
INTRODUÇÃO 
 

A discussão sobre o papel das instituições na ciência econômica tem ganho 

muita atenção nos últimos anos. É expressivo o número de trabalhos que buscam 

inserir, nos estudos econômicos, conceitos que fogem à análise padrão da teoria 

econômica ortodoxa, centrada no indivíduo. Assim, atores coletivos, normas e 

regras sociais, cultura, instituições, são conceitos que passaram a fazer parte da 

literatura econômica.  

Mas esta discussão não surgiu apenas recentemente. Um famoso debate de 

idéias em torno do papel das instituições no estudo das relações econômicas se 

deu ainda no século XIX, entre a Escola Histórica Alemã e a Escola Marginalista 

Austríaca. Este debate ficou conhecido como Methodenstreit  (Batalha dos 

Métodos).  

Desde então, embora sempre tenha havido uma hegemonia das abordagens 

convencionais, baseadas no individualismo metodológico e em conceitos 

puramente abstratos, houve períodos em que as mesmas questões retornaram. O 

primeiro deles foi no início do século XX, com o surgimento do chamado Velho 

Institucionalismo1 norte-americano, com os trabalhos de Veblen, Commons, Mitchel 

e outros. O predomínio da teoria neoclássica no início do século XX e a hegemonia 

da síntese neoclássica após a Segunda Guerra Mundial, colocaram em segundo 

plano as críticas dos institucionalistas. Nas últimas 3 décadas, as discussões foram 

retomadas principalmente com os trabalhos de vários autores que são classificados 

no que se convencionou chamar de New Institutional Economics (NIE), e que 

chamaremos neste trabalho de Nova Economia Institucional (NEI).  

 Esta nova escola tem duas vertentes principais. A primeira, cujo maior 

representante é John Williamson, é mais próxima da abordagem microeconômica 

tradicional. Esta vertente centra-se no estudo da organização e estrutura dos 

                                                 
1 A expressão Velho Institucionalismo é usada para diferenciar esta escola que surgiu no início do 
século passado do Novo Institucionalismo, que surgiu nas últimas décadas e no qual nos 
centraremos neste trabalho, e que é também conhecido pela denominação New Institutional 
Economics (NIE). Há ainda autores contemporâneos que seguem a herança dos velhos 
institucionalistas, contrapondo-se aos autores do Novo Institucionalismo, e sua escola é conhecida 
como Original Institutional Economics (OIE).   
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mercados, partindo da teoria dos custos de transação e aplicando-a ao estudo do 

comportamento das firmas. A segunda vertente, cujo maior expoente é Douglass 

North, veio no bojo da insatisfação com o poder explicativo dos modelos clássicos 

de desenvolvimento econômico, e volta-se mais para o estudo das influências das 

particularidades das instituições sociais no desempenho econômico dos países, 

também utilizando a teoria dos custos de transação, mas estendendo-a a todas as 

esferas sociais, e não apenas ao comportamento das firmas. Por considerar as 

instituições sociais de uma forma mais ampla que a vertente de Williamson, é 

nessa segunda vertente que nos centraremos neste trabalho.  

 O interessante a se notar nos desenvolvimentos da Nova Economia 

Institucional é que, apesar de colocar as instituições sociais no centro da análise 

econômica, como fizeram a Escola Histórica e o Institucionalismo Original, esta 

vertente adota uma postura metodológica que não é estranha ao mainstream  da 

teoria econômica, pois parte do individualismo metodológico, da noção de 

racionalidade dos agentes (ainda que, como veremos, esta racionalidade seja 

limitada), e da construção de conceitos abstratos e generalizantes. Assim, ela 

combina elementos institucionalistas e neoclássicos em suas formulações teóricas.  

 Como buscaremos mostrar, tanto a postura metodológica do 

institucionalismo quanto a da teoria neoclássica receberam influências das teorias 

do conhecimento contidas, respectivamente, no Historicismo e no Positivismo. 

Desta forma, nossa análise da postura metodológica da Nova Economia 

Institucional (NEI) precisa passar por um estudo das influências destes dois 

grandes movimentos intelectuais, os quais originaram duas grandes teorias do 

conhecimento, sobre a Ciência Econômica. O objetivo é investigar quais elementos 

a NEI mantém de cada uma delas, para avaliar a combinação que ela faz entre as 

duas concepções.  

Além disso, um estudo das influências das principais teorias do conhecimento 

na Ciência Econômica, particularmente sobre o papel das instituições sociais nas 

relações econômicas, não ficaria completo sem um estudo da contribuição de Marx. 

Afinal, há pontos em comum entre as críticas do historicismo e do marxismo. Desta 

forma, o Historicismo, o Positivismo e a Dialética, três grandes visões sobre a teoria 
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do conhecimento e o método científico que influenciaram as doutrinas econômicas, 

serão as três contribuições analisadas neste trabalho.  

Nos dois primeiros capítulos, busca-se apresentar respectivamente as 

concepções do positivismo e do historicismo, bem como suas influências na ciência 

econômica, apontando as controvérsias entre estas duas vertentes, que 

compuseram o famoso debate metodológico conhecido como Methodenstreit 

(Batalha dos Métodos). Assim, de um lado, apresenta-se o caráter puramente 

abstrato dos conceitos e o individualismo metodológico presentes na teoria 

neoclássica, de orientação positivista e, de outro, o problema da impossibilidade de 

construção teórica nos autores da Escola Histórica Alemã que, influenciados pelo 

historicismo, rejeitam a construção teórica abstrata.  

No terceiro capítulo, passamos a escrever sobre a Nova Economia 

Institucional (NEI), centrando-nos na vertente de Douglass North. O estudo desta 

vertente torna-se essencial nesta dissertação pois ela busca apresentar uma 

solução para os dilemas apontados nos capítulos anteriores: construir uma teoria 

econômica geral - o que implica em aceitar em algum grau a generalização e a 

abstração –  mas uma teoria que considere as particularidades sócio-institucionais 

e históricas. A NEI procura, portanto, construir uma teoria econômica inserindo as 

instituições no centro da análise. Para isto, esta vertente realiza uma combinação a 

nosso ver problemática entre, de um lado, a temática historicista e sua 

preocupação com as instituições sociais e, de outro lado, a noção positivista de 

teoria, com os conceitos abstratos e o individualismo metodológico presentes nesta. 

O problema surge, conforme tentaremos demonstrar, pela tentativa de fazer uma 

análise interdisciplinar das relações econômicas, porém seguindo dentro dos 

marcos metodológicos do positivismo, o que acaba por estabelecer o predomínio 

da visão econômica (vale dizer, neoclássica) nas demais esferas sociais como a 

política, a história e a sociologia, com a extensão a estas do individualismo 

metodológico e da teorização centrada em conceitos puramente abstratos. Desta 

forma, argumenta-se que, ao invés de a NEI ser uma vertente teórica distinta da 

teoria neoclássica, como tem sido defendido por muitos, ela na verdade tem 

estendido a concepção neoclássica para além dos limites da esfera econômica, 
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contribuindo para a disseminação da formalização e do individualismo metodológico 

nas demais ciências sociais, que tem ocorrido nas últimas décadas.  

 No quarto capítulo, buscamos mostrar uma outra postura, segundo a qual os 

problemas encontrados pelas referidas escolas do pensamento econômico em se 

conciliar a construção teórica com o respeito às particularidades históricas e 

institucionais, necessária para as ciências humanas, se originam dos limites lógicos 

nos quais tais teorias se situam. Assim, para os adeptos da concepção dialética, o 

problema não pode ser resolvido a partir das controvérsias entre as concepções 

positivista e historicista, porque ele não é apenas metodológico, mas 

primordialmente lógico. Sem romper com os limites da lógica formal (o positivismo 

por identifica-la à própria razão, e o historicismo por rejeitar o uso do método 

abstrato-dedutivo sem oferecer uma alternativa satisfatória), tanto o positivismo 

como o historicismo não conseguem, sem cair em contradição, apreender 

teoricamente a dinâmica dos conceitos sociais e suas contradições intrínsecas. 

Assim, o capítulo 4 acompanha o trabalho de Fausto (1987 e 1988), na filosofia, e 

Paulani (1992), na economia, para mostrar como na sociedade, e particularmente 

na economia, existem objetos contraditórios, contradições reais. E para se apropriar 

teoricamente de tais objetos, os conceitos construídos pelo pensamento devem 

reproduzir a contradição objetiva. Isto exige, na trilha aberta por Hegel, um 

rompimento com a postura kantiana que separa sujeito e objeto, rompimento este 

que conduz a uma maneira diferente de pensar e construir conceitos, em outro 

marco lógico: a dialética, particularmente em sua versão materialista iniciada por 

Marx. Busca-se mostrar assim a dialética de Marx e como ela influencia os 

fundamentos de sua teoria econômica do capitalismo, na qual encontra-se outra 

tentativa de solução para as dificuldades contidas nas noções positivista e 

historicista do conhecimento.   

No quinto e último capítulo, faremos as considerações finais.   
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1 - A CIÊNCIA ECONÔMICA E A TEORIA NEOCLÁSSICA DENTRO DA 

NOÇÃO POSITIVISTA DE CIÊNCIA 
 
 

A Ciência Econômica foi, dentre as ciências sociais, aquela em que mais 

fortemente penetrou a concepção positivista de ciência, com a busca de um 

conhecimento universal e isento de juízos de valor, buscando as “leis naturais” que 

regem as relações econômicas na sociedade. A teoria neoclássica e o 

marginalismo, em seu desenvolvimento, foram o coroamento da visão positivista de 

ciência no campo social, amparando-se filosofica e metodologicamente nos autores 

do Círculo de Viena e mais tarde em Karl Popper, que teve grande reconhecimento 

entre os economistas desta tradição e até hoje é referência entre os metodólogos 

da economia, principalmente os mais simpáticos ao mainstream, como Blaug 

(1993)2.  

Cumpre esclarecer, de início, o que estamos chamando aqui de positivismo. 

Geralmente esta expressão leva-se a pensar no positivismo clássico, mas não 

estamos nos referindo apenas ao movimento intelectual que se origina com Comte 

e passa por Bacon e Durkheim. Incluímos aqui, sob esta denominação, os 

desenvolvimentos dos autores do Positivismo Lógico e do Empiricismo Lógico 

(conhecidos também como o Círculo de Viena). Assim, ao nos referirmos ao 

positivismo, estamos nos referindo à “noção positivista de ciência”, cujos pilares 

básicos sempre se mantiveram – conforme defenderemos adiante – apesar das 

mudanças que ocorreram desde o positivismo clássico.  

Faremos uma exposição sucinta das principais idéias contidas na noção 

positivista de ciência em seu desenvolvimento, até chegar às idéias de Karl Popper 

que, apesar de apresentar-se como um crítico do positivismo, também 

consideramos dentro do campo positivista3.  

                                                 
2 Para uma boa discussão sobre a permanência de defensores da "economia positiva" mesmo no 
chamado "pós-positivismo", particularmente sobre Mark Blaug, ver Prado (1989).   
3 Procuraremos mostrar que Popper tem uma definição muito restrita do que é o positivismo e que, 
em nossa caracterização, ele próprio não foge à noção positivista de ciência.  
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Nos centraremos, quanto ao positivismo, na análise das relações de sua 

filosofia da ciência com duas concepções metodológicas que são a fonte da maioria 

das críticas que foram e são direcionadas à teoria neoclássica desde seu 

surgimento: 1) a abstração, que é vista como um mero processo subjetivo de 

classificação, definição de conceitos, e assim já separa de antemão sujeito e 

objeto, teoria e realidade, e abstração torna-se sinônimo de fuga da realidade – 

abrindo espaço para o instrumentalismo; 2) o individualismo metodológico, que 

parte do pressuposto de que só são consideradas científicas e racionais as 

explicações dos fenômenos sociais que partem da análise do comportamento 

individual, só sendo aceitos os conceitos baseados em atores coletivos se estes 

estiverem sustentados por hipóteses sobre o comportamento dos indivíduos que 

compõem a coletividade. Na economia, reflete-se, por exemplo, na conhecida 

busca dos fundamentos microeconômicos da macroeconomia.  

As críticas à teoria neoclássica podem ser vistas sob a ótica de que, no 

campo positivista, que acaba por naturalizar as relações sociais devido à sua 

concepção de ciência, as instituições sociais e as particularidades sócio-históricas – 

como de resto o próprio movimento histórico, a mudança social ou institucional – 

desaparecem da teoria. Tanto porque os conceitos são construídos de forma 

puramente abstrata4, tentando sempre priorizar as semelhanças, as características 

comuns e gerais e nunca as especificidades das formas de organização humanas, 

quanto porque se coloca num plano secundário a influência social no 

comportamento individual, sendo o indivíduo considerado sujeito pleno de suas 

ações que são sempre racionalmente orientadas segundo seu interesse5.  

Assim, individualismo metodológico e racionalidade caminham juntos, visto 

só se poder estudar o indivíduo de uma forma objetiva se seu comportamento tiver 

alguma previsibilidade, o que só é possível se se parte de uma homogeneidade 

                                                 
4 Adiante, explicaremos melhor o que estamos entendendo por abstração neste trabalho.  
5 Estas influências, ainda que reconhecidas (como quando se considera o altruísmo ou a inveja na 
função de utilidade de um indivíduo), são tomadas como um dado nas preferências individuais, não 
há a preocupação de explicar como surgem tais “preferências”.  
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comportamental ou da tomada de decisões, que é obtida com o pressuposto da 

racionalidade6.   

A primeira das influências do positivismo apontadas – a noção de abstração 

– é, como mostraremos adiante, derivada de uma filiação filosófica à tradição 

kantiana, sendo uma noção mais propriamente epistemológica, que diz respeito à 

origem do conhecimento, e não metodológica. A segunda influência– o 

individualismo metodológico – é uma postura mais propriamente metodológica, pois 

não deriva diretamente da teoria positivista do conhecimento, mas sim da coerência 

das idéias desta noção de ciência (particularmente sua aversão à metafísica) em 

sua aplicação às ciências humanas, nas quais é preciso estudar o comportamento 

humano.  

Há vários desdobramentos destas duas influências sobre o método da 

ciência econômica em sua versão neoclássica. Um destes desdobramentos é que a 

ciência econômica fica isolada das outras ciências sociais e, assim, o campo 

econômico acaba sendo visto como autônomo e auto-suficiente para se 

compreender os problemas sociais e para buscar suas soluções. Se as instituições 

sociais (cultura, política, direito, etc.) e a História são deixadas de lado, surge então 

um estudo dos fenômenos econômicos como fenômenos naturais, universais, como 

problemas inerentes e comuns a qualquer forma de sociabilidade humana e a 

qualquer país, independentemente de aspectos culturais, desenvolvimento e 

constituição histórica nacional, etc7. É por isto que uma das críticas que se faz à 

teoria neoclássica é a falta de interdisciplinaridade desta com as demais ciências 

sociais.  

