suas obras que a adoptar
categ rias econ ' micas pura a análise económica tenha
produzid resultados mais út is e satisfatórios (99) e a afirmaçao de que a natureza económica de um rendimento
é indep ndente de qualquer forma c ncreta de organização
económica induz a c nfusã e só em parte é correcta:
a ciência económica não s reduz aos problemas de
atribuiç- de r cursos e de determinaçã de preços relativos (tOO) e, por outro lad , se distinguirmos as categorias
económicas das categorias sociais, é óbvio que, mesmo
considerando a categoria <ducro» (para dar apenas um exemplo) imprescindível para efeitos de cálCHlo económico, ela
não o é enquanto categoria social.
(9) A primeira citação pertence à lia Historia dei andlisis econ6mico, cit., p. 615; a segunda é extraída da sua Tcorfa dei desenllolllimiellto
ecol16mico, cit., pág . 150 e 152.
(99) Como salienta R. L. MEBK, Eco/lomía e ideología, Ariel,
Barcelona, 1Q72, págs. 308 e ss. Quanto a saber se houve ou não
'progresso científico. na economia (digamo que entre Mu.L e
AMUELSON), DOBB, laconicamente, e creve: IAs mordazes tesouras da
discussão económica tomaram-se mais afiadas, mas questão diferente é a de
saber se foram utilizadas para cortar mais a fW1dot. (Ob. cit., p. 196).
(\00) Campos em que a economia neoclássica pode ter uma
maior operatividade. Não é necessário subscrever uma concepção da
economia como «caixa de ferramentast (no fundo, uma concepção
formal) para reconhecer que existe um campo para a economia
neoclássica e outro para a economia política. LANGE afirmava em 1935
que I ... há que colocar em planos diferentes os méritos respectivos da
ciência económica de MARX e da moderna teoria económica burguesat,
de maneira que esta é capaz de captar os fenómenos quotidianos da
economia capitalista de forma muitO superior à marxista, mas esta
última demonstra a sua superioridade geral pela sua capacidade analítica
na hora de explicar a dinâmica do capitali mo (em The Rellielll of
&o/lolllic Stlldies, coligido em D. HOROWITZ (ed.), l\{arx y la eco/lo/llía
lIIodema, Laia, Barcelona, 1973, sob o título La eco/lolllía lIIarxista y la
teo,ía eCOl16111ica modema, págs. 71 e s. Vide, também, J. SEGURA,
IAlgunas consideraciones sobre la crisi dei análisis económico ortodoxot, em 11111estigaciolles EcolI6111 ictlS, n. o 3, págs. 5-25.
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Deve salientar-se que também não parece correcta a
solução de precOlúzar uma análise econ6mica pura e, acto
contínuo, subscrever a «sociologia econ6mica» de MARX,
porque, neste último, economia e sociologia não são duas
coisas separadas e justapostas, mas dois aspectos que se
integram nà globalidade do devir social (101). É por este
motivo que nos parece excelente o tratamento dispensado
por DESAI ao chamado «problema da transformação»,
no sentido de que o dualismo valores/preços é inseparável da 6ptica «socioI6gica» de MARX, de forma que,
se se prescinde desta última, conclui-se no mundo do
fenoménico, como sucede nos casos de SAMUELSON
ou MORISHIMA, com as soluções que oferecem para o
problema da transformação. O dualismo valores/preços
plasma o dualismo existente entre a estrutura subjacente
e a visão aparencial, fetic!úzada, da realidade. «Na linguagem da teoria econométrica, as relações de preços observados são equações da forma reduzida, enquanto que as
relações entre valores constituem as equações não observáveis da forma estrutural» (102).
Todo o pensamento de MARX está penetrado pela
ideia de que as leis econ6micas não são leis da natureza
c sim leis condicionadas historicamente. Pense-se nas
(101) No campo da filosofia marxista este facto foi muito bem
realçado por LUKÁCS (sobretudo na já citada Historia y consciencia de
c/ase) e por K. KORSCH (Marxisllle et pllilosopllie, Minuit, Paris, 1976,
e Karl Marx, Ariel, Barcelona, 1975). Pelas suas implicações práticas,
o trabalho de KORCH situa-se mesmo 110S antípodas da «engenharia
fragmentária. popperiana.
(102) M. DESAJ, op. cit., p. 89. SAMPEDRO assinala que quando
se indica um sistema de equações na forma reduzida, os novos coeficientes
e constantes perderam praticamente o seu significado económico, pelo
que é preferível, para conhecer a realidade económica que o modelo
procura representar, trabalhar com o sistema originário, que seria
assim objecto preferente da análise estrutural. (Realidad económica ...
cit., p. 67).
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suas observações à afirmação de MrLL de que as leis da
produção são universais, mas não as da distribuição; na
sua posição perante a lei de Say, qu entendia poder ser
válida num. contexto de pequena produção mercantil
mas não num sistema capitalista desenvolvido; na sua
posição p rante a teoria da população de MALTHUS e a
propósito dos mecanismos de criação da oferta de trabalho,
que os clássicos consideravam de natureza demográfica
e ele considera de natureza económica; na sua fundamentação da teoria das crises, com o papel que atribui ao
progresso técnico - que aparece endogeneizado no seu
modelo; na sua formulação da lei da tendência decrescente
da taxa de lucro, perante o papel desempenhado pela
renda da terra - elemento natural- na análise ricardiana
da taxa de lucro (103).
O que MARX admite, até certo ponto, é a validade
de aplicar as categorias específicas de um modo de produção com carácter universal onde esse modo de produção é dominante, porq ue «em todas as formas de sociedade
existe uma determinada produção que atribui a todas as
outras o seu correspondente lugar e influência, e cujas
relações, portanto, atribuem a todas as outras o lugar e a
influência (... )>> (104). Por isso, quando reBecte sobre o
caso do pequeno agricultor independente no seio de uma
fonnação social capitalista e se pergunta se é admissível
considerar que o seu rendimento se traduz em salário,
lucro e renda, responde que ~( ... ) ao admitir que a
sociedade no seu conjunto se funda no modo capitalista
de produção e nas relações sociais correspondentes, esta
(\03) Sobre este último ponto, menos conhecido que os anteriores,
efr. a Introdução de C. NAPOLEONI a EI futuro dei capitalismo,
C. NAPOLEONl (ed.), Siglo XXI, México, 1968. págs. 11 e S5.
(104) Elementos fundamentales ...• cit., vol. 1. p . 27.
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analogia é justa, já que não é graças ao seu traballio,
mas à posse dos meios de produção (revestindo aqui de
uma maneira geral a forma de capital), que pode
apropriar-se do seu pr6prio sobre trabalho». E acrescenta:
«A possibilidade que tem uma forma de produção que
não corresponde ao modo capitalista de ser assimilada e
reduzida às formas capitalistas dos rendimentos (o que
não é falso, de um certo ponto de vista) faz que seja
mais forte a ilusão de que as relações capitalistas são
as condições naturais de todos os modos de produção ...
Por outro lado, este tipo de assimilação é também a
característica dos modos de produção anteriormente dominantes, como por exemplo o sistema feudal. Relações de
produção que não correspondiam assemelhavam-se a relações feudais (... )>> (105).
Há outra famosa afirmação de MARX nos Grundrisse
em relação com a problemática que estamos a tratar:
«A anatomia do homem é a chave da anatomia do
macaco. pelo contrário, os indícios das formas superiores
nas espécies animais inferiores podem ser compreendidos
apenas quando se conhece a forma superior. A economia
burguesa fornece assim a chave da economia antiga, etc.
Mas não certamente ao modo dos economistas, que põem
de parte todas as diferenças hist6ricas e vêem as formas
burguesas em todas as formas de sociedade» (106). A discussão deste problema levar-nos-ia muito longe. Limitemo-nos a expor a opinião de ALTHUSSER: «A Introdução
(aos Grundrisse) não é mais que uma ampla demonstração
da seguinte tese: o simples não existe jamais a não ser
(105) EI Capital, cit., livro terceiro, tomo 2, págs. 1327 e 1328;
em Teorfas de la plllsvalia, cit., ilustra este último parágrafo da sua
argumentação, ao estudar a renda da terra.
(106) Op. cit., p. 26.

