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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.
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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.
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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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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.
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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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