A crítica à matematização também se deriva da noção de abstração, pois a 

definição matemática dos conceitos só é possível quando já se desconsideram de 

                                                 
6 Basta lembrar a famosa passagem de John Stuart Mill, que defende e explicita, ainda sem nomear 
desta forma, o homo economicus como ponto de partida para o estudo da economia (Mill, 1836, 
p.321-3). Entretanto, há um salto qualitativo entre o tipo de abstração que se engendra com o homo 
economicus e aquele que surge com o individualismo metodológico da teoria neoclássica, discussão 
que será tratada adiante.     
7 Como veremos, é com o surgimento do marginalismo - e com a brutal mudança na visão de riqueza 
e do que é o sistema econômico que este movimento realiza com relação à economia política - que 
se consolida esta visão dos problemas econômicos como fenômenos quase que naturais, vindo ao 
encontro do ideal positivista de ciencia e de encontro à historicização da economia promovida por 
Marx, pela Escola Histórica Alemã e também por Max Weber.  
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antemão as diferenças qualitativas e se utilizam conceitos que têm a pretensão de 

validade universal. A matematização é resultado do processo de abstração (pois a 

abstração é condição necessária para o tratamento matemático dos conceitos), 

embora contribua substancialmente para o desenvolvimento daquele, quando se 

torna no meio acadêmico a única forma respeitável de apresentação de teorias. 

Assim, as críticas à matematização devem ser antecedidas por uma crítica da 

própria noção de abstração.   

Cabe aqui precisar melhor nossa posição quanto ao que entendemos por 

abstração. Geralmente os autores do mainstream argumentam que suas teorias 

(modelos) são simples (e irrealistas) ou começam assim porque quanto mais 

complexas, mais difícil fica a construção dos modelos (particularmente as 

dificuldades do instrumental matemático necessário, visto como obrigatório a uma 

teoria que requer “rigor científico”), o que é óbvio. Mas a crítica do irrealismo que 

aqui esboçamos não é a dos pressupostos dos modelos. Ela diz respeito à própria 

simplificação das relações sociais e à produção de conceitos puramente abstratos, 

absolutamente genéricos e fora do seu contexto social ou institucional, que são 

incorporadas em equações matemáticas nos modelos econômicos.  

De fato, deve-se distinguir a abstração como processo de isolar certas 

relações ou causas (como a cláusula ceteris paribus) ou fazer suposições 

(hipóteses simplificadoras tal como a hipótese de concorrência perfeita), que são 

úteis ao raciocínio, da abstração que consiste em tirar os conceitos de seu contexto 

social e histórico - este sim o alvo de nossas críticas. Não estamos criticando o uso 

de modelos matemáticos em si – que de resto podem ser úteis – mas sim a 

concepção de que a construção de modelos a partir de conceitos puramente 

abstratos (e nem tanto de hipóteses auxiliares ou condições iniciais irrealistas, ou 

ainda) é a melhor (e única) forma de se fazer ciência.  

Tampouco defenderemos aqui que a teoria econômica convencional não 

tenha auxiliado na compreensão dos fenômenos econômicos. Ao contrário, é 

impossível nos dias de hoje, por exemplo, aos condutores da política econômica 

dos países, prescindirem do instrumental teórico desenvolvido na literatura 

econômica tradicional. Além disso, ela fornece também instrumentos úteis para se 
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analisar a organização e estrutura dos mercados, a formação de preços, etc. 

Entretanto, e é nosso objetivo mostrar isto, a noção positivista presente na ciência 

econômica convencional limita muito o estudo dos problemas econômicos, 

deixando sem resposta, dando respostas muito parciais ou sequer formulando as 

perguntas para muitas questões que se colocam para a compreensão da 

sociedade.    

Temos plena consciência de que o processo de abstração é essencial ao 

conhecimento científico, e é inerente ao ato de pensar. A própria linguagem é uma 

abstração, já que os conceitos não se confundem com a realidade em si. Tanto é 

impossível teorizar sem abstrair que os autores da Escola Histórica Alemã, e 

também mais tarde o Velho Institucionalismo americano, que recusavam a 

abstração, não tiveram êxito em construir uma teoria econômica, como veremos no 

capítulo seguinte.  

Podemos dar exemplos de autores críticos para com a visão tradicional de 

ciência, mas que têm consciência da necessidade da abstração para o 

conhecimento científico. Marx admirava Ricardo, apesar de este ter sido criticado 

em sua época por ser considerado muito abstrato, e partiu de vários resultados 

teóricos deste autor para desenvolver sua teoria do capitalismo. Entretanto, e aí 

viria a crítica de Marx a Ricardo, a análise do sistema econômico não se descola do 

seu tempo histórico e das relações sociais (instituições sociais) próprias do 

capitalismo, e assim os conceitos não são puros universais abstratos, mas 

pertencem a uma determinada “constelação histórica”, como diria Max Weber. Os 

conceitos econômicos da Economia Política clássica, para Marx, surgiram 

intrinsecamente ligados ao contexto social da sociedade capitalista moderna, e 

daqui vieram suas críticas aos autores da economia política clássica, que não 

teriam percebido esta historicidade dos conceitos que criaram. A visão da teoria 

neoclássica, ao contrário, postula que seus conceitos são aistóricos e esforça-se, 

como veremos, para de fato torná-los assim.   

Para citar outro exemplo, Max Weber, o mais renomado sucessor da Escola 

Histórica Alemã, também utilizou-se da abstração, e o melhor exemplo disso são os 
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seus famosos tipos ideais (Weber, 1997). Entretanto, o tipo ideal de Weber também 

é uma abstração que não se descola de um contexto social e histórico específico. 

Assim, a abstração que estamos criticando aqui não é aquela que 

geralmente é criticada pelas chamadas correntes heterodoxas da ciência 

econômica, e que parece ter dominado as discussões metodológicas durante a 

história do pensamento econômico, pelo menos na sua vertente "positiva". Este tipo 

de abstração que dominou os debates aparece sob a forma de pressupostos 

irrealistas, hipóteses simplificadoras, cláusulas ceteris paribus, condições iniciais, 

etc. Ao contrário, reconhecemos a importância para a ciência de utilizar estes 

recursos de abstração, com o devido reconhecimento dos seus limites.   

Assim, questionamos aqui não o uso da abstração como acima mencionado, 

como recurso metodológico, mas sim a  abstração que resulta mais diretamente de 

uma postura epistemológica. Ou seja, uma noção de abstração e de construção de 

conceitos – herdada, como veremos a seguir, de Kant – que separa de antemão 

sujeito e objeto, e que abre espaço para a idéia de que, nas ciências humanas, 

como nas ciências naturais, deve-se buscar leis e relações causais invariantes, que 

aplicam-se a qualquer contexto social, o que desemboca então na construção de 

conceitos puramente abstratos, aistóricos.  

Procuraremos, nas próximas páginas, apresentar a noção de teoria social 

que se desenvolve com o positivismo e sua relação com as duas posturas acima 

referidas - a abstração e o individualismo metodológico - que são centrais nas 

controvérsias metodológicas entre os economistas e cientistas sociais positivistas, 

de um lado, e marxistas e historicistas, de outro.  

Estas duas últimas vertentes, como veremos, defendem uma ciência social 

que faça precisamente o oposto do que prega o positivismo: criticam a abstração, 

pois ela elimina a historicidade da teoria e naturaliza os conceitos sociais, como se 

estes fossem pertencentes a uma realidade natural e imutável; criticam o 

individualismo metodológico, pois a análise racional da qual tem de partir, já que a 

racionalidade é a única hipótese comportamental que poderia unificar todos os 

comportamentos, trazendo constância e previsibilidade, acaba por fundar uma 

“natureza humana”, como se o homem agisse assim em toda a história e em todos 
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os lugares e culturas, desprezando-se as influências do meio social e institucional 

sobre os indivíduos 8. 
  

1.1 – As características da visão positivista de ciência 
 

A moderna teoria do conhecimento na linhagem positivista é uma 

combinação de duas noções. Uma diz respeito à construção ou descoberta de 

teorias e outra relaciona-se ao papel da observação empírica, ou seja, aos fatos 

enquanto tais.  

A primeira, que diz respeito à construção ou à descoberta das teorias, é 

influenciada pelo idealismo transcendental de Kant e pelo ceticismo deste autor 

quanto à questão da relação entre sujeito e objeto, entre os quais ele coloca um 

obstáculo intransponível: o cientista, para Kant, conhece apenas por meio dos 

fenômenos, não conhece as coisas-em-si, mas apenas suas manifestações que 

nos chegam aos órgãos dos sentidos. Assim, a posição deste autor, defendida na 

sua obra Crítica da Razão Pura, é que o conhecimento é puramente subjetivo, o 

pensamento jamais pode conferir posição (existência objetiva) – o que é uma 

característica da coisa-em-si – às categorias que cria, que são meras 

representações da realidade (Kant, 1979).  

Kant teve de debruçar-se sobre a seguinte questão: sendo o conhecimento 

subjetivo, como pode haver correspondência entre as teorias e a realidade? 

Descartando a hipótese de que isto poderia ser mera coincidência, sua resposta foi 

a seguinte: tal correspondência é explicada para ele porque não é o objeto que 

regula a faculdade de conhecer, mas o contrário, o objeto é construído pelo sujeito, 

através das categorias a priori do entendimento, que sintetizam os dados 

ordenados pela intuição sensível no espaço-tempo. O ato de conhecer o mundo é 

também uma construção do próprio mundo pelo entendimento humano 9, que 

                                                 
8 O próprio surgimento desta figura, o indivíduo, é, segundo autores não positivistas, datado 
historicamente. Assim, para estes as atitudes individualistas e auto-interessadas são muito mais fruto 
de uma sociedade na qual o homem passou a existir propriamente como indivíduo – o capitalismo – 
do que de uma suposta natureza inata do homem.  
9 Uma visão muito próxima é encontrada na moderna filosofia da ciência, em Karl Popper, e por isto 
este autor escreve logo no começo da Lógica da Pesquisa Científica (Popper, 1993) que o contexto 
da descoberta da teoria não é objeto do seu trabalho: a teoria para ele é uma criação do cientista, 
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constrói e hierarquiza conceitos (representações) por meio das categorias a priori 

do entendimento (que, com o positivismo lógico, serão identificadas com a lógica 

formal, vista por eles como a própria razão). Com esta primeira noção, a ciência (e 

a razão) se põe a salvo de duas complicações:  

1) a metafísica, contida por exemplo nas provas da existência de Deus, 

combatidas por Kant, vinculando a razão aos dogmas religiosos, em que os 

filósofos medievais buscavam provar a existência de Deus por meio de 

argumentações “lógicas” 10; e  

2) o problema da indução do empirismo clássico11, pois aqui a teoria é uma 

construção a priori, sendo depois confrontada com a realidade, sendo sua 

adequação a esta (que segue critérios, como mostraremos, subjetivos, ou no 

máximo intersubjetivos, mas jamais objetivos, para infelicidade da utopia positivista) 

considerada suporte da objetividade do conhecimento.   

 

A primeira noção apontada, embora tenha sido integrada de modo mais 

efetivo com a segunda (que veremos adiante) apenas por Kant, teve antes em 

Descartes um importante defensor. Como se sabe, Descartes de um lado, 

defendendo o apriorismo ou o método dedutivo, e Bacon de outro, defendendo o 

método a posteriori ou indutivo, iniciaram uma das discussões mais importantes da 

filosofia da ciência12.  

Embora tenha por várias vezes sofrido a tentação do método indutivo, o 

positivismo moderno, por razões conhecidas e melhor expostas adiante, ficou com 
                                                                                                                                                        
que une intuição e criatividade. Para este autor, a investigação sobre a descoberta das teorias 
pertence ao campo da psicologia (pois é de ordem subjetiva) e não à filosofia da ciência. 
10 Kant, com este argumento, buscava fugir da metafísica, já que em sua concepção a razão não 
pode conferir existência objetiva aos objetos do pensamento, ou seja, não se pode a partir da razão 
fazer afirmações sobre a existência objetiva das coisas 
11 O problema da indução foi colocado inicialmente por Hume e, como se sabe, consiste basicamente 
no fato de que não há sustentação lógica em se construir enunciados universais com base em 
enunciados singulares (experiências empíricas).    
12 A ciência econômica em sua vertente positiva (com seus inúmeros gráficos e esquemas 
geométricos),  também  herdou de Descartes a transposição do pensamento geométrico (cartesiano) 
para o estudo do social, acatando a suposição de que o mundo pode ser estudado separando-se 
seus vários aspectos, podendo ser, após este processo, reconstituído sem prejuízo do todo. Daí 
esta forma de pensar também ser chamada de pensamento analítico, em contraposição ao método 
holista do historicismo ou da dialética materialista, segundo o qual o todo não é a simples soma das 
partes.  
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a concepção cartesiana de que a teoria é uma construção a priori (embora, como 

se verá, não tenha abraçado esta concepção de forma acrítica, já que os abusos do 

uso especulativo da razão por Descartes, como é sabido, chegava ao extremo de 

se provar a existência de Deus com argumentos “lógicos”). Pode-se dizer que é da 

crítica kantiana tanto ao empirismo de Bacon, que confiava na observação 

“objetiva” dos “fatos”, quanto aos abusos do uso especulativo da razão de 

Descartes e outros filósofos clássicos, que parte a moderna filosofia positivista.  

Assim, delimitando como campo de atuação da razão, para evitar as 

antinomias do pensamento, apenas aquilo que se situa no espaço e no tempo, ou 

seja, apenas aquilo que está no plano fenomênico ou empírico, Kant ao mesmo 

tempo golpeia o empirismo – já que os fenômenos são apropriados pelos nossos 

sentidos que, como bem mostrou Descartes, podem nos enganar – e o 

racionalismo – já que a razão não pode legislar acerca do que é metafísico (como 

fez Descartes), ou seja, ela deve se ater ao mundo observável, fenomênico.  

É interessante ressaltar que, como nota Paulani (1992), num ponto decisivo 

o positivismo se distanciou do projeto cartesiano: enquanto neste a base para o 

conhecimento científico era a crença metafísica na causa primeira das coisas, a 

saber, Deus (e também a crença na veracidade do Criador, sem a qual toda 

experiência sensível carece de credibilidade), o positivismo sempre mostrou 

aversão à metafísica. Assim, procurando banir do conhecimento toda especulação 

metafísica, o positivismo nega como científicas as buscas das causas últimas, ou 

ainda da essência das coisas, visto que, como salientado por Kant, o que 

percebemos não são as coisas em si mas a forma sob a qual elas se manifestam 

para nossos sentidos, e à ciência só resta portanto o plano fenomênico ou 

empírico, ou ainda, como oposição mais direta à palavra essência, resta-nos a 

aparência do mundo. Assim, a ciência deve ater-se a estudar o como e não o 

porquê13, não deve procurar responder o que as coisas são (o que é uma 

investigação metafísica), mas tão somente como elas funcionam ou se relacionam. 

Esta questão está presente, diga-se de passagem, desde a fundação do 

                                                                                                                                                        
 
13 Como veremos adiante, esta afirmação não será válida para a versão mais avançada do 
positivismo, o empiricismo lógico, nem para Popper.  
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positivismo. Auguste Comte, no seu Curso de Filosofia Positiva (Comte, 1978), 

escreve que, no estado positivo, o espírito humano reconhece a impossibilidade de 

conhecer as causas últimas dos fenômenos, consagrando-se assim apenas à 

descoberta das leis efetivas que regem os fenômenos.   