84

em uma estrutura complexa; a existência universal de uma
categoria simples não é nWlca originária s6 aparece no
termo de um longo processo hist6rico, como o produto
de uma estrutura social extremamente diferenciada; não
nos encontramos nWlca com a existência pura da simplicidade, seja esta essência ou categoria, mas com a existência de «concretos», de seres e de processos complexos
e estruturados. Este é o princípio fWldamental que rejeita
definitivamente a matriz hegeliana da contradição» (107).
S. Objectou-se à concepção marxista que não existe
uma realidade subjacente à realidade fenoménica e que
tentar formular leis referidas à essência dos fen6menos
reais é fazer «essencialismo metodo16gico», e é sabido
como, para todo o neo-positivismo popperiano, as ciências
progridem na medida em que tenham sabido libertar-se
do método essencialista. O critério de demarcação entre
a ciência e a não-ciência é claro: s6 serão científicas
aquelas proposlçoes susceptíveis de verificação pelos
factos (10). Pois bem, estas objecções têm resposta.
Em primeiro lugar, há que esclarecer a relação entre
fen6meno e essência na visão marxista. Estamos de acordo
com KAREL KOSIK quando afirma que «a realidade dos
factos se opõe à sua facticidade não porque seja uma
realidade de outra ordem e, portanto, nesse sentido, uma
realidade independeJlte dos factos, mas porque é a relação
interna, a dinâmica e o contraste da totalidade dos