O papel da explicação na ciência é reduzido, e eis porque nesta concepção a 

teoria adquire um caráter primordialmente pragmático e instrumental, que será 

levado ao extremo pela concepção do economista Milton Friedman14: a importância 

da ciência está menos na busca da verdade15, do que no desenvolvimento de 

técnicas para o domínio prático-instrumental dos fenômenos mundanos.  

Esta concepção de que a ciência deve se ater ao plano empírico ou 

fenomênico já é então influência da segunda noção que, conforme apontado 

anteriormente, norteia o positivismo.  

Falemos agora sobre esta segunda noção. Esta é influência do otimismo 

empirista clássico – do qual o maior expoente é Francis Bacon – quanto ao papel 

decisivo dos fenômenos empíricos como base para o conhecimento científico. É 

claro que, em virtude do problema da indução, inicialmente apontado por David 

Hume, e já contornado pela primeira noção de que a teoria é uma construção a 

priori, não é na construção da teoria que entra o empirismo, pelo menos não no 

moderno positivismo. Como se sabe, o pensamento indutivista era forte no século 

XIX, e chegou a ser defendido por vários autores, entre eles por Durkheim – 

fortemente inspirado por Bacon – que é o fundador do positivismo na sociologia. As 

passagens seguintes ilustram estas primeiras idéias que ainda se apegavam a uma 

visão ingênua de que haveria, em ciências sociais, fatos brutos, auto-evidentes e 

que não deveriam deixar margem de dúvida para observadores isentos:  

 

                                                 
14 Friedman, em sua controversa obra Essays in Positive Economics (Friedman, 1953), ataca as 
críticas de que as teorias devem ser realistas, defendendo que o principal objetivo da teoria é realizar 
previsões corretas. Ou seja, a teoria é um instrumento de previsão, sendo secundário o fato de ela 
ser verdadeira ou não. Voltaremos a Friedman adiante, neste capítulo.    
15 Cabe ressaltar que este papel secundário atribuído à busca da verdade está ligado não somente 
ao fim da metafísica, mas ao próprio fim da filosofia sobre o qual vários filósofos escreveram no final 
do século XIX (ver Habermas, J. O discurso filosófico da Modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1992). 
A filosofia estaria perdendo espaço para o desenvolvimento da Ciência. Haveria então a tentativa de 
reduzir a filosofia, como faz Popper, à filosofia da ciência, e a única metafísica aceita, como veremos 
adiante, seria aquela que, segundo Popper, é útil à própria ciência.  
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 “O homem não pode viver entre as coisas sem formular idéias a 

respeito delas, e regula sua conduta de acordo com tais idéias. Mas, devido 

a estarem as noções mais próximas de nós e mais ao nosso alcance do que 

as realidades a que correspondem, tendemos naturalmente a substituir por 

elas estas últimas, transformando-as na própria matéria de nossas 

especulações. Em lugar de observar as coisas, descrevê-las, compará-las, 

contentamo-nos então em tomar consciência de nossas idéias, analisá-las, 

combiná-las. Em lugar de ciência das realidades, nada mais fazemos do que 

análise ideológica. Não há dúvida de que tal análise não exclui 

necessariamente toda e qualquer observação. Pode-se apelar para os fatos 

com o fim de confirmar as noções ou as conclusões que deles tiramos. Mas 

os fatos não intervêm então senão de maneira secundária, a título de 

exemplos ou de provas confirmatórias; não são objeto de ciência. Esta vai 

então das idéias para as coisas, e não das coisas para as idéias” (Durkheim, 

1982, p. 13-14) 

“(...) Esta maneira de proceder está tão de acordo com a inclinação 

natural de nosso espírito que a encontramos de novo na própria origem das 

ciências físicas. É ela que diferencia a alquimia da química, a astrologia da 

astronomia. Foi por ela que Bacon caracterizou o método que combatia e 

que seguiam os sábios do seu tempo. As noções que acabamos de citar são 

as notiones vulgares ou praenotiones, cuja existência aquele autor 

assinala na base das ciências sociais (...)” (idem, p. 15) 

“A primeira regra e a mais fundamental [da pesquisa em ciências 

sociais] consiste em considerar os fatos sociais como coisas. (...) é preciso 

afastar sistematicamente todas as prenoções.“(idem, p. 27) 

 

Contra esta versão ingênua de empirismo havia duas sérias objeções. A 

primeira é uma objeção prática, pois não se conseguiu criar uma “linguagem 

observacional”, neutra, e assim qualquer “fato” ou fenômeno, qualquer experiência 

empírica ao ser socializada tem que ser expressa em conceitos, traduzidos pela 

linguagem (já carregada de pré-noções), e desta forma jamais poderiam ser fatos 
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puros. A segunda é uma objeção lógica, inicialmente apontada por Hume e que 

ficou conhecida como problema da indução. Este pode ser resumido na proposição 

de que não há sustentação lógica em se derivar enunciados universais (leis) a partir 

de enunciados singulares (observações).  

Tal visão empirista ingênua começa a perder força a partir da segunda 

metade do século XIX com os escritos de Henri Poincaré, Ernst Mach e Pierre 

Duhem, e foi superado, como se sabe, no século XX pelo modelo hipotético-

dedutivo que seria desenvolvido no Círculo de Viena16 e no trabalho dos 

pragmatistas americanos (Blaug, 1999, p. 38). Assim, passaremos a falar agora do 

positivismo do século XX, para situar melhor esta segunda noção.  

É nas discussões do Círculo de Viena, que deram origem ao positivismo 

lógico, que o racionalismo e o empirismo se combinam para constituir o moderno 

positivismo, que finalmente ganha um projeto de ciência articulado e coeso. 

Enquanto o racionalismo entra na construção de teorias, garantindo seu rigor 

lógico (com destaque para o desenvolvimento da lógica axiomática, e a razão é 

agora identificada com a lógica formal), o empirismo entra para decidir sobre a 

validade destas, o que diz respeito ao critério de demarcação (separar o que é 

científico do que não é) e ao julgamento das teorias: a decisão entre teorias 

alternativas deveria ser baseada na experiência empírica (julgamento), e assim só 

seriam consideradas científicas as teorias que pudessem se expor e/ou resistissem 

aos testes empíricos (demarcação).   

Entretanto, a força do empirismo ingênuo ainda se fez sentir no início do 

século XX, entre os autores do positivismo lógico. Desta forma, procurando banir do 

campo científico a metafísica, tais pensadores defendiam que só pode haver 

conhecimento com base na experiência. Defendiam não apenas que as teorias 

devessem ser testadas com base na experiência, mas que todos os termos teóricos 

devessem ser redutíveis a termos observáveis (Caldwell, 1984).  

Esta versão do positivismo tinha vários problemas. O primeiro, já apontado 

anteriormente, é que nesta concepção se perde o papel da explicação na ciência, 

que adquire caráter meramente instrumental: não cabe à ciência indagar o porquê 

                                                 
16 Entre outros, compunham o grupo Carnap, Schlick, Menger e Wittgenstein.  
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das coisas ou o que as coisas são (que são investigações metafísicas), mas 

apenas o como elas funcionam e se relacionam. O segundo problema é que tal 

versão acabava por jogar várias conquistas da ciência, entre elas as da física do 

começo do século, no campo da metafísica, da não-ciência. A crítica a esta visão 

veio de dentro do próprio Círculo de Viena, na figura de Karl Popper, autor que, 

como defenderemos, tem muitas afinidades com o positivismo, apesar das críticas 

que a ele direcionou:  

 
“Os positivistas, em sua ânsia por aniquilar a Metafísica, aniquilam, com ela, a 

Ciência Natural. (...) Se coerentemente aplicado, o critério de significatividade, 

proposto por Wittgenstein, leva a rejeitar como desprovidas de sentido as leis 

naturais, cuja busca, em palavras de Einstein, constitui ‘o trabalho mais elevado de 

um físico’, elas nunca podem ser aceitas como enunciados genuínos ou legítimos” 

(Popper, 1993, p. 37).  

 

O grande problema de ordem metodológica com esta noção é que ela 

exigiria um critério que pudesse distinguir proposições sintéticas legítimas das 

proposições metafísicas. Entretanto, como mostra Caldwell (1984), as tentativas 

foram todas fracassadas. Isto exigiria a existência de uma linguagem 

observacional, neutra, que com muito esforço foi buscada por Carnap e 

Wittgenstein, mas que nunca chegou a ser desenvolvida e, em nossa opinião, 

jamais chegará a sê-lo. Como afirma o próprio Popper:  

 

“(...) Quase todos os enunciados que transmitimos transcendem a 

experiência. Não há linha divisória nítida entre uma ‘linguagem empírica’ e 

uma ‘linguagem teorética’: a todo instante estamos teorizando, mesmo quando 

emitimos o mais trivial dos enunciados (...) Assim, não são apenas as teorias 

explicativas mais abstratas que transcendem a experiência, porém ainda os 

mais comuns enunciados singulares. Na verdade, os enunciados singulares 

comuns são sempre interpretações dos ‘fatos’ à luz de teorias” (Popper, 1993, 

p. 483-484).  
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Mas, ainda segundo Caldwell, na década de 30 do século passado surgiu 

uma nova versão do posivismo, conhecida como Empiricismo Lógico. Mais madura 

do que a primeira, esta concepção não se centrava na separação entre proposições 

sintéticas e metafísicas, não exigia que todos os termos teóricos pudessem ser 

redutíveis a termos observáveis. Ela defendia a testabilidade indireta das hipóteses, 

dentro do chamado modelo hipotético-dedutivo: as teorias são confrontadas com a 

realidade enquanto sistemas, e não cada termo individualmente.  

Assim, concedendo espaço para os termos puramente teóricos (metafísicos), 

que passam a ter sentido desde que confirmados (testados indiretamente) pela 

experiência, esta versão trouxe de volta o papel da explicação na ciência, 

resolvendo o primeiro dos problemas anteriormente apontados para o positivismo 

lógico. Salvou-se também, com esta nova postura, os desenvolvimentos da física 

do início do século, grandemente baseada em conceitos não observáveis.  

Mas não se ficou livre do problema da busca de um conhecimento objetivo, 

pois a testabilidade das hipóteses continua a exigir a separação entre termos 

teóricos e termos observacionais – já que, em última instância, deve-se recorrer à 

base empírica, que não é exclusivamente “factual” – o que, como já havia sido 

descoberto, era impraticável. Aqui ainda seria necessária a “linguagem 

observacional”, e na sua impossibilidade fica comprometida a busca de um critério 

objetivo para decidir entre teorias concorrentes. Ou seja, quanto à demarcação do 

que é científico ou não, houve um avanço, já que agora passaram a ser aceitas 

como científicas teorias contendo termos puramente teóricos. Entretanto, o 

problema com  relação ao julgamento das teorias permaneceu.  

O problema central parece-nos poder ser resumido pelo que se segue. 

Durante o século XX, os positivistas se debateram com um paradoxo que está no 

coração de sua filosofia da ciência. Por um lado, o da construção de teorias, 

duvida-se da objetividade da vivência empírica e há um ceticismo quanto à 

capacidade de efetiva apreensão do objeto pelo sujeito. Este ceticismo parte do 

abismo colocado por Kant entre a coisa-em-si (o metafísico) e o fenômeno (o 

empírico), que percebemos pelos sentidos – ou ainda, a separação entre aquilo que 

é (a essência) e aquilo que aparece (a aparência).  
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Assim, a construção de teorias é vista como um empreendimento subjetivo. 

Mas, sendo assim, como se sustenta que, de outro lado, que compreende a 

demarcação do que é científico ou não e o julgamento das teorias, se busque um 

ideal de objetividade em que o empírico é visto como decisivo, se aqui também 

estamos no plano fenomênico que é observado e catalogado pelos mesmos 

sujeitos que constróem as suas teorias, e que estão presos às suas representações 

subjetivas? Se as limitações subjetivas impedem o cientista de ver a coisa-em-si 

quando da construção dos conceitos e teorias, porque estas limitações deixariam 

de existir ao se recorrer às observações empíricas para julgar tais teorias? 

Diante deste paradoxo, o positivismo perdeu o chão sobre o qual pisava, 

sustentado por um falso critério absoluto que poderia arbitrar sobre o que é e o que 

não é ciência e dispor de um critério absolutamente objetivo para decidir entre 

teorias concorrentes. Descobriu-se que mesmo as experiências ou testes empíricos 

precisam passar pela linguagem, e assim também são interpretados à luz de 

conhecimentos prévios. Afinal, um fato testemunhado pelo sujeito, ao ser 

socializado pela linguagem se torna um enunciado, e este depende das teorias 

prévias e da linguagem e conceitos com as quais o observador trabalha. Esta 

circularidade na busca de um conhecimento cem por cento objetivo parecia um 

problema sem solução para o positivismo.  

Uma resposta mais satisfatória para este problema veio nas idéias de Karl 

Popper, que representaram uma mudança essencial na  concepção positivista de 

objetividade, para manter a mesma concepção de ciência. Foi Popper quem 

encontrou uma saída para a referida circularidade, o que o obrigou no entanto a 

distanciar-se consideravelmente dos autores do Círculo de Viena, e a adotar uma 

posição crítica com relação aos “positivistas” (ele próprio excluindo-se do campo 

positivista, a nosso ver por adotar uma visão limitada do que é positivismo, como 

procuraremos mostrar adiante), para evitar seus problemas mais evidentes.  

Como Popper é um dos mais importantes filósofos da ciência, e suas idéias 

são defendidas por muitos economistas, particularmente por aqueles simpáticos ao 

mainstream como Blaug (1993), cabe então detalhar um pouco mais suas idéias 

sobre o assunto. Com respeito à criação ou à descoberta das teorias, Popper deixa 
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claro logo no início de sua Lógica da Pesquisa Científica (Popper, 1993) que 

compartilha da visão de Kant: os conceitos e teorias são criação da mente humana, 

o mundo é de certa forma construído pelo sujeito. Assim, a investigação sobre a 

origem das teorias não é papel da filosofia da ciência, mas da psicologia ou 

sociologia do conhecimento17. A teoria para ele tem um aspecto intuitivo, e aqui ele 

abre espaço então para os termos puramente teóricos (metafísicos, pois) na teoria:  

 

“Não chego nem mesmo a asseverar que a Metafísica careça de 

importância para a ciência empírica. Com efeito, é impossível negar que, a 

par de idéias metafísicas que dificultaram o avanço da Ciência, têm surgido 

outras – tais como as relativas ao atomismo especulativo – que o 

favoreceram. Encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclino-me 

a pensar que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé em 

idéias de cunho puramente especulativo e, por vezes, assaz nebulosas, fé 

que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de base e, 

em tal medida, é ‘metafísica’ ” (Popper, 1993, p.40).  

 

Tratemos agora do problema da demarcação, que é o centro de sua Lógica 

da Pesquisa Científica. Ao contrário do que defendiam os positivistas do Círculo de 

Viena, segundo os quais uma teoria era válida se pudesse ser verificada pelos 

testes empíricos, só são científicas, na visão de Popper, as teorias das quais se 

derivem enunciados que são passíveis de serem falseados pela realidade, ou seja, 

pelo teste empírico. Estamos, tal como no empiricismo lógico, dentro da noção do 

modelo hipotético-dedutivo, em que as teorias são estruturas, sistemas, nas quais 

os conceitos são organizados de acordo com uma ordem e hierarquia lógica. Um 

                                                 
17 “Meus argumentos neste livro independem inteiramente desse problema [o da reconstrução 
racional das fases que teriam conduzido o cientista a elaborar sua teoria, de caráter psicológico ou 
sociológico, como aquele da sociologia do conhecimento]. Todavia, a visão que tenho do assunto, 
valha o que valer, é que não existe um método lógico de conceber idéias novas ou de reconstruir 
logicamente este processo. Minha maneira de ver pode ser expressa na afirmativa de que toda 
descoberta encerra um ‘elemento irracional’ ou uma ‘intuição criadora’, no sentido de Bergson. De 
modo similar, Einstein fala da “busca daquelas leis universais (...) com base nas quais é possível 
obter, por dedução pura, uma imagem do universo. Não há caminho lógico”, diz ele, “que leve a 
essas (...) leis. Elas só podem ser alcançadas por intuição, alicerçada em algo assim como um amor 
intelectual aos objetos de experiência” (Popper, 1993, p. 32).  
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sistema teórico que reivindique status de científico deve ser construído de tal forma 

que, ainda que contenha termos puramente teóricos (metafísicos, portanto), dele se 

possam derivar enunciados sobre eventos da realidade (sintéticos), que possam 

ser portanto falseados pela experiência empírica. Às teorias que Popper credita 

então o caráter de científicas, ele chama de ciência empírica.  

Assim, a demarcação entre o que é científico e o que não é continua 

dominada pela distinção entre ciência e metafísica, pertencendo a esta última toda 

teoria da qual não se puder derivar enunciados que podem, ao menos em princípio, 

serem falseados por um teste empírico. Assim, distingue-se Popper dos autores do 

Empirismo Lógico pela noção de que não é pela verificabilidade que se deve julgar 

uma teoria científica, mas pela sua falseabilidade.  

Para chegar a esta conclusão, Popper partiu da percepção de que há uma 

assimetria lógica entre a verificação e o falseamento de um enunciado. Enquanto a 

primeira não é de forma alguma conclusiva, este último é conclusivo.  

Isto pode ser facilmente mostrado com o auxílio do modus tollens da lógica 

tradicional. Suponhamos um enunciado do tipo: sempre que ocorrer o evento A, 

então o evento B ocorrerá, ou seja, que A é causa de B, condição suficiente para 

que B também ocorra. Afirmando que A ocorreu, concluímos então que B também 

deve ter ocorrido, ou seja, a verdade das premissas é transmitida para as 

conclusões. Entretanto, afirmando que o evento A não ocorreu, nada se pode 

afirmar a respeito do evento B, visto que o enunciado diz apenas que A é condição 

suficiente para que B ocorra, mas não que é condição necessária. Assim, a 

falsidade das premissas não pode ser transmitida para as conclusões. Este é o 

chamado modus ponens.  

Agora, raciocinando em sentido contrário, das conclusões às premissas (que 

é o raciocínio usado no teste de teorias), analisemos os dois enunciados que 

poderiam ser derivados após um teste empírico do nosso primeiro enunciado: 1) se 

B ocorreu, então A ocorreu; 2) se B não ocorreu, então A não ocorreu. Aqui 

percebemos que o segundo enunciado tem sentido, a negação do conseqüente é 

transmitida para o antecedente. Como A é condição suficiente para que B ocorra, 

não tendo ocorrido o evento B significa que o evento A não pode ter ocorrido. Mas 
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o primeiro enunciado, a afirmação do conseqüente, é uma falácia lógica: afirmar 

que ocorreu B não permite concluir que A também ocorreu, pois ele não é condição 

necessária para ocorrência de B. Este é o chamado modus tollens: a falsidade das 

conclusões é transmitida para as premissas, mas a verdade não.  

Por meio do modus tollens mostra-se portanto que o salto indutivo não tem 

sustentação lógica. Assim, se um enunciado foi refutado pela experiência empírica 

(a negação do conseqüente), ele será considerado falso. Mas se ele foi 

comprovado (a afirmação do conseqüente), não há sustentação lógica em dizer que 

ele é “verdadeiro”, mas apenas que foi corroborado pelas evidências até então 

disponíveis, o que é uma maneira mais simpática de dizer que não foi refutado. 

Assim, contrariamente ao que defendiam os autores do Círculo de Viena, não há 

uma lógica da verificação, mas há, o que defende Popper, uma lógica do 

falseamento.   

Para tomar o exemplo de Popper, que diz respeito à criação de enunciados 

universais, se tenho o enunciado “todos os corvos são negros”, e encontro um 

corvo de outra cor, o enunciado é falseado. Mas se encontro um, dois, ou múltiplos 

corvos negros, isto não justifica a afirmação de que todos os corvos são negros. 

Esta justificação levaria a se aceitar um dos caminhos do Trilema de Fries: ou o 

dogmatismo, solução utilizada por exemplo por Kant, segundo o qual o princípio da 

indução é válido a priori; ou a regressão infinita; ou ainda, a saída mais adotada 

pelos filósofos, segundo Popper, inclusive pelo próprio Fries e por Hume, o 

psicologismo, que defende que se fique com o conforto psicológico proporcionado 

pelo conhecimento imediato, sensível.  

Popper ataca inclusive as versões que procuram contornar o problema da 

indução com enfoques probabilísticos, segundo os quais a teoria é provavelmente 

verdadeira se ela sucessivamente resiste a testes empíricos. Nos seus apêndices  

à Lógica da Pesquisa Científica, ele defende que o grau de corroboração da teoria 

não tem a mesma natureza que a probabilidade numérica e mesmo a probabilidade 

subjetiva: dizer que uma teoria tem alto grau de corroboração em relação a outras 

não quer dizer que esta teoria é provavelmente verdadeira, mas apenas que ela 

resistiu aos testes empíricos.  
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Popper encara a ciência então não como uma busca de verdades imutáveis, 

mas como um processo contínuo de aperfeiçoamento. Assim, para ele o 

conhecimento atual não é visto como verdadeiro, mas apenas como ainda não 

falseado. A Ciência portanto é falível, e é caracterizada por um processo de 

contínuo aperfeiçoamento. Este, além do fato de reconhecer o papel da metafísica 

na ciência, é um dos principais motivos pelo qual é visto como um teórico não 

positivista, já que o positivismo clássico se caracterizava pela crença em se atingir 

a Verdade, de forma absoluta e definitiva.  

Para este autor, portanto, o conhecimento é histórico e temporário18, uma 

teoria só é válida enquanto não for falseada, e é com base no falseamento que a 

ciência evolui. Assim, Popper propõe uma postura que, apesar de louvável, parece 

muito difícil de ser implementada na prática: os cientistas deveriam esforçar-se 

sempre por falsear suas teorias, e não em provar que elas são verdadeiras 19.   

Assim, no que diz respeito à distinção entre ciência e não-ciência, o critério 

de demarcação proposto por Popper é que só são científicas as teorias que 

resultem em enunciados que possam ser falseados pela experiência. As teorias 

serão aceitas se forem corroboradas20, ou seja, se não forem refutadas 

empiricamente, e dentre estas – entre outros critérios, como o de simplicidade – 

será preferível aquela da qual se derivar o maior número de enunciados falseáveis, 

ou seja, aquela que se submete mais ao falseamento. As teorias são confrontadas 

portanto com a realidade mas também entre elas mesmas. 

Popper não partilha da confiança positivista na “boa vontade”21 do cientista, 

que individualmente afastaria suas pré-noções e juízos de valor (e estende isto até 

                                                 
18 É interessante notar que Popper diz que o conhecimento é histórico e temporário, mas nada diz 
sobre a realidade, e aqui ele continua dentro do positivismo, pois considera a sociedade da mesma 
forma que a natureza. Assim, sua noção de conhecimento parece ser a contínua adequação do 
sujeito cognoscente a um objeto que é estático.  
19 Sobre este aspecto, é conhecida a controvérsia desta postura de Popper com a descrição de Kuhn 
de como evoluiu a ciência na sua obra A estrutura das revoluções científicas, na qual defendeu o 
conceito de ciência normal, na qual o cientista age de forma exatamente contrária ao que Popper 
propõe, até que surjam anomalias que tornem impossível continuar dentro dos limites da teoria 
vigente.  
20 Popper prefere o termo corroborar, mais fraco que o termo verificar, que passa idéia de algo 
absoluto.  
21 A expressão é utilizada por Löwy (1996), que compara esta insistência positivista em acreditar que 
o cientista pode, se realmente se esforçar para isto, eliminar suas prenoções, com a história do 
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para as ciências naturais), o que pode influenciar mesmo os testes empíricos, pois 

estes também têm que passar pela linguagem, e assim nada mais são que 

enunciados, que passam pelas imperfeições do sujeito.  

A solução que ele dá para a questão da objetividade do conhecimento é que 

esta deve ser obtida intersubjetivamente22, no próprio meio científico, através de 

mecanismos internos de correção: espera-se que, se um cientista individualmente 

deixa (conscientemente ou não) que seus juízos de valor interfiram no 

conhecimento científico, os demais cientistas da comunidade irão “filtrar” da teoria 

tais elementos indesejados e afastá-los. Assim, os critérios para o teste empírico 

devem ser construídos intersubjetivamente, aceitos por toda a comunidade 

científica. Popper não confia no indivíduo, mas confia numa suposta comunidade 

científica homogênea, bem treinada e bem intencionada para afastar os juízos de 

valor individuais. Ele adota, assim, uma posição que mantém a “dimensão 

positivista” em sua noção de ciência, insistindo, ainda que de forma diferente, na 

separação entre o positivo e o normativo23.  

Infelizmente, esta solução não nos parece satisfatória pois sabemos que 

existem várias “comunidades” ou grupos de teóricos com visões divergentes, que 

não entram em acordo nem mesmo para com as concepções metodológicas e os 

                                                                                                                                                        
Barão de Münchhausen que, preso num pântano, salvou-se puxando a si próprio pelos cabelos e 
trazendo seu cavalo entre as pernas.  
22 Para fazer justiça a Max Weber, faremos a ressalva de que neste autor já estava presente a idéia 
de que a objetividade do conhecimento não poderia ser garantida apenas pelo apelo aos “fatos” 
empíricos, mas deveria ser atestada intersubjetivamente. É famosa sua passagem no texto A 
objetividade do conhecimento nas ciências sociais, na qual escreve que a objetividade de uma teoria 
feita por um ocidental estaria em ela ser evidente também para um chinês, ou seja, alguém com 
valores e cultura totalmente distintos daquele que construiu a teoria.   
23 De fato, além desta separação entre o positivo e o normativo, Popper mantém o cerne da noção 
positivista da ciência, ainda que defendendo-a de forma mais sofisticada que os próprios positivistas. 
Assim o é, por exemplo, pela sua defesa de que as ciências sociais não diferem em gênero das 
ciências naturais. Por isto, apesar de Popper romper com algumas das idéias do positivismo clássico 
e do Círculo de Viena, e de não ter gostado de ter sido chamado de positivista no famoso embate 
com Theodor Adorno da Escola de Frankfurt, consideramos Popper como um representante da 
noção positivista de teoria, ainda que não seja um positivista no sentido convencional. Por isto, ao 
longo deste trabalho, nos referiremos às idéias de Popper como pertencentes a uma visão positivista 
da ciência ou, como faz Löwi, defendemos que há uma “dimensão positivista” no pensamento de 
Popper. Mais do que isto, consideramos Popper como o ápice da visão positivista de ciência, pois 
até então o positivismo apresentava uma série de inconsistências, como vimos, as quais ele 
conseguiu resolver mantendo os seus pilares básicos, caracterizados pela separação entre sujeito e 
objeto e as conseqüências que isto traz para as ciências sociais, que caracterizam o positivismo, ao 
nosso ver, melhor que a noção dogmática de verdade ou o horror à metafísica. 
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termos conceituais, o que na Ciência Econômica é mais do que evidente. Estas 

questões foram tratadas por Kuhn (1997) com a idéia da incomensurabilidade de 

paradigmas, que foi apropriada também por Lákatos (1978), que vai combater o 

falseacionismo de Popper e sustentar a idéia de que a ciência progride dentro de 

Programas de Pesquisa Científicos (PPCs), que possuem um núcleo rígido de 

pressupostos (metafísicos, diga-se de passagem), e geralmente não são 

comparáveis pelo recurso à experiência.  

Assim, não há motivo para crer que, se a subjetividade atinge o indivíduo, ela 

não o possa fazer também com uma comunidade, um grupo ou uma escola de 

pensamento. Talvez aconteça nas ciências humanas algo que, segundo Popper, 

representaria a ruína da Ciência:  

 

“Isso quer dizer que nos estamos detendo em enunciados acerca de 

cuja aceitação ou rejeição é de esperar que os vários investigadores se 

ponham de acordo. Se eles não concordarem simplesmente darão 

prosseguimento às provas ou as reiniciarão (...) Caso, algum dia, não seja 

mais possível, aos observadores científicos, chegar a um acordo acerca de 

enunciados básicos, equivaleria isso a uma falha da linguagem como veículo 

de comunicação universal. Equivaleria a uma nova ‘babel’: a descoberta 

científica ver-se-ia reduzida ao absurdo. Nessa nova babel, o imponente 

edifício da ciência logo se transformaria em ruínas” (Popper, 1993, p.112).  

 

Não é, afinal de contas, numa babel que vivem os economistas? No entanto, 

de nossa parte, somos mais otimistas e defendemos que as ciências humanas não 

podem ser tratadas como as naturais, elas não constituem uma “ciência arruinada”. 

Antes, a babel em que se encontram  nos mostra que é a visão de ciência de 

Popper que apresenta problemas, ao menos quando aplicada às ciências humanas, 

e não a própria ciência.  
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1.2 – Conseqüências da noção positivista para o método nas ciências sociais 
 

Passemos a tratar agora das conseqüências desta noção de ciência para o 

método das ciências sociais. Em seu desenvolvimento, a noção positivista de 

ciência, por mais que tenha mudado, principalmente com Popper, ao ponto de não 

mais ser chamada de positivismo, manteve seus pilares básicos, derivados da 

persistência em se separar sujeito e objeto: 1) a sociedade é tratada pela teoria 

como se regida por leis naturais, invariáveis; 2) a sociedade pode ser assimilada 

epistemologicamente pela natureza, de modo que pode ser estudada segundo os 

mesmos métodos empregados nas ciências naturais (monismo metodológico); 3) 

tal como nas ciências da natureza, o cientista deve observar fenômenos e buscar 

relações causais para explicá-los, de forma objetiva, ou seja, afastando todas as  

prenoções tal como ideologias e julgamentos de valor (Löwy, 1996, p. 17).  

Considerando-se o positivismo amparado nestes três pilares centrais, 

Popper enquadra-se perfeitamente na noção positivista de ciência, ainda que tenha 

sido crítico dos positivistas do Círculo de Viena.  