(101) L. ALTHUSSER, La revolllción teórica de Marx, Siglo XXI,
México, 1967, p. 163; e também M. GODELIER, Teoría lIIarxista de las
societades precapitalistas, cito
(108) Vide de K. R. POPPER, La lógica de la illvestigaciólI cielltífica,
Ternos, Madrid, 1962 e El desarrollo dei conocimiento cielltífico. Conjecwras y re!utaciones, Paidós, Buenos Aires, 1967.
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factos» (109). Desta forma, o mundo dos fenómenos externos, da praxis fetichizada, é o mundo da «pseudo-concreção», o mundo em que o lado fenoménico das ccisas
é considerado como a própria essência, e a diferença
entre fenómeno e essência desaparece, de tal forma que a
realidade é a unidade do fenómeno e a essência (110).
Nesta perspectiva, «a 'substância' é o próprio movimento
da coisa, ou a coisa em movimento», para concluir assinalando que «totalidade significa: realidade como todo
estruturado e dialéctico, no qual pode ser compreendido
racionalmente qualquer Jacto (tipos de factos, conjunto de
factos)>> (111). Por conseguinte, este ponto de vista não
nega a possibilidade de verificar empiricamente as leis
económicas, porquanto as totalidades sociais não representam, relativamente aos factos, uma realidade autêntica e
superior, que pudesse existir independentemente dos
factos e, sobretudo, dos factos que a contradizem (112).

(109) K. KOSIK, Dialéctica de [o coucreto, Grijalbo, México, 1967,
p. 69.

(110)
(111)

Op. cit. , págs. 25 e ss.