Vamos nos centrar no primeiro dos pilares positivistas que implica, 

previamente à teoria da ciência, uma teoria (mais preciso seria dizer: um postulado 

metafísico, a despeito das orientações anti-metafísicas do positivismo) sobre o 

próprio objeto, de que a sociedade é regida por leis “naturais” e “invariáveis”, tal 

como a natureza. Para um objeto assim, a teoria deve então encontrar 

regularidades, relações causais gerais entre os fenômenos sociais.  

Do ponto de vista da construção conceitual, da abstração, o que isto implica? 

Implica que, independentemente de espaço e tempo, cultura ou história, o cientista 

deve procurar relações causais e leis gerais, abstratas, que sirvam para explicar e 

prever os resultados de certas ações ou acontecimentos no meio social. Daí que o 

segundo dos pilares deriva do primeiro: ciências naturais e sociais devem seguir os 

mesmos preceitos metodológicos. As dificuldades que surgem para as ciências 

sociais, segundo esta concepção, nunca são dificuldades substantivas, ou de 

princípios, mas tão somente complicações de ordem prática.  
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De acordo com esta concepção, é possível, como nas ciências naturais, 

construir teorias gerais, que sirvam para estudar qualquer sociedade, em qualquer 

lugar do espaço ou do tempo. As particularidades, entendidas aqui não como mero 

relaxamento de pressupostos de modelos simples para torná-los complexos, mas 

como diferenças qualitativas entre sociedades (sua constituição histórica e suas 

instituições sociais), desaparecem das ciências sociais. O resultado é bem 

conhecido dos economistas: a teoria neoclássica trabalha com conceitos 

puramente abstratos  que, embora tenham nascido no capitalismo, pretendem-se 

aistóricos, ou seja, aplicáveis a qualquer sociedade.  

A metáfora mais representativa disto é a de Robinson Crusoé 24. Esta noção 

de que as ciências sociais também devem buscar teorias gerais é a maior 

expressão da visão kantiana do conhecimento neste campo: os conceitos são 

entidades abstratas, não dizem respeito a objetos reais, pois são construções 

subjetivas, resultam de um processo de abstração realizado pelo sujeito do 

conhecimento.  

Além desta noção de abstração, que implica esquecer as particularidades 

dos diversos meios sociais, assemelhando o estudo social ao estudo da natureza, 

há ainda uma regra especial para as ciências sociais, que inicia-se com o homo 

economicus de John Stuart Mill e é defendida por Popper na sua Lógica das 

Ciências Sociais entre as regras especiais para as ciências sociais - que ele extraiu 

da própria teoria neoclássica: o individualismo metodológico. Este torna-se 

necessário para as ciências sociais pois, se o estudo dos fenômenos sociais não 

partisse do indivíduo, mas de um nível supra-individual, abrir-se-ia espaço para a 

metafísica, pois a teoria atribuiria status de atores sociais a “entidades 

metafísicas”25 como “o capital”, “a classe”, “o Estado”, etc., e para o positivismo, 

                                                 
24 E esta metáfora é questionável: Robinson Crusoé não é um selvagem qualquer, é um homem que 
nasceu e foi criado no mais avançado país capitalista do seu tempo e, como bom inglês, salvou do 
naufrágio o relógio, caneta e o livro razão, levando consigo para a ilha toda a cultura da civilização 
ocidental. Não pode portanto ser tomado, como se insinua, como exemplo de que seu 
comportamento vem de uma suposta natureza humana.  
25 Aqui é interessante notar a concepção do que é metafísica, na visão positivista. Esta é identificada 
com tudo aquilo que não pertence ao plano fenomênico, e assim, um conceito como “classe 
capitalista” ou “lógica do capital”, que não são atores que se pode ver, sentir ou tocar, que não é pois 
perceptível pelos cinco sentidos de que dispõe o homem, não são científicos, pertencem ao campo 
dos “profetas”, “místicos” e daqueles que são capazes de utilizar um “sexto sentido”.  
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embora nem sempre seja possível abandonar a metafísica, deve-se fazê-lo todas 

as vezes em que for possível.     

Para nossos propósitos, é necessário reter então dois resultados do 

positivismo nas ciências sociais, particularmente na ciência econômica, que estão 

presentes na teoria neoclássica: 1) a abstração, que leva a uma construção teórica 

que ignora as particularidades sociais e históricas do objeto de estudo, cabendo 

lembrar ainda que é daqui que se deriva a preferência pelo quantitativo em 

detrimento do qualitativo, visto já se partir da eliminação das diferenças; 2) o 

individualismo metodológico, que rejeita a construção de teoria social que não parta 

das ações intencionais no plano individual, o que implica deixar em segundo plano 

na teoria as influências das  instituições sociais sobre as decisões dos indivíduos, 

vistos como sujeitos plenos de suas ações, que são sempre racionalmente 

planejadas segundo seu auto-interesse.  

Estes dois aspectos estão no centro das discussões sobre o estudo das 

instituições sociais, já que tanto a abstração, por ignorar os diferentes ambientes 

institucionais e a dinâmica histórica, quanto o individualismo metodológico, por 

supor de antemão que toda a ação é intencional e racional e parte do indivíduo, 

levam a ignorar as instituições ou a colocá-las numa posição secundária no estudo 

da realidade econômica. Aqui se originam os choques com o institucionalismo, 

influenciado pela concepção historicista, como veremos no próximo capítulo.   

É interessante notar, de passagem, que na obra que inaugura o estudo 

positivista da sociologia, Durkheim critica os economistas clássicos, nos dois 

aspectos aqui considerados positivistas:   

1) quanto às suas abstrações, pois para ele os conceitos da economia política 

clássica não derivavam da experiência empírica. Este aspecto, que já vimos 

anteriormente, era um fator que distanciava muito a nascente teoria neoclássica 

das idéias do positivismo lógico.  

2) quanto a tomar o indivíduo como ponto de partida do estudo social, pois para 

ele o que permitia que se promovesse um estudo isento do social, que é a essência 

do positivismo, era o fato de que o social se impõe ao indivíduo, de forma 

coercitiva, de forma que o indivíduo se mostra, ao contrário da concepção dos 
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economistas clássicos e do individualismo metodológico, não como um ser livre e 

autônomo, mas limitado e dependente em suas ações, preso que está às regras da 

sociedade em que vive. Assim, para Durkheim a ciência social deveria partir das 

instituições sociais, e não dos indivíduos, pois elas existiriam como coisas, como 

fatos, exteriores aos indivíduos.  

Se a ciência social se fundasse de fato nos indivíduos e nas suas ações 

independentes, sem que existissem coerções sociais, seria impossível construir 

ciência social. Durkheim coloca o social acima do indivíduo exatamente porque é 

assim que consegue enxergar o social como coisa, como dado, fato objetivo e 

portanto passível de tornar-se objeto de estudo.  

Para realizar a empreitada científica a partir do indivíduo, portanto, a teoria 

neoclássica teve de tirar do seu indivíduo qualquer característica propriamente 

individual, e o que restou foi apenas a idéia de que cada um age racionalmente para 

atingir o seu máximo bem-estar próprio. É daqui que vão partir as críticas de Hayek 

ao falso individualismo (Paulani, 1996), pois um conceito de indivíduo que remete 

ao geral ao invés de remeter ao particular, no qual ao invés de se destacar a 

autonomia do homem destaca o contrário, ou seja, o põe como um ser que age de 

modo determinado e postula que todos agem da mesma forma, nada mais faz do 

que o contrário do que se propõe.  

A contradição no discurso do individualismo (da forma como é visto na 

teoria neoclássica)  é inevitável, pois uma análise mais detalhada do que resta 

deste indivíduo nos leva exatamente ao ponto de partida de Durkheim: o social se 

impõe ao indivíduo de tal forma que no capitalismo todos os indivíduos agem da 

mesma forma, egoisticamente (embora o argumento freqüente seja de que isto não 

é do capitalismo, mas da natureza humana), por imposição das instituições sociais.  

Assim, apesar de estarmos apontando uma relação entre positivismo e 

individualismo metodológico, tal relação, como podemos notar pela oposição entre 

o positivismo clássico de Durkheim e o positivismo moderno da teoria neoclássica, 

está longe de ser trivial. É interessante notar que o positivismo clássico de 

Durkheim, empirista, que tinha a preocupação de destacar o social como objeto, 

como coisa, exterior ao sujeito do conhecimento, rejeitava a idéia de indivíduos 
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autônomos, enquanto o positivismo moderno a coloca como base para a 

construção do conhecimento social. Mas, ao percebermos a contraditória situação 

deste indivíduo postulado pela teoria neoclássica - que percebe-se, afinal de 

contas, não ser um indivíduo assim tão autônomo e isolado da sociedade, como 

não o era Robinson, vemos que as diferenças entre o positivismo clássico e o da 

teoria neoclássica diminuem26.   

 
1.3 – Influência do positivismo no desenvolvimento da Ciência Econômica 
 

Apresentaremos aqui algumas das principais discussões acerca do método na 

ciência econômica, centrando nossa análise na passagem da Economia Política 

(Political Economy) para a Economia (Economics), ou dos clássicos para os 

neoclássicos, quando a ciência econômica sofre uma grande transformação, a 

partir dos desenvolvimentos do marginalismo. 

Nosso objetivo será mostrar como os conceitos da ciência econômica 

tornaram-se mais abstratos, no sentido aqui tratado de abstração, na passagem da 

Economia Política para a Economia. Procuraremos mostrar que as diferenças entre 

economistas clássicos e neoclássicos não estão tanto  no uso da abstração no 

sentido convencional, de utilizar hipóteses simplificadoras, limitar o número de 

variáveis ou utilizar condições iniciais contrafactuais (embora grande parte da 

discussão metodológica na história da ciência tenha se centrado nestes aspectos), 

mas sim na própria construção dos conceitos: enquanto que os conceitos da 

Economia Política eram mais concretos, visivelmente ligados à sociedade 

capitalista que se expandia a partir da Inglaterra, o marginalismo representou a 

aistoricização dos conceitos econômicos e a retirada do seu conteúdo social,  

caminhando a passos largos na transformação da ciência econômica numa teoria 

com a pretensão de validade universal, próxima às ciências naturais, na direção 

defendida pelo positivismo.    

 

                                                 
26 Como veremos no capítulo 4, para Weber e Marx são exatamente forças externas ao homem (a constituição 
da sociedade capitalista) que o colocam como indivíduo autônomo na modernidade.  
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1.3.1 - A metodologia nos Economistas Clássicos 
 

Smith e Ricardo utilizaram de forma diferente os recursos metodológicos na 

construção de suas teorias. Entretanto, apesar do modo mais abstrato e dedutivo 

de Ricardo na articulação dos conceitos, caraterizado por um rigoroso exercício da 

lógica dedutiva (o que o aproxima muito da economia moderna), ambos tinham 

uma visão parecida do funcionamento do sistema econômico. Além disso, Ricardo  

(1982), partiu dos conceitos elaborados na Riqueza das Nações de Smith (Smith, 

1983), podendo-se dizer que seus esforços foram no sentido de garantir rigor lógico 

e consistência às teorias desenvolvidas por aquele (principalmente a teoria do valor 

trabalho, que em Smith é cheia de inconsistências), e a partir daí erigir seu próprio 

sistema teórico. E John Stuart Mill (1983) foi responsável por sistematizar as idéias 

contidas na ciência econômica até então, principalmente as de Ricardo. Por isto, 

nesta seção nos centraremos nestes três autores, que consideramos serem os 

maiores representantes do que se convencionou chamar de Economia Política ou 

Economia Clássica, ou ainda Economia Política Clássica.   

Smith foi elogiado por Neville Keynes (1891), pai de John Maynard Keynes, 

pois sabia usar tanto o raciocínio abstrato dedutivo quanto os argumentos 

empíricos. É famosa a passagem de A riqueza das nações em que este autor, com 

o exemplo da produção de alfinetes, aplica o método indutivo quando estende o 

argumento do aumento da capacidade de geração de riquezas através da  divisão 

do trabalho na fábrica para a esfera social: se a divisão técnica do trabalho na 

fábrica trazia aumento da produtividade, então o mesmo deveria ocorrer com a 

divisão do trabalho em escala social. Ao longo da referida obra de Smith, percebe-

se a preocupação deste autor com a observação empírica, com as instituições 

históricas efetivas e os exemplos concretos.  

Entretanto, como destaca Fonseca (1989), em Adam Smith o empirismo e o 

racionalismo aparecem justapostos, sem qualquer solução filosófica ou mediação.  

Além disso, apesar da forte influência que Smith teve do empirismo inglês de Locke 

e Hume, “suas respostas, conquanto emergentes no contexto do empirismo inglês, 

ficaram circunscritas no próprio racionalismo. O conhecimento possuía caráter 
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universalizante, a divisão do trabalho era natural e aistórica: seu fundamento residia 

na troca, para a qual os homens possuíam uma ‘propensão natural’ “ (Fonseca, 

1989, p.71).  

Ricardo tinha uma maneira de teorizar diferente da de Smith: como se sabe, 

Ricardo utilizou amplamente o método abstrato-dedutivo e a adoção de hipóteses 

simplificadoras para isolar os fenômenos que queria analisar. Estas características 

aparecem bastante explicitamente no famoso Ensaio sobre o Cereal (Ricardo, 

1978). Principalmente neste ensaio, ele aparece muito próximo da forma analítica 

de teorizar dos economistas atuais. Como se sabe, a teoria da distribuição que 

Ricardo desenvolve no Ensaio sobre o Cereal  parte de três classes (capitalistas, 

trabalhadores e donos de terras), supõe-se que os fatores se combinam em 

proporções fixas e que os rendimentos são decrescentes, ou seja, as terras 

marginais são menos férteis. Entretanto, apesar do nível de abstração a que se 

chega com todas estas hipóteses, Ricardo procura com este ensaio dar propostas 

bastante práticas de política econômica: taxar os proprietários de terra e permitir a 

importação de cereais. Assim, como aponta Blaug (1993, p.98), Ricardo nunca 

deixou claro se considerava os resultados a que chegava (sujeitos às hipóteses 

simplificadoras) como puramente teóricos ou como previsões certas sobre a 

realidade, expondo as regularidades que encontrava às vezes como tendências e 

outras vezes como resultados certos e inevitáveis (Blaug, 1993, p. 98).  

Para Fonseca (1989), as divergências de Ricardo com Smith não foram por 

qualquer razão de ordem empírica, mas devido aos erros de lógica deste, dos quais 

a circularidade da sua teoria do valor é o exemplo mais conhecido. O sistema de 

Ricardo era de tal forma consistente logicamente que, como qualquer sistema de 

lógica dedutiva, não podia ser refutado, exceto se seus pressupostos, hipóteses 

simplificadoras ou condições iniciais estivessem incorretas. Assim, da mesma 

forma que muitas das controvérsias teóricas recentes, suscitadas por críticas ao 

irrealismo dos pressupostos da teoria neoclássica, os críticos de Ricardo eram 

forçados a fazer seus ataques mas a partir de dentro do sistema ricardiano.   

Um dos maiores críticos de Ricardo foi Malthus (1983). Já na Introdução de 

1819 dos seus Princípios, Malthus criticava, com ironia, a “atitude precipitada de 
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simplificar e generalizar” dos autores “científicos” da Economia Política, em clara 

referência a Ricardo. E achava necessário recorrer ao plano empírico não apenas 

para ilustrar e exemplificar, mas também como fonte de conhecimento e para julgar 

as teorias perante a realidade empírica (Fonseca, 1989, p. 73).   

Após a morte de Ricardo, houve muita discussão acerca da validade de seu 

sistema teórico. John Stuart Mill, Nassau William Senior e John Elliot Cairnes 

publicaram obras visando definir os preceitos metodológicos da jovem ciência ainda 

conhecida como Economia Política. Estes autores defendiam uma posição 

metodológica que Blaug (1993) chama de verificacionismo 27. O termo é utilizado 

em oposição ao falseacionismo de Popper. O ponto central do verificacionismo do 

século XIX é que estes autores acreditavam que as teorias econômicas, desde que 

construídas sob premissas verdadeiras, tinham que ser necessariamente 

verdadeiras.  

Não poderia haver, segundo eles, uma refutação empírica das teorias, pois no 

campo social as teorias são sempre incompletas (mas não incorretas), pois há 

muitas causas atuantes sobre os fenômenos e, portanto, como defendeu Mill em 

seu famoso ensaio On the definition of Political Economy and the method of 

investigation proper to it (Mill, 1836), quando se achar uma exceção para uma 

regra, na verdade não há exceção mas uma outra força ou tendência atuante em 

conjunto com aquela já conhecida. Assim, diante de evidência empírica contra uma 

teoria, não se conclui que a tendência prevista por ela não tenha atuado (o que 

seria uma prova de que ela é falsa). A tendência de fato atuou, mas outras 

tendências não previstas e que também atuaram sobre o fenômeno em questão 

possam ter trazido um resultado diferente do esperado. Desta forma, Mill 

continuava a defender muitos pontos do sistema de Ricardo, apesar de vários de 

seus enunciados de tendência não terem se confirmado pelas estatísticas após sua 

morte 28 .  

                                                 
27 Cabe ressaltar que este verificacionismo não é o mesmo que viria com o Círculo de Viena. Este, 
como vimos, representava a posição de que uma teoria é verdadeira se resistisse ao teste empírico. 
Para o verificacionismo do século XIX, entretanto, a teoria é verdadeira, como veremos, a priori, não 
sendo rejeitada mesmo quando o teste empírico fornecer uma evidência negativa.  
28 Este ponto de vista ficou consagrado na tese de Duhem-Quine, segundo a qual não há 
falseamento conclusivo para uma teoria pois esta é composta de um enunciado (uma hipótese) ao 
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Assim, ao contrário das críticas que fez ao apriorismo de Kant e ao método 

dedutivo, e após ter defendido que a ciência deve se valer do método indutivo, no 

final do seu System of Logic (Mill, 1996), quando passa a tratar das ciências morais 

(ciências sociais), Mill defende o método abstrato-dedutivo para a Economia 

Política, exatamente pela existência de muitas causas concorrentes para os 

fenômenos, que impossibilitam a percepção de leis pela observação empírica 

direta. A defesa do método abstrato-dedutivo será, como vimos anteriormente, 

empunhada pelo positivismo do século XX.  

E, para completar com o segundo dos resultados que apontamos serem 

centrais para nossa discussão sobre a influência da visão positivista na 

metodologia das ciências sociais  (a abstração e o individualismo metodológico) 29, 

foi Mill quem primeiro explicitou e defendeu a idéia de se partir do homo 

economicus como fundamento da análise econômica, no ensaio referido 

anteriormente (Mill, 1836). O embate entre uma visão que considera o homem 

como ser moral e ético e outra que o vê como um ser egoísta, auto-interessado, 

acompanha a ciência econômica desde Adam Smith que, seguindo na trilha dos 

filósofos éticos e da Fábula das Abelhas de Bernard de Mandeville30, buscou 

conciliar ambas através da noção de que, agindo egoisticamente, o indivíduo 

                                                                                                                                                        
lado de condições auxiliares, e nunca é possível saber se a fonte da refutação está na hipótese ou 
nas condições auxiliares. É a idéia que também se defende de que, nas ciências sociais, não é 
possível ter controle das condições de teste. Esta questão está presente, na economia, com as 
cláusulas ceteris paribus: os enunciados descrevem tendências que se verificam mantido tudo o 
mais constante, mas se o restante não se mantiver constante (como quase sempre ocorre), então a 
tendência pode não se verificar pois há outras tendências ou causas perturbadoras atuantes sobre o 
fenômeno em questão. Os verificacionistas – termo que Blaug (1992) usa para a postura 
metodológica dos economistas do século XIX – utilizaram este caráter das ciências sociais de que há 
várias causas atuantes sobre os fenômenos para negar a possibilidade de refutação de suas teorias, 
o que Blaug chama amigavelmente de uma postura defensiva para defender a jovem ciência.  
29 Outro aspecto importante a destacar sobre a influência do positivismo na Economia Política, mas 
que não trataremos com profundidade neste trabalho, é a distinção entre a "economia positiva" e a 
"economia normativa", que é a luta por expulsar os juízos de valor da teoria. Como escreve Blaug 
(op.cit. p. 99), Senior foi o primeiro a enunciar esta separação, e Mill começa o seu ensaio com a 
distinção entre a teoria pura, que deve apenas investigar verdades objetivas de forma isenta, e a arte 
(que é o que Adam Smith, criticado por Mill, teria feito na Riqueza das Nações), que define 
normativamente os fins e busca encontrar os meios para atingi-los. Esta distinção acompanhará a 
ortodoxia na ciência econômica até os dias atuais.  
 
30 Ver a respeito Bianchi (1988), que mostra como é falso o problema do “paradoxo de Adam Smith”, 
segundo o qual haveria uma incoerência entre sua Teoria dos Sentimentos Morais  e A Riqueza das 
Nações.   
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contribui para o bem estar social geral. É o que se apreende de sua famosa frase 

em que diz que não é em virtude da benevolência do padeiro, do açougueiro e do 

cervejeiro que recebemos os bens que atendem nossas necessidades, mas do 

auto-interesse de cada um deles.   

Mill procurou defender a abordagem individualista como uma necessidade de 

ordem metodológica, e não como uma defesa de que a busca da riqueza é a única 

motivação humana:  

 

“Não é que qualquer economista político seja tão ingênuo a ponto de 

supor que a humanidade seja realmente constituída desta forma [movida 

apenas pela busca da riqueza], porém porque esse é o modo de acordo com o 

qual a ciência deve necessariamente proceder. Quando um efeito depende de 

uma concomitância de causas, tais causas devem ser estudadas uma de cada 

vez, e suas leis, investigadas separadamente (...)” (Mill, 1836, p. ).  

 

Assim, a defesa de Mill de partir do homem econômico como fundamento 

metodológico está muito ligada com sua própria concepção das ciências humanas: 

para ele, como a Economia Política se preocupa exatamente com a produção e 

distribuição de riquezas, e no entanto no comportamento humano existem várias 

causas concorrentes, esta ciência deveria partir do pressuposto do egoísmo e da 

busca da riqueza porque é a única causa que permitiria a previsibilidade do 

comportamento.  

Em virtude das dificuldades em se considerar simultaneamente as múltiplas 

causas que influem nas ações humanas, escolhe-se, por um processo que combina 

a introspecção e o método analítico cartesiano (no sentido de dividir o mundo em 

suas partes, pressupondo-se a partir daí poder-se deduzir verdades sobre a 

realidade social) aquela que é a “mais correta” e mais próxima da verdade para o 

caso em questão. Então, quando outras motivações humanas atuarem, mudando 

os resultados esperados, o cientista deverá, ex post, explicar as causas 

perturbadoras.  
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A posição defendida por John Elliot Cairnes em sua obra Character and 

Logical Method of Political Economy (Cairnes, 1965), é muito semelhante à de Mill. 

O autor considera que a busca da Economia Política não é de criar teorias que 

dizem o que vai ocorrer, mas que apenas enunciam tendências, o que iria ocorrer 

se as causas perturbadoras não atuassem, ou seja, se os eventos estivessem 

sujeitos à cláusula ceteris paribus. A teoria é considerada verdadeira então neste 

sentido, ou seja, no abstrato – ela é verdadeira a priori em função de ser fruto da 

dedução lógica a partir da verdade de premissas que são “auto-evidentes” – e  não 

como previsão que deve se concretizar. Segundo Blaug, sua diferença com relação 

a Mill era que Cairnes era mais enfático em combater que as leis econômicas 

pudessem ser refutadas por testes empíricos, ou seja, ele era um verificacionista 

mais radical.  Assim, Mill, Senior e Cairnes viam o teste de uma teoria não como 

previsão ex-ante, mas como explanação ex-post. Se uma teoria não se verifica na 

realidade, o cientista deve se esforçar por preenchê-la com as causas que estão 

faltando, para eliminar o abismo entre a teoria e os fatos.  

 

1.3.2 – O debate metodológico na Economia no século XX 
 

Vamos falar agora dos principais dos debates metodológicos na ciência 

econômica durante o século XX, para mostrar como as discussões dentro do 

campo positivista influenciaram estes debates. Terence Hutchison em sua obra The 

Significance and Basic Postulates of Economic Theory (Hutchison, 1938), iniciou 

uma polêmica que parece ser a contrapartida, na economia, das discussões entre o 

positivismo lógico – que, como vimos, era mais radicalmente empirista no sentido 

de que só toma como legítimos os enunciados que podem ser redutíveis a 

observações empíricas – e o empiricismo lógico – que aceita que as teorias sejam 

construídas com conceitos puramente teóricos, sem se referir diretamente a coisas 

reais, que serão testados indiretamente.  Hutchison, defendendo uma posição mais 

próxima do positivismo lógico, criticou severamente a teoria neoclássica por ser 

construída com conceitos e hipóteses totalmente irrealistas, que não encontravam 

sustentação na realidade.  

 36



O texto de Hutchison na verdade é um pouco confuso, pois apesar de dizer 

que as pesquisas na economia deveriam se reduzir aos enunciados testáveis, 

como mostra Blaug (1993), o autor não faz uma distinção clara entre o teste das 

previsões de uma teoria, o que estaria de acordo com a testabilidade indireta do 

empiricismo lógico, e o teste das hipóteses, o que se aproximaria do positivismo 

lógico, que considera vazias de significado as teorias que não possam ser 

reduzidas a termos observáveis, e assim as teorias deveriam começar com os fatos 

e não com hipóteses. Como mostra Blaug (1993), ao responder as críticas 

Hutchison pareceu confirmar a acusação de Fritz Machlup de que ele era um “ultra-

empirista”, ou seja, que achava essencial que as hipóteses também fossem 

submetidas a testes e que as teorias então não deveriam ser construídas a partir de 

abstrações, mas dos fatos concretos.  

Uma resposta extremada a esta postura de Hutchison é encontrada no 

famoso ensaio de Milton Friedman, Essay on the Methodology of Positive 

Economics (Friedman, 1953). Como se sabe, neste texto Friedman ataca 

severamente as críticas à teoria neoclássica que se centram nas hipóteses 

irrealistas desta, defendendo que as teorias não devem ser realistas, chegando 

mesmo a afirmar que, quanto mais irrealistas as hipóteses, maior a generalidade e 

abrangência da teoria e, por isto, melhor ela é. Este autor coloca como central para 

a teoria não seu realismo, mas o poder de previsão: Friedman defende então uma 

postura na qual o positivismo sempre ameaça escorregar, o instrumentalismo, que 

não se importa com a verdade da teoria, com seu poder de explicação da realidade, 

mas apenas com seu papel de instrumento. Para este autor, o teste decisivo para 

uma teoria é o seu poder de previsão, não importando se as hipóteses são realistas 

ou não, e se a teoria explica ou não o fenômeno em questão.  

Outra postura metodológica, muito próxima do falseacionismo de Popper, é 

encontrada na metodologia da economia do século XX: o operacionalismo de Paul 

Samuelson, que ele desenvolve em sua obra Foundations of Economic Analisys: 

the operational significance of Economic Theory. Um teorema operacionalmente 

significativo, para Samuelson, é aquele que contém hipóteses sobre dados 

empíricos que, sob condições ideais, poderiam ser refutados (Blaug, 1999, p. 136). 
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Assim, se uma hipótese não puder descrever quantitativamente o efeito de uma 

variável sobre outra, ela deve ao menos descrever qualitativamente, ou seja, o sinal 

deste efeito, se positivo ou negativo. É através desta operacionalidade que se pode 

testar a teoria. Assim, Samuelson, ainda que considere a importância da previsão 

para o teste da teoria, confere, com seu operacionalismo, maior importância para a 

explicação na economia, contrariamente à postura de Friedman.  

Uma crítica que ficou famosa foi a de Joan Robinson (Robinson, 1979). 

Claramente influenciada pelo positivismo lógico, Robinson critica o conceito de 

“valor” que sempre esteve presente na ciência econômica. Ela afirma que tal 

conceito é metafísico, não é imediatamente visível e, portanto, não existe, pertence 

ao plano da fantasia. Suas críticas direcionam-se tanto à teoria do valor trabalho 

dos clássicos e de Marx como à teoria do valor utilidade da teoria neoclássica, com 

seus conceitos abstratos de curvas de indiferença, isoquantas, produtividade 

marginal do capital e outros conceitos e categorias que não são passíveis de se 

tornarem empíricos (Fonseca, 1989, p. 87). Assim, Robinson aponta uma 

incompatibilidade entre o positivismo lógico e a teoria neoclássica e prefere ficar 

com o primeiro. Ela prefere assim substituir a categoria valor pela sua manifestação 

empírica imediata, os preços, e vai assim desenvolver sua própria teoria do 

comportamento das firmas baseada no mark up sobre os preços. De maneira 

análoga, na famosa Controvérsia da Teoria do Capital, entre Cambridge (UK) e 

Cambridge (USA), ela ataca o modelo de crescimento de Solow, indagando o que 

seria o capital (a letra K) na função de produção neoclássica, visto que não poderia 

ser capital físico, pois senão não se poderia chegar a uma medida combinando 

vários itens heterogêneos. E, por outro lado, se no lugar de K entrasse uma medida 

monetária, então surge uma circularidade na teoria neoclássica da distribuição da 

renda pela produtividade marginal dos fatores. Ou seja, o K da função de produção 

neoclássica não é um conceito empírico ou mensurável e, se for convertido a 

valores monetários para que possa ser medido, a teoria da distribuição neoclássica 

incorre numa circularidade. A teoria só se sustenta, pois, no abstrato.  
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O que quisemos destacar com esta exposição sobre as discussões 

metodológicas na tradição positiva do pensamento econômico é que a visão 

positivista da ciência sempre traz, para as ciências sociais e a economia em 

particular, estes problemas sobre o irrealismo, o distanciamento das teorias frente à 

realidade, em função da maneira como constrói seus conceitos, da sua concepção 

de abstração. Isto está ligado, como vimos, à separação entre sujeito e objeto 

empreendida pelo positivismo, que é herdada de Kant. A crítica do irrealismo é o 

centro das críticas à teoria neoclássica, não só pela Escola Histórica e o 

institucionalismo, as quais estudaremos com maior profundidade, mas de todas as 

correntes heterodoxas da economia (como de Joan Robinson).  