Ibid., págs. 46 e 55, respectivamente. É curioso confrontar

o conceito de totalidade num ftlósofo marxista tão notável como
KOSIK com a noção de estrutura que JosÉ LUIS SAMPEDRO postula
num trabalho recente: c... Entendo a estrutura como uma unidade
em processo de mudança. Mais exactamente: uma totalização de
interdependências em transformação dialéctica. (Comunicação ao I Congreso de Hist6ria de AI/da/Ilda), «La teoría de la dependencia y el
desarrollo regional. , publicada na R evista de Estudios Regiollales, n. o 1,
Janeiro-Junho 1978, págs. 19-29, p. 21). Seria muito interessante
seguir a trajectória intelectual de JosÉ LUIS SAMPEDRO acerca da
análise estrutural, nos últimos vinte anos: a sua obra de 1959 (algo
sem paralelo na literatura económica espanhola durante bastantes anos).
as modiftcações e desenvolvimentos que introduz no Mal/ua/ de 1969,
a sua contribuição EstTllturalislllo (Dieciollario de Ciellcias Socia[es, IEP,
Madrid, 1975), até desembocar num estruturalismo dialéctico.
(112) Ibid., p. 69.
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A negar algo, esta posição negana a falsificação «ingénua» (113).
Em segundo lugar, o trabalho do economista desenvolve-se a dois níveis: constrói teorias e estuda realidades
históricas, mas quando trabalha neste segundo nível
«1llove-se num campo ... em que não tem sentido aspirar
à eliminação dos elementos valorativos, e toda a interpretação se inspira numa filosofia sociah, pelo que a
Economia não pode esgotar-se num estreito positivismo (114). Além do mais, para POPPER a metafísica
não carece de sentido, e é conhecida a posição de
FEYBRABEND, preconizando que não há demarcação entre
ciência e metafísica, uma vez que toda a ciência contém
aspectos metafísicos c os sistemas meta físicos são teorias
científicas em estado embrionário.
Em terceiro lugar, ninguém defende hoje que uma
«experiência crucial» falseie uma teoria científica (115).
Medite-se na noção de «paradigma» de KUHN ou no
«núcleo» dos programas de investigação de LAKATOS (116).
(tl3) Remetemos para r. LAKATOS e A. MUSGRAVB (eds.), La
cr{tica y el desa"ollo deI cOlloci",iento, Grijalbo, Barcelona, 1975.
(114) Como aponta L. A. ROJo em cEI método empírico y el
conocimiento económico-, Simposio de Burgos, cir., págs. 105 e ss.
Cfr. também E. H . CARR, op. cit.
(115) Do próprio POPPER escreveu-se c... Embora POPPER seja o
que poderia chamar-se um partidário cingénuo- da falsificação ao nível
da lógica, ao nível da metodologia é um falsificador críticot (B. MAGBE,
Popper, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 31).
(116) T. S. KUHN, La estructura de las revoluciones cient(jicas, FCE,
México, 1971 (cA concorrência entre paradigmas não é o tipo de
batalha que possa resolver-se por meio de provas-, p. 230) . E LAUTOS
sustenta que o cnúcleot dos seus programas de investigação é cirrefutável. por decisão metodológica dos seus protagonistas (op. cit., p. 246).
Quanto à relação entre a posição de KUHN e LAKATOS, aquele considera que «embora a sua terminologia seja diferente (a de LAKATOS)
o seu aparelho analítico é muito semelhante ao meu: núcleo, trabalho
na cintura de protecção, e fase degenerativa têm um grande paralelismo
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E tal não é apenas uma questão de facto, mas também
de método.
Em quarto lugar, é evidente que, se se quer fazer
realmente da economia uma ciência empírica, o trabalho
do econcmista estará tanto melhor concebido e orientado
para esse fim quanto mais delimitado estiver o contexto
hist6rico e institucional para o qual se fOlmulam as leis
econ6micas, enquanto que, quanto mais geral for o alcance
de uma proposição econ6mica, menos possibilidades haverá
de «falsean> as suas previsões por via empírica. E se é certo
que a teoria econ6mica ganha conteúdo empírico mediante
a especificação de condições contextuais para os seus
teoremas (117), não pode haver dúvidas de que um método
com os meus paradigma, ciência normal e crise- (LAKATos-MuSCRAV1!,
p. 422. Outras contribuições desta importante obra não participam
desse ponto de vista; consulte-se também M. BLAuc, cKuhn versus
Lakatos o paradigmas versus programas de investigación en la historia
de la econOITÚa pura., em Revista Espafiola de Econom{a, Janeiro-Abril 1976, págs. 9 e ss.). Acerca dos progressos verificados na
moderna filosofia eb ciência é muito importante também a posição de
FBYERABEND. Cfr., além da sua contribuição na obra colectiva já
mencionada, .Explanation, Reduction and Empiricismt, em FmCL
e MAXWELL (eds.), jV!innesota Studies in the Phílosophy of Sdellce,
Minnesota, 1962, vol. III, e, em espanhol, Contra el mhodo, Arial,
Barcelona, 1974.
(117) Cfr. A. G. PAPANDREOU, Economics as a Sdellce, Lippincott,
Filadélfia, 1958, concretamente, a diferenciação que propugna entre
cmodelos> e «teorias., o processo de construção das referidas teorias,
com a distinção que estabelece entre teorias cbásicas. e «ampliadas.,
e as consequências que daí derivam para o trabalho do economista;
SHERMAN R. K.Rupp, «Tipos de controvérsia en la ciencia económica••
em La estructura de la dellda económica. ElIsayos sobre metodologfa.
KRUPP (ed.). Aguilar, Madrid, 1973. Na realidade existe um grande
grupo de economistas que, embora afirme a possibilidade e necessidade
de as leis económicas serem submetidas a verificação empírica, qualificam esta exigência ao distinguir dois tipos de leis: empírica umas,
abstractas ou teóricas outras, seguindo a célebre dicotomia estabelecida por MENGER entre leis empíricas e leis exactas e retomada por
F. KAUFMAN ao distinguir entre proposições analíticas, sujeitas a verificação empírica, e proposições sintéticas, cuja cveracidade. se prova
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preocupado com a identificação das categorias e leis
económicas na realidade histórica e social é um método
que favorece este anseio, tão lou ável, de submeter sistematicamente a verificação empírica as proposições econónucas.
Em quinto lugar, a crise das teorias do capital e da
distribuição neo-clássicas, a incapacidade da análise «económica» para dar uma resposta satisfatória ao problema da
inflação, a perplexidade da economia tradicional ante o
fenómeno do subdesenvolvimento, etc., não avalizam
precisamente a tese de que os postulados básicos da economia neo-clássica possam fundamentar um programa de
investigação progressivo no sentido de LAKATOS. Na
teoria da distribuição, os neo-clássicos batem em retirada,
formulando hipóteses nd IIoc. Os modelos de crescimento
post-keynesianos são fWldamentalmente modelos fWlciol1ais
que excluem a inter-relação entre factores económicos e
não económicos, linútando-se ao estudo das mudanças
exclusivamente demonstrando a consistência interna do modelo que
as incorpora. De facto, esta dicotomização das leis económicas cria
dois mundos separados e conclui numa posição insustentável, de
maneira que as leis exactas só poderiam ser discutidas de um ponto de
vista lógico, enquanto que as leis empíricas se configurariam como
meras tendências. No caso da interpretação praxeol6gica ao estilo de
von MISES, só é possível recorrer à introspecção: a economia é uma
ciência formal, um sistema de verdades a priori, de forma que os
postulados da teoria económica aparecem como algo óbvio, imediato
e evidente em si mesmo. Assim, nenhuma das posições coloca correctamente o problema. Vide L. Von MlSES, La acció" humana, Sopec,
Madrid, 1968; T. W. HUTCHISON, The Sigrlijicatlce a/ld Basic Postulates
of EcoIlOlllic Theory, A. M. Kelley, N. York, 1960; T . C. KooPMANs,
eThe Construction of Economic Knowledget, em Three Essays 011
The State of &onoll/ic Scie/1ce, McGraw-Hill Book Company, N. York,
1957, págs. 127 e ss.; F. MACHLUP, Selected EcollolI/ic Writings, N . York
University Press, 1976, Parte I; F. KAUFMANN, Metodolog{a de las
ciellcias sociales, FCE, México, 1946, págs. 91 e ss.; L. ROBBINS,
An Essay Orl the Natllre alld Signijicallct of &olloll/ic Sciellce, Mac Millan,
Londres, 1935.

89

quantitativas que se produzem numa reglao do sistema.
Não é de estranhar que as variáveis fundamentais se
tomem como um dado na maioria destes modelos, uma
vez que a sua determinação exigiria uma análise inter-disciplinar. Aqui ignora-se a diferenciação estabelecida
pelo estruturalismo entre crescimento e desenvolvimento (118), entre a mudança quantitativa e a 6ptica que
perspectiva o papel da mudança institucional nos processos de crescimento, em suma, que a acumulação é uma
relação social. A incapacidade para analisar o problema
da inflação não se soluciona com a «boutade» de que os
médicos também não curam o cancro e, apesar disso,
são considerados excelentes profissionais.
Cremos que há base suficiente para construir a partir
do marxismo um programa de investigação progressivo.
Pode postular-se que o desenvolvimento da teoria do
imeprialismo, na linha HrLFERDlNG-LÉNINE-BuKARINE, possui
um conteúdo empírico excedente, que os trabalhos de
um KALECKI sobre o ciclo e a teoria da distribuição
abrem uma nova fronteira na análise econ6mica, que a
contribuição BARAN-GUNDER para a teoria do subdesenvolvimento situa esta problemática num novo plano
científico, que os estudos marxistas sobre o papel econ6mico
do Estado (O' CONNOR, etc.) não têm paralelo na economia
convencionaL.. À parte isso, o marxismo não se esgota
(118) F. PBRROUX, L'écollomie du XX, siecle, PUF, Paris, 1969,
págs. 155 e 191 ; C. FURTADO, Teoda y política dei desarrollo, Siglo XXI,
México, 1968, págs. 94 e ss. e .EI desarrolIo desde el punto de vista
interdisciplinariot, em EI Trimestre Econ6mico, Janeiro-Março de 1979,
págs. 5-33. Inclusivamente um economista como J. N. KEYNES afirmou
que se algum campo da ciência económica deve estar muito interligado
com as restantes ciências sociais, esse campo é o do 'progresso
económicot (no seu notável ensaio The Scope and Metl/od of Politicai
Economy, reimpressão de A. M. Kelley, N. York, 1965, págs. 140-41).
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no campo estritamente económico. Certamente que tudo
isto se pre ta a discussã e não pode deflnir-se em duas
palavra (119), mas aqui s6 nos resta fazer duas observações:
a primeira, que não será uma crítica met dol6gica «ingénua»
que arrumará hoje em dia, a economia política marxista;
a segunda, que
paradigma da ciência econ mica convencional se adapta melhor, em linhas gerais, aos estudos
de cálculo económico e afectação de recursos. Em princípio, cada um é perfeitamente livre de escolher o seu
paradigma ou seu programa de investigação: pois bem,
que paradigma - ou programa de investigação - é
mais permeável aos problemas cruciais do hemcm do
nosso tempo?
6. Se a Estrutura Econ6mica se conflgura como uma
disciplina que utiliza o conceito de modo de produção
como instrumento metodol6gico básico, fica claro qual
será o conteúdo concreto desta disciplina: aparecerá centrado na teoria dos sistemas econ6micos, como modelos
abstractos e como sua projecção na realidade - quer a
nível global ou macro-econ6mico, quer a nível parcial
ou intermédio -, tanto contemplados no seu conjunto
como desdobrados nas suas estruturas parciais: forças produtivas materiais e humanas, o processo social de reprodução, a estrutura do sistema produtivo na sua tríplice
apresentação como produto, rendimento e despesa (120) .
(119) O próprio LAXATOS interroga-se negativamente: «Que ponto
nOl'o predisse o marxismo desde, digamos, 1917? (op. cit., p. 287).
Exactamente a mesma interrogação se podia pôr relativamente à
indevidamente denominada economia neo-clássica.
(120) Seria interessante comparar a visão do mundo económ.ico
que veicularia uma obra assim concebida na tradição marxista, com
a perspectiva que oferecem conhecidos manuais de in.iciação à economia.
Por exemplo, dentro de uma interpretação ortodoxa, a Introdllcci6/1
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Em consequência, por detrás de uma análise da totalidade social e seguindo uma sequência lógica quanto ao
grau de abstracção, que é decrescente, procede-se ao
estudo das diversas categorias de estruturas que importa
distinguir na realidade, de modo a que não se perca
nWlca de vista o sistema conjunto que lhes confere sentido.
No estudo das componentes estruturais deve-se procurar
sempre e em primeiro lugar estabelecer o nexo entre as
partes e o todo. Por exemplo, o estudo dos sistemas de
contabilidade social deve ligar-se com a teoria dos sistemas
económicos (121); outro exemplo: a estrutura do consumo
e qualquer tipologia que se construa sobre esta base não
poderá estudar-se à margem da teoria dos sistemas económicos, pela simples razão de que a composição do consumo não é independente do sistema económico em que
se enquadra (122). Situado assim o problema, é óbvio que
a la ecol/olllía positiva de R . G. LIPSBY (Viceru Vives, Barcelona, 1967 e
edições sucessivas). Sintomaticamente, a obra de LIPSBY é muito mais
convincente na parte que dedica à micro-economia do que naquela que
trata problemas de macro-economia ou outras matérias. O manual de
A. CASTRO e C. LasSA, Introducci6n a la ecol/omia (México, 1969)
tenta uma terceira via, na heterodoxia do estruturalismo latino-americano, que não é nem a óptica do estruturalismo europeu nem a do
velho irutitucionalismo americano. Vide C. FURTADO, Prefacio ... , cit.,
págs. 180 e ss.; J. H. STRBBT, .Estructuras e irutituciones: un puente
hacía la teoría dei desarro11ot, em El Tril/lestre Econ6/11ico, Out.-Dez.
de 1967, págs. 563 e ss.; O. SUNXEL e P. PAZ, El sllbdesarrollo
latil/oamericano y la teoría dei desarrollo, siglo XXI, México, 1971,
págs. 81 e ss.
(1 21) Em suma, por detrás de um sistema de contabilidade social
está sempre uma teoria do valor e uma realidade histórica especifica
que se pretende descrever nessa base.
(122) Cfr., por exemplo, SAMPBDRO-CORTlNA, cit., págs. 368 e ss.;
J. KORNAJ, na sua obra Creci",ienlo arm61lico freI/te a creci",iel/to a/lárqllico,
Saltés, Madrid, 1977, parece não reconhecer toda a importância deste
facto (claro que KORNAI tem, neste trabalho, os 011lOS postos no caso
húngaro) . Analogamente, e para referirmos outro exemplo concreto,
os trabalhos de R. W. GOLDSMITH, na sua tent.'\tiva de construir tipos
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as contradições que se incluem no que SAMPEDRO denominou «perspectiva arquitectónica» e «perspectiva circulatória» da estrutura são valiosos in trumentos para a análise
de sistema, que obras com a de MUMFORD (123) ou
ZIMMERMANN (124) são milito relevantes para
reforço
das forças materiais etc., etc ..
Analogamentc, a análise sectorial da economia mundial
é perfeitamente legítima e neces ária, mas, pelas razões
e..xpostas, cremos que um passo prévio é um exame da
estrutura económica mundial con iderada no seu conjunto,
que ponha em evidência como desenvolvimento e subdesen01 imento são partes integrantes de um único processo
histórico global, que, por sua vez, deverá ajudar a uma
interpretação teórica das características empiricamente
observáveis nas estruturas parciais da economia mundial.
Isto é o que um marxista entende que falta no já clássico
manual, tantas vezes citado, de JosÉ LUIS SAMPEDRO e
RAFAEL MARTINEZ CORTINA.
Se algo choca os estudiosos da economia espanhola
dotados de uma mínima sensibilidade especulativa é a
falta de apoio teorético com que se vêm abordando a
maior parte dos trabalhos que versam sobre a nossa realidade económica. Com demasiada frequência aplesenta-se
como análise estrutural o que é lústoricismo, como interpretações da nossa realidade económica o que é puro
empirismo e como especialistas em economIa espanhola
de estruturas financeiras, abrem nesse campo uma via interessante
quanto ao tema que nos ocupa: Fillallcial Structure and Dellelopment,
Yale University Press, 1969, e La estmclllra flllanciera y el crecil1liellfll
(Conól1lico, CEMLA, México, 1963, são estudos dos mais significativo.
(123) L. MUMFORD, Técnica y cillilizaciólI, Alianza Editorial,
Madrid, 1971.
(124) E. W. ZIMMERMANN, Recllrsos e ind,ístrias dei mundo, FCE,
México, 1957.
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pessoas que nunca foram além de um conhecimento
positivo do nosso mWldo institucional. Muito poucas
vezes se tenta oferecer uma visão sintética da economia
espanhola apoiada numa armadura teórica consistente,
mas abundam estud s consagrados à análise pormenorizada de aspectos muito concretos do sistema produtivo
espanho1. Naturalmente que estes estudos também são
necessários e, naturalmente, que nada há a objectar a
uma análise sectorial da economia espanhola, na linha,
por exemplo, do documentado manual de RAMÓN
TAMAMES (125), sempre, claro está, que não se perca a
perspectiva de conjunto. Na nossa opinião os estudos
de economia espanhola carecem de interpretações gerais,
pouco descritivas, que se limitem a aflorar os temas monográficos. Falta uma caracterização da formação social
espanhola que utilize a fundo a teoria dos modos de
produção, na convicção de que um sólido esqueleto teórico
se enche com relativa facilidade; importa efectuar primeiro
uma análise globauzadora, depois pode descer-se ao pormenor, olhar com uma lupa.
Existe no entanto um trabalho de ROMÁN PERPINÁ
GRAU, El equilibrio ecollómico espanol (126), que constitui
uma muito meritória tentativa especulativa de descrever
uma certa etapa da economia espanhola a partir de um
sistema de interdependências. Sucede, além disso, que a
sua construção analítica está ao serviço de uma tese
correcta, a tese de que «o desenvolvimento da economia
espanhola não foi consequência das medidas de autarcia,