Entretanto, como defenderemos, a crítica baseada somente nas prescrições 

de que os modelos devem ter pressupostos mais realistas não é suficiente, é 

vulnerável aos ataques ortodoxos31 e não sai da concepção de abstração e de 

ciência que caracteriza o positivismo.   

O tipo de abstração que colocamos em foco neste trabalho ficará mais claro 

na próxima seção, quando faremos uma comparação entre os conceitos e a visão 

do sistema econômico nos economistas clássicos e neoclássicos.  

 
 
1.3.3 – Comparação entre as visões clássica e neoclássica do sistema 
econômico 

 

O surgimento do marginalismo representou uma reorientação total do estudo 

das relações econômicas, não apenas no campo teórico, mas também no campo 

metodológico e na própria definição do objeto de estudo desta ciência. Nossa 

argumentação a seguir pretende mostrar como a passagem da Economia Política 

para a Economia “Pura” , como apareceu no título da obra de Walras (1983), 

redirecionou totalmente os conceitos e a metodologia da Economia no sentido que 

nos interessa de perto neste trabalho: os conceitos marginalistas eliminaram 

                                                 
31 Como os de Lisboa (1998), que procura fazer uma defesa da teoria neoclássica mostrando que os 
modelos desta vertente incorporam todas as críticas heterodoxas, relaxando pressupostos e 
aperfeiçoando os modelos.  
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sistematicamente o conteúdo social e histórico dos conceitos da Economia Política 

Clássica, que embora tenham sido tratados como naturais pelos economistas 

clássicos, eram, embora estes não tivessem explicitado, conceitos datados, 

pertencentes ao capitalismo.  

Assim, a teoria neoclássica caracteriza-se por uma radicalização do ideal 

positivista de ciência, dando definições puramente abstratas para os conceitos 

econômicos e eliminando o contexto social da análise econômica, que ainda 

permeava os conceitos dos economistas clássicos.   

As mudanças metodológicas são mais bem compreendidas a partir das 

diferenças entre os autores da economia política clássica e a teoria neoclássica 

quanto à visão do que é a ciência econômica e do que é o próprio sistema 

econômico.  

Como se sabe, a chamada “revolução marginalista” começou na década de 

1870 com a publicação dos trabalhos desenvolvidos independentemente por 

Stanley Jevons, León Walras e Carl Menger. Uma das primeiras coisas que se 

deve observar é a mudança do próprio nome da ciência: não é mais Political 

Economy, mas somente Economics (lembrando Physics, Mathematics). E esta 

mudança não se dá por acaso: o marginalismo de fato radicaliza a visão de que a 

Economia deve ser uma ciência positiva, que deve buscar encontrar as leis 

objetivas que regem o sistema econômico, deixando de lado quaisquer juízos de 

valor sobre sua operação e seus resultados. A “pureza” que aparece no título da 

obra de Walras (1983) reflete exatamente a idéia de que a Economia é um campo 

autônomo do conhecimento, que tem suas leis objetivas próprias que devem ser 

descobertas por uma ciência isenta. Ela é “puramente” Economia, distinta da 

política, do direito, da história, da sociologia, etc. Assim, na obra referida, Walras 

fez a famosa distinção entre a ciência (teoria econômica pura), a arte (a política 

econômica) e a moral (doutrinas econômicas).  

As diferenças teóricas entre a visão clássica32 e a neoclássica do sistema 

econômico podem ser estudadas a partir do objeto central da Economia: a riqueza. 

                                                 
32 Schumpeter (1964, p. 217-39), também vê elementos comuns que permitem, a despeito das 
diferenças e controvérsias teóricas entre os economistas clássicos, falar em um “esquema clássico 
do processo econômico”, como oposição à visão do sistema econômico que surge mais tarde com o 
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Smith (1983) trata riqueza, como se sabe, combatendo a idéia mercantilista de que 

a riqueza é o acúmulo de dinheiro ou metais preciosos: para ele, a riqueza é 

constituída pelos objetos úteis que atendem necessidades humanas, e como estes 

objetos são produzidos pelo trabalho humano, este é a fonte do valor de troca dos 

produtos, a fonte da riqueza. Assim, procurando as causas da riqueza, ou como se 

pode ampliar ao máximo a oferta destes objetos úteis na sociedade, Smith aponta 

duas causas. A primeira é a divisão do trabalho, que aumenta a produtividade do 

trabalho por três motivos: 1) elimina o tempo perdido na passagem de uma tarefa a 

outra; 2) aumenta a habilidade do trabalhador numa tarefa específica; 3) incentiva a 

introdução de instrumentos para a realização mais rápida de tarefas simples e 

repetitivas. É por meio deste aumento da produtividade trazido pela divisão do 

trabalho que pode haver a criação de um excedente em produto: o trabalhador 

consegue produzir mais do que precisa para seu consumo próprio e de sua família. 

A existência deste excedente abre a possibilidade da troca, da produção para o 

mercado e não apenas para consumo próprio, em suma, produção em nível social. 

Mas em que sociedade estava Smith, senão aquela em que o mercado já se 

tornara o meio social por excelência e realmente haveria um destino a ser dado 

para o excedente? Nesta concepção, a produção é vista como uma seqüência de 

operações, como uma evolução de etapas através do tempo.  

A segunda causa da riqueza apontada por Smith é a acumulação de capital. 

Isto porque, para se iniciar a produção é necessário haver um adiantamento das 

condições de produção, ou seja, é necessário um acúmulo prévio para se manter 

os trabalhadores durante o processo produtivo e para comprar os instrumentos e os 

materiais que serão consumidos neste processo.  

Assim, como aponta Schumpeter (1964), nos clássicos a Economia Política 

era o estudo das leis da produção e da distribuição da riqueza. Assim, a produção 

iniciava-se com uma quantidade prévia de recursos chamada capital, que comprava 

                                                                                                                                                        
marginalismo. Schumpeter baseia-se, para a definição deste esquema clássico, principalmente em 
Smith, Ricardo e John Stuart Mill, sendo que este último teria sistematizado as principais idéias da 
economia política até então. Muitas de nossas colocações aqui estão apoiadas na caracterização de 
Schumpeter do esquema clássico do processo econômico e nas suas comparações com a posterior 
visão marginalista do sistema econômico.   
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e punha em movimento trabalho humano e, dadas as condições técnicas vigentes 

na sociedade, tinha como resultado um produto. Schumpeter chama esta visão do 

sistema econômico de “economia do adiantamento”, e que Santos (1999) mostra 

estar presente desde os fisiocratas (particularmente em Turgot), que influenciaram 

Smith.   

Este produto era então distribuído entre as três classes econômicas da 

sociedade: uma parte do produto voltava para o pagamento da força de trabalho 

para reiniciar o processo produtivo (adiantamento dos salários), e o excedente, ou 

seja, o que os trabalhadores produziam além do necessário para seu consumo e de 

sua família, era dividida entre os proprietários de terra, que ficavam com a renda da 

terra, e os capitalistas, que ficavam com o lucro (Ricardo, 1978).   

A renda dos proprietários era considerada como sendo destinada ao 

consumo. Quanto aos capitalistas, estes destinavam parte da sua renda também 

para reinvestir na produção. Este último movimento é a chamada acumulação de 

capital. As variáveis-chaves para a compreensão do funcionamento do sistema 

econômico eram, portanto, a taxa de lucro (que era o que incentivava o capitalista a 

investir na produção) e a taxa de acumulação de capital, que determinava a que 

taxa a riqueza iria crescer, ou seja, quanto do lucro seria reinvestido no novo ciclo 

produtivo. A preocupação central aqui é então com a esfera da produção, mais 

propriamente com a re-produção do sistema econômico (Schumpeter, 1964), sua 

dinâmica, para o que é essencial considerar como o produto é dividido entre as três 

classes econômicas, como fez Ricardo no Ensaio sobre o Cereal  (Ricardo, 1978). 

O marginalismo difere da economia clássica já no ponto de partida. A riqueza 

agora não é mais considerada como sendo constituída por objetos produzidos pelo 

trabalho, mas como objetos úteis que estão presentes em quantidade limitada, ou 

seja, que são escassos. Como procuraremos mostrar nesta exposição, a teoria 

neoclássica, do ponto de vista metodológico, se diferencia da clássica pela 

crescente subjetivação dos conceitos e, portanto, por uma elevação da abstração 

para a construção destes, distanciando-se cada vez mais do plano concreto. Os 

clássicos, ainda que utilizassem o método abstrato-dedutivo (como Ricardo) para 
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articular os conceitos e construir logicamente a teoria, conferiam uma dimensão 

concreta aos conceitos que criavam.  

Assim ocorre com o conceito de riqueza. Nos clássicos, a riqueza era 

constituída pelos objetos úteis produzidos pelo trabalho humano para o mercado, o 

que situava – apesar de não ser explicitado por Smith ou por Ricardo, o que foi feito 

por Marx – historicamente esse conceito de riqueza, o qual só vai existir neste 

formato, portanto, na sociedade capitalista. Contrariamente, sendo definida pela 

escassez, a riqueza coloca-se como aistórica: qualquer objeto escasso, produzido 

ou não pelo trabalho humano, é considerado riqueza, a qual aparece agora com o 

nome de bens e não mais como mercadorias, já que estas são apenas os bens que 

são produzidos com a finalidade da troca.  

Assim, tanto um microcomputador produzido modernamente quanto um 

machado de pedra lascada produzidos pelo homem em seus primórdios ou mesmo 

um fruto coletado por nômades são considerados riqueza, bens econômicos, 

porque escassos. Com isto, o social é então desde o princípio excluído da análise, 

pois riqueza agora é algo que existe desde que existe o homem. A subjetivação do 

conceito de valor ocorre a partir daqui: valor não é mais um conceito historicamente 

situado, que surge a partir de um certo tipo de organização social dos homens 

(produção organizada para a troca), nas relações sociais entre os homens, mas um 

conceito totalmente abstrato. Identificando valor à utilidade marginal ao invés de 

fundá-lo no trabalho que produz para o mercado, este conceito agora pode ser 

estendido para qualquer forma de organização social entre os homens, porque 

independe delas. O valor passa a ser visto como pertencendo ao plano individual, 

subjetivo, e portanto, não tem relação com a objetividade do plano social.  

Outro ponto importante: o problema econômico, identificado com a escassez, 

se põe da mesma forma para o indivíduo e para a sociedade, o que possibilita 

então que tudo seja analisado sob o ponto de partida do indivíduo. O valor sendo 

algo subjetivo também possibilita partir-se do indivíduo, tanto porque é neste plano 

que se situa a atribuição de utilidades (nas preferências individuais) quanto porque 

a aistoricidade deste conceito assim definido torna-o, como dissemos acima, 
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independente de qualquer arranjo social e portanto de distinções entre grupos de 

indivíduos que caracterizariam particularidades histórico-institucionais.    

A ação humana primordial em função da escassez não é, como nos clássicos 

que se centravam na produção, o trabalho, mas a alocação de recursos escassos: 

dado um conjunto de bens escassos em posse do indivíduo, ele irá trocá-los de 

acordo com suas necessidades, visando obter a mais alta satisfação possível, 

aparecendo aqui o casamento dessa concepção com a dos filósofos utilitaristas, 

como Bentham (1979). A idéia de troca, no sentido da alocação de recursos, passa 

a ser o centro desta nova abordagem do sistema econômico.  

Entretanto, muitas críticas à teoria marginalista são equivocadas, no que diz 

respeito a se dizer que é uma teoria que, ao contrário dos clássicos, dá primazia 

para a esfera das trocas e não para a produção. A troca na economia moderna não 

tem mais o mesmo sentido que a troca para os economistas clássicos. Enquanto 

que para estes a esfera das trocas era a esfera da circulação das mercadorias 

anteriormente produzidas, a economia marginalista expande o conceito de troca 

para todo o sistema econômico, de forma que mesmo a produção é vista como uma 

troca: a alocação de fatores. Assim, a firma deve realizar uma “troca”, ou seja, 

escolher entre diferentes combinações dos fatores de produção visando atingir a 

mais alta produção ao mínimo custo.  

A definição de Economia dada por Lionel Robbins é a que aparece até hoje 

nos manuais: Economia é a ciência que estuda o comportamento humano com 

relação à busca de fins (a satisfação individual com o consumo de bens) dados os 

meios escassos (bens econômicos que existem em quantidade limitada), que têm 

usos alternativos.  

O sistema econômico não é mais, como nos clássicos, uma seqüência 

temporal, ele agora é sincronizado (Schumpeter, 1964, p. 228). Não apenas a 

história, mas o próprio tempo, a temporalidade do processo produtivo, desaparece 

da análise econômica33. Assim, o conceito de capital sofre aqui uma modificação 

                                                 
33 E é pela temporalidade ter desaparecido do sistema econômico, e por esta visão tratá-lo do ponto 
de vista da alocação sincronizada dos recursos, que surgiram as grandes dificuldades para a 
teorização do desenvolvimento econômico na perspectiva neoclássica, como o conhecido modelo de 
Solow. A temporalidade foi resgatada, nos modelos mais recentes, não considerando a 
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importantíssima. Capital não é mais o adiantamento necessário para se iniciar o 

processo produtivo: identificado com os instrumentos de trabalho ou as máquinas, 

ele é apenas um insumo que se combina com os demais insumos (matérias-primas 

e força de trabalho) numa função de produção. Capital não é, portanto, como 

aparece explicitamente na análise de Marx e de forma implícita nos economistas 

clássicos, um conceito historicamente situado, mas simplesmente um conceito que 

define, de forma geral, todos os instrumentos de trabalho utilizados pelo homem na 

produção de bens para atender suas necessidades. Capital pode ser, então, desde 

uma vara de pesca feita por Robinson para “produzir” peixes até uma moderna 

máquina de fiar alfanumérica: ambas estão envolvidas no mesmo processo de 

alocação de fatores à escolha de Robinson, que chegará à combinação mais 

eficiente entre produção de peixes e varas de pesca ou de máquinas e tecidos (a 

decisão entre consumir ou investir, ou consumir hoje ou no futuro) se usar sua 

racionalidade.  

O conceito de trabalho também é utilizado de forma genérica: não é mais 

trabalho assalariado, cuja importância decisiva só surge no capitalismo, mas 

trabalho em geral, atividade humana voltada à produção de bens e serviços para o 

atendimento das necessidades humanas. O trabalho deixa então de ser datado 

historicamente, assim como o conceito de valor. O trabalho deixa de ser a fonte do 

valor (e da riqueza) para ser mero fator de produção, um mero insumo, e pode 

agora ser transformado numa variável para ser inserida numa função matemática 

que se aplica a qualquer sociedade ou mesmo na inexistência desta.  

Esta visão da economia é também chamada de teoria dos preços, porque é o 

sistema de preços que irá sinalizar para os indivíduos a escassez relativa de cada 

bem possibilitando a estes a maximização de sua satisfação dada a restrição 

imposta pela escassez. A determinação dos preços passa a ser o centro da ciência 

                                                                                                                                                        
temporalidade do processo produtivo, mas através da escolha intertemporal entre consumo e 
poupança, nos modelos de gerações sobrepostas e horizonte infinito. Assim, novamente indo ao 
encontro de nossas proposições, a teoria do desenvolvimento neoclássica novamente trata o sistema 
econômico como uma alocação de recursos, distinguindo o bem consumido no presente do bem 
consumido no futuro, e colocando assim a poupança e o investimento como frutos da decisão de 
indivíduos maximizadores (o agente representativo), que olham para suas preferências individuais e 
para a taxa de juros para decidir quanto consumir e quanto poupar, ou como dividir seu consumo 
entre o presente e o futuro.    
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econômica, porque estes fornecem as informações essenciais para as decisões 

individuais que resultarão na melhor alocação possível dos recursos existentes. O 

vetor de preços é então o mecanismo responsável por trazer equilíbrio e eficiência 

ao sistema econômico. De fato, embora haja nos manuais de Microeconomia a 

teoria da produção, esta tem importância secundária, na determinação de uma 

curva de oferta (a famosa condição de equilíbrio da oferta, segundo a qual o custo 

marginal se iguala ao preço, e suas variantes de concorrência imperfeita em que o 

preço é um mark up sobre o custo marginal) que, junto com a curva de demanda 

que se deriva da teoria do consumidor, determinarão o preço do produto 

relativamente aos demais.  

Outro ponto importante desta nova visão do econômico é que agora as trocas 

são consideradas apenas como realocação de bens entre indivíduos, e o resultado 

disto é que, quando um indivíduo demanda alguma coisa, ele deve estar ofertando 

outra. Assim, oferta e demanda nascem no mesmo ato do próprio indivíduo, 

podendo ser por isto estudadas no plano individual, ao passo que para os clássicos 

a distinção entre as classes econômicas era essencial para se compreender o 

funcionamento do sistema econômico, particularmente da distribuição das riquezas. 

O conceito concreto de classe capitalista é substituído pelo conceito abstrato de 

ofertante, que inclui tanto o capitalista que oferta bens como o trabalhador que 

oferta mão-de-obra: todos são iguais, são indivíduos, agentes econômicos. Na 

teoria da produção a oposição entre capitalista e trabalhador é substituída pelo par 

produtor/ consumidor, genérico e aistórico.  

O homem econômico sofre então uma mudança. O individualismo que 

fundamentava as ações nos clássicos não é idêntico àquele modernamente 

postulado pela teoria econômica: Mill estava preocupado com as motivações 

humanas, mas se considerava que estas eram egoístas, individualistas, isto não 

excluía, entretanto, a análise baseada na separação entre as classes econômicas. 

Os exemplos de comportamento individualista e racional da economia clássica 

descrevem em geral o comportamento dos produtores, dos capitalistas, porque é 

deles que partem as decisões sobre o processo produtivo, decisões estas que 

devem ser racionais para que o sistema se reproduza, no sentido de que o parte do 
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produto volte a ser investida no novo processo produtivo, em busca de novos 

lucros, naqueles setores que fornecem maiores retornos. Eles pensavam na 

racionalidade do comando da produção, ou seja, racionalidade do capitalista, e não 

de um agente econômico genérico34.  

O individualismo da teoria neoclássica é mais radical que o da clássica: agora 

que a produção não é mais o centro da análise e todos são vistos ao mesmo 

tempo, na alocação de recursos, como demandantes e ofertantes, não há porque 

se distinguir entre classes econômicas, o comportamento egoísta e racional é 

estendido a todos os indivíduos. É bem diferente o individualismo como hipótese 

comportamental do individualismo como postura metodológica, que implica excluir 

qualquer distinção social entre os homens, exatamente porque se deve partir do 

pressuposto de que todos são iguais e se comportam da mesma forma. O 

individualismo metodológico é, portanto, também um aprofundamento da abstração 

do homem econômico de Mill.  

Assim, o marginalismo representa uma radicalização (com relação à economia 

clássica) na postura abstrata da ciência econômica, não tanto pelo uso de 

hipóteses simplificadoras, mas pela própria subjetivação dos conceitos, que nos 

clássicos eram ainda muito concretos e historicamente situados – ainda que eles 

nunca tenham explicitado isso. Assim, os conceitos econômicos tal como 

formulados pelos clássicos, ainda que estes não os tratassem explicitamente 

assim, eram expressão de uma particularidade histórica, indissociáveis das 

relações sociais modernas, capitalistas.   
A teoria neoclássica e o marginalismo, seguindo a tradição positivista, 

encarregaram-se de eliminar o incômodo trazido por conceitos que não se 

descolavam do campo social onde tinham surgido. Assim, esvaziaram o conteúdo 

social dos conceitos dos economistas clássicos e criaram conceitos abstratos que 

se adequaram melhor ao ideal positivista de ciência.  

A abstração, neste sentido tratado, não é apenas um recurso empregado pelo 

raciocínio para isolar causas relevantes ou para formular hipóteses simplificadoras, 

                                                 
34 Deve-se a Bentham, com o utilitarismo, a transposição da racionalidade para o plano do 
consumidor, o que embasará o marginalismo. 
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ela é levada agora à própria construção dos conceitos, que assumem a forma de 

universais, invariantes, presentes em todas as épocas e lugares. Os conceitos 

podem agora, por serem meras definições abstratas de variáveis quantificáveis, ser 

representados e estudados a partir de modelos matemáticos.  

O uso da matemática na Economia ganhou grande impulso apenas nas 

últimas décadas, mas a possibilidade já estava aberta, a nosso ver, quando o 

marginalismo tirou o conteúdo histórico e social dos conceitos desta ciência. A 

matemática não é mais apenas um recurso ou uma linguagem, a teoria é toda 

construída segundo a lógica matemática, fundada em axiomas. Os conceitos não 

são apenas tratados com o uso de relações matemáticas, eles são conceitos 

definidos matematicamente.  

Entretanto, não defendemos aqui as críticas ingênuas à matematização, que 

criticam o uso da matemática na economia. A matemática, tal como a estatística e a 

econometria, é um importante instrumento para a ciência econômica, que trata de 

variáveis quantitativas. Mas a crítica aqui é que o tratamento matemático dos 

conceitos não esgota as possibilidades da apreensão do objeto de estudo, quando 

se trata de uma ciência social como a economia.  

A questão é que, para se chegar até a definição matemática do conceito, já se 

deve ter passado pela redução deste a uma abstração pura, e é por isto que 

algumas correntes teóricas que recusam a abstração neoclássica se recusam a 

recorrer à modelagem: a linguagem da matemática não é capaz de expressar as 

variáveis qualitativas e o desenvolvimento temporal e histórico dos conceitos, que 

exigem uma apresentação que não se adequa a simples relações matemáticas, 

não cabe nos seus limites.  

Assim, exigir que, em todo trabalho científico em economia, os conceitos 

sejam definidos matematicamente, para que a teoria seja formalizada em modelos, 

significa limitar o escopo da ciência econômica, limitar o estudo das transformações 

sociais e institucionais e da dinâmica que os conceitos econômicos, tais como 

definidos por outras vertentes teóricas,  possuem.  
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2 – A INFLUÊNCIA DO HISTORICISMO NA ESCOLA HISTÓRICA 

ALEMÃ E NA ECONOMIA INSTITUCIONAL 
 

 2.1 - A Concepção Historicista do Conhecimento 
 

A Escola Histórica partia de uma base filosófica que se contrapunha ao 

positivismo: o historicismo. Segundo Löwy (1996), as idéias essenciais do 

historicismo são: “1) Todo fenômeno cultural, social ou político é histórico e não 

pode ser compreendido senão através de e na sua historicidade; 2) Existem 

diferenças fundamentais entre os fatos naturais e os fatos históricos e, 

conseqüentemente, entre as ciências que os estudam; 3) Não somente o objeto da 

pesquisa está imerso no fluxo da história, mas também o sujeito, o próprio 

pesquisador, seu método, seu ponto de vista”. (1996, grifos no original).  

Löwy mostra que o historicismo surgiu ligado ao romantismo e, 

posteriormente, transformou-se em historicismo relativista. O autor explica esta 

mudança em termos das transformações na sociedade alemã no século XIX. No 

início o historicismo era conservador, inspirado nos anseios de classes e grupos 

sociais (entre eles os camponeses, a nobreza e o clero) que se opunham ao 

capitalismo em gestação e que, nas suas aspirações românticas, queriam a volta 

das instituições feudais. Seu argumento era que estas instituições foram 

consagradas pela história, em sua evolução, e assim viam sua defesa como uma 

defesa objetiva, isenta de juízos de valor, constituindo apenas a constatação dos 

fatos históricos. Esta versão tinha portanto um aspecto determinista, de que havia 

um fluxo normal e natural da história, que não podia (ou não devia, em caso de 

poder) ser interrompido35.  

                                                 
35 Löwy (1996) ressalta a proximidade entre o ponto de vista do historicismo conservador e do 
positivismo de Durkheim, que também via seu ponto de vista conservador como isento de juízos de 
valor, pois seria apenas a constatação da realidade. Podemos comparar esta postura de uma razão 
determinista na história, de um “sentido histórico”, com as versões vulgares do marxismo, que vêem 
em Marx uma teoria das “leis do desenvolvimento histórico”, com a inexorável sucessão dos modos 
de produção sendo vista como uma descoberta da ciência natural. É esta versão positivista do 
marxismo que Popper critica em sua Miséria do historicismo (em que a idéia de um sentido da 
história é colocada entre o que este autor chama de “doutrinas naturalísticas do historicismo”) e 
também em A sociedade aberta e seus inimigos. No entanto, Popper utiliza o termo historicismo 
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Mas após meados do século XIX, quando o desenvolvimento capitalista da 

Alemanha se consolidara e o romantismo com seu ponto de vista conservador é 

superado, a contraposição às noções racionalistas e abstratas do pensamento 

moderno aparece sob outra forma: na crítica das instituições sociais e formas de 

pensamento como historicamente relativas, dando origem ao historicismo 

relativista, cujo maior expoente foi Wilhelm Dilthey:  

 

“A história do mundo como tribunal do mundo expõe cada sistema 

metafísico como relativo, passageiro, transitório, apesar da sua vã pretensão 

à validade objetiva (...) a história é um imenso campo de ruínas, de tradições 

religiosas, afirmações metafísicas, sistemas demonstrados...obras 

científicas, poéticas ou religiosas... cada um destes sistemas exclui o outro, 

cada um contradiz o outro, nenhum conseguiu se comprovar (...) Entre as 

razões que alimentam continuamente o ceticismo, uma das mais eficazes é a 

anarquia dos sistemas filosóficos. Entre a consciência histórica de sua 

validade ilimitada e a pretensão de cada uma delas à validade geral existe 

uma contradição, que alimenta o espírito cético com muito mais força do que 

qualquer demonstração sistemática. A multiplicidade dos sistemas filosóficos 

se estende atrás e em torno de nós de forma ilimitada e caótica. E não surgiu 

esperança alguma de que uma decisão possa ter lugar em seu seio” (Dilthey, 

1962, apud Löwy, 1996, p. 72).  

 

Como lembra Löwy, para Dilthey, estas diversas formas de pensar não 

implicam a arbitrariedade do pensamento, sua falta de validade. Pelo contrário, 

cada uma delas tem uma parcela de verdade:  

 

“Cada visão de mundo é historicamente condicionada, portanto limitada, 

relativa. Cada uma exprime, nos limites de nosso pensamento, uma dimensão do 

                                                                                                                                                        
como sinônimo de uma teoria do conhecimento que privilegia a previsão histórica de largo escopo, 
com base na crença de um sentido para a história, e o identifica com o marxismo. Estas idéias não 
estão presentes em todo o marxismo e menos ainda em Marx, tampouco no historicismo relativista 
de Dilthey. Elas estiveram presentes, entretanto, no historicismo conservador.  
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universo. Cada uma é, conseqüentemente, verdadeira. Mas cada uma delas é 

unilateral. É-nos negado ter uma visão de conjunto destas dimensões. A luz pura 

da verdade nos é visível apenas nas múltiplas facetas de um raio de luz” (Dilthey, 

op.cit, apud Löwy, idem). 

 

E as ciências humanas, para Dilthey, estão sujeitas a esta relatividade36.  

Segundo esta visão, não há, portanto, a separação positivista entre o contexto da 

descoberta e o da justificação da teoria: a origem da teoria não é independente do 

próprio objeto de estudo, que tem suas particularidades, nem da posição social do 

sujeito que conhece.  

Assim, Dilthey estabeleceu a separação, que está no cerne do embate com o 

positivismo, entre as “ciências do espírito” (ciências humanas) e as ciências da 

natureza, apontando três características particulares das primeiras: 1) a relação 

intrínseca entre sujeito e objeto; 2) a impossibilidade de separação entre 

julgamentos de fato e de valor; 3) a idéia de que nas ciências sociais, para além da 

explicação (como nas ciências naturais), que é algo absoluto, é necessário que o 

cientista busque a compreensão (Verstehen) dos fatos sociais, ou seja, é preciso 

compreender a motivação da ação no contexto específico em que ela se dá, 

levando em conta aspectos culturais, morais, éticos, etc.   

Havia, entretanto, uma dificuldade que jamais foi superada por Dilthey, e que 

também - como se defenderá - se refletiu sobre os economistas influenciados pelas 

idéias historicistas. Como buscar a objetividade no emaranhado de posições e 

visões distintas sobre os acontecimentos sociais? Como construir um conhecimento 

que seja universal se todo pensamento é relativo? O próprio Dilthey, cuja 

                                                 
36 “De acordo com a forma pela qual os historiadores, economistas, juristas e estudiosos da religião 
se situam na vida, eles desejam influenciá-la. Eles submetem as personalidades históricas, os 
movimentos de massas, as orientações a seu julgamento, e este é condicionado por sua 
individualidade, pela nação à qual pertencem, pela época em que vivem. Mesmo quando julgam 
proceder sem pressuposições, eles são determinados por seu horizonte... Mas, ao mesmo tempo, 
cada ciência, enquanto tal, contém a exigência da validade universal. Para que as ciências do 
espírito, no sentido rigoroso da ciência, possam existir, elas devem se posicionar neste objetivo de 
forma sempre mais consciente e crítica. A maior parte das contradições científicas, que se 
manifestaram ultimamente na lógica das ciências do espírito, se baseia no conflito entre estas duas 
tendências” (Dilthey, 1958, apud Löwy, 1996, p. 73).  
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perspicácia o afastou das fáceis soluções ecléticas, admite não ter chegado a uma 

resposta, e mostra sua angústia em um discurso na ocasião de seu aniversário em 

1903:  

 

“A finitude de todo fenômeno histórico, quer seja uma religião, um 

ideal ou um sistema filosófico, e, conseqüentemente, a relatividade de toda 

interpretação humana da relação entre as coisas, é a última palavra da 

concepção histórica deste mundo, onde tudo flui e nada é estável. Diante 

disso, surge