(1 25) EstTllctllra Ecol16/11;ca de Espaíia, Alianza Universidad, Madrid,
1978, 12.' edição.
(126) Capítulo do livro De estTllctllra ecol16/11;ca y ecollomía I!;spalla
(aqui citamos a edição de Rialp, Barcelona, 1952, págs. 356-77).
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mas e verificou apesar da medidas de autarcia» (127).
Finalmente, escreveu-se desta contribuição, em 1969, que
ela possui um tão elevado valor explicativ do actual
regime económico espanhol, que «é impossível que alguém
possa opinar sobre este se não conhece quase de memória
a tese de Perpifiá» (12 ). Por nossa parte cremos que a tese
de PERPINÁ não é uma alternativa nem sequer um caminho
para superar as teses que vimos criticando. Ao mesmo
tempo, o tipo de investigação que PERPINÁ efectua move-se
num terreno idóneo para pôr à prova a fecundidade das
diversas metodologias que disputam a primazia científica
no terreno das ciências sociais. Em suma, porque nos
parece uma posição digna de ser criticada e porque serve
para ilustrar toda a nossa argumentação anterior, dedicaremos algumas reflexões à análise de PERPINÁ.
Não vamos descrever aqui o modelo de PERPINÁ, cujo
conhecimento pressupomos, não entraremos também na
questão de saber se este modelo se adapta à configuração
actual da economia espanhola: é evidente que os elementos
determinantes da capacidade importadora do sistema económico espanhol mudaram e com eles a posição e o peso
relativ s das actividades económicas; que hoje existe um
intenor industrial e que as correntes comerciais que
PERPrNÁ determina são postas em questão desde o momento
em que mudam os restantes dados do modelo; que,
embora a economia espanhola disfrute de um alto grau
de proteccionismo, já não estamos numa etapa de autarcia
e sim de penetração do capital estrangeiro ... Meno~ ainda
pretendemos analisar a representatividade que o modelo
(127) Op. cit., p. 375.
(12) J. VELARDE FUERTES em Leclllras dI' ecollolllía espaiio[a,
J. VELARDE (ed.), Gredo5, Madrid, 1969, p. 42. Ver também o
comentário que faz na página 33.

95

possa ter tido no seu tempo, porque há zon;lS que não
estão claramente defuúdas nele: a inclusão da Galiza na
periferia agrícola norte, por exemplo, é discutível, não
falando já da sua inserção no modelo reduzido como parte
da periferia industrial. É a estrutura analítica do contributo
de PERPINÁ que nos interessa.
Na conceptualização de PERPINÁ ignoram-~e as categorias «modo de produção» e «formação social»; não se
defme a formação social espanhola nem se articulam os
modos de produção vigentes no estado espanhol à volta
do modo de produção capitalista dominante. Embora a
sua análise não seja meramente descritiva, também não
coloca os problemas fundamentais, quedando-se numa visão
aparente da economia espanhola. PERPINÁ faz uma análise
empirista e o seu estruturalismo reflecte-se apenas no
estabelecimento de detetminadas interdependências funcionais, que se travam entre sectores convencionalmente
defuúdos, movendo-se sempre dentro das coordenadas da
economia neo-clássica, com uma metodologia que assenta
em última instância numa teoria subjectiva do valor.
Efectivamente, a um certo nível de abstracção, tudo
parece indicar que os agregados económicos significativos
são os sectores classificados de acordo ccm um critério
técnico, mas acontece que os sectores que PERPINÁ considera
englobam modos de produção diferentes, que, por sua
vez, integram elementos contraditórios, isto é, classes
sociais: a indústria pode ser artesanal ou capitalista, a agricultura pode ser capitalista ou pré-capitalista. A expressão
«agricultura interior» esconde uma agricultura capitalista
com a sua típica estrutura classista, ao lado de diversas
modalidades de estruturas agrárias pré-capitalistas também
com a sua específica conformação social, de forma que
fazemos fmca pé nas relações de produção e s6 depois
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na rdaçes mercantis ou em qualquer utr variável
possí el. Inclusive, se se quiser utilizar como critério tipificador um element das relaç-e de distribuição, acontece
que tão importante como saber se o mercado de produtos
agrícolas é interno ou extern é conhecer a importância
relati a da agricultura mercantil perante a agricultwa de
subsistência, com o que poderá acontecer que a tipologia
de mercados mais relevante seja a que resulta. dos conceitos
~modo de produção» e «formação social». Por utras
pala Ta , existe um mercado «interno» ao sistema capitalista. espanhol e existe um mercado «externo» ao capitalismo
espanhol mas interno à formação social espanhola, e, para
certos efeitcs, é mais conveniente estudar as relações
capitalismo - pré-capltalismo do que analisar os vínculos
que se estabelecem entle economias nacionais caracterizadas pelo predonúnio de um mesmo modo de produção (129).
Também não parece correcta esta metodologia se o
que se pretende é identificar áreas territoriais que desempenham um papel subordinado no contexto da economia
global. Embora expressões como «periferia agrícola mediterrânica.» sejam interpretáveis no sentido de aludir a um
espaço económico discriminado pelo sistema autárcico,
uma vez que este provoca uma troca desigual que prejudica
as zonas exportadoras e beneficia os que produzem para
(12'.1) Sublinhar este f: cto foi uma das contribuições de R. LUXEMBURGO para a Economia Politica. Tanto esta posição como a de L ENINE,
na sua polémica com os populistaS e o marxismo legal sobre o
desenvolvimento do capitalismo na Rússia, analisam-se em Acotaci6/1s
á teo,{a do ill/perialislI/o de Rosa Luxell/burg, cit., págs. 7 e ss. Um dos
aspectos de interesse na obra de E. PREOBRAJEN lU, La fweva eco/lolI/(a,
Anel, Barcelona, 1970, é precisamente a distinção que ali se faz entre
os modos de produção vigentes numa formação social, com a particularidade de que o modo de produção que serve de ponto de referência
neste caso é o socialista.
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o mercado interno, não se podem formular conclusões
definitivas sem analisar os restantes aspectos, que são os
mais importantes, da política económica espanhola e que
são absolutamente cruciais para determinar o volume e a
direcção do excedente transferido pelas zonas prejudicadas.
Isto é, não basta estudar as correntes comerciais para
chegar a conclusões sólidas e muito menos para determinar quais as classes sociais que suportam realmente os
custos do sistema. Por certo que a política económica do
período não cai do céu: são as alianças de classe, que se
apoiam na própria estrutura económica, que articulam
um bloco no poder, cuja política, por sua vez, reagirá
sobre a base económica. Mas no modelo de PERPINÁ
não há classes sociais, não há contradições de fundo, não
está enunciada uma dinâmica da formação social espanhola.
Vejamos algumas das contradições do modelo. PERPINÁ
não é capaz de fundamentar economicamente a trajectória
seguida pelos mercados internos, e recorre a explicações
tão pouco convincentes como afirmar que a agricultura
segue a lei dos rendimentos decrescentes enquanto que na
indústria se verificam rendimentos crescentes, o que é uma
perspectiva fetichista típica (130); parece não compreender
que a dimensão do mercado interno é, em grande medida,
um efeito do desenvolvimento alcançado pelo capitalismo,
que a transformação da economia natural em produção
mercantil cria mercado interno, embora a produção agrícola
não apresente qualquer incremento; que, à face do seu
modelo, não se entende porque é que não houve um
crescimento auto-sustentado na periferia norte (agrícola e

(\30) Por que não houve progresso técnico na agricultura interior ?
PBRPINÁ, aqui, não analisa, descreve os efeitos provocados por causas
desconhecidas.
7 - Boletim de CieDcias
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industrial) e, sobretudo, que desenvolvimento do mercado interno não passa obrigatoriamente pela elevação do
nfvd de consumo dos trabalhadore do campo.
Com efeito, basta recorrer ao modelo bisectorial
de MARX para captar o essencial do problema. O mercado
interno de produtos industriais pode tomar a forma de
bens de consumo necessários à subsistência dos produtore
directos; pode materializar-se em bens de luxo para as
classe dominantes no campo; pode consistir num fluxo
de bens de capital para a agricultura; e pode traduzir-se
numa expansão do sub-sector do Departamento I que
produz bens de equipamento para a indústria, se a burguesia industrial for capaz de se apropriar de uma fracção
do excedente gerado na agricultura ou se esta exportar
capital para o sector industrial; naturalmente, não se
pode excluir uma combinação das alternativas enumeradas.
Por conseguinte, a forma que assume a relação «indústria» - «agricultura» dependerá do grau que tenha alcançado a diferenciação social no campo e das formas que
a reflictam, assim como dos compromissos políticos da classe
dominante. Por exemplo, preços agrícolas altos podem
ser o suporte de salários agrícolas elevados, de uma agricultura familiar próspera ou de um sistema latifundista
economicamente ineficiente, e as consequências desta
perspectiva não se limitam ao âmbito sociológico, porque
cada classe social veicula um comportamento económico
específico dos rendimentos que detém e porque a «indústria»,
carecida de uma oferta de trabalho fluida, sai duplamente
prejudicada nos dois primeiros casos.
Por não partir desta metodologia, a análise complica-se
e torna-se por vezes contraditória. Diz PERPINÁ: «Os
preços (dos produtos agrícolas) tendem a baixar ou a
manter-se pela pressão de uma indústria que não deseja
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novas causas de aumento do seu custo», para em outro
lugar sublinhar o interesse tradicional da indústria periférica em manter a protecção à agricultura interior, por
raz -cs econ6rnícas (131) . O seu tratamento das rendas
«submarginais» é confuso. A sua análise da evolução dos
produtos industriais, cimento e electricidade, é empírico-descritiva, manifestamente uma explicação da dinâmica
seguida pelo Departamento I.
Evidentemente, não é este o lugar para propor um
modelo alternativo que explique a etapa autárcica da
economia espanhola. E também não pretendíamos tanto.
Bastará ter demonstrado a oportunidade de abordar este
tipo de trabalhos com as categorias analíticas da Economia
PoHtica marxista.

RAMÓN LÓPEZ-SUEVOS FERNANDEZ

(131)

Op . cit., p. 357, em confronto com págs. 361 e

S5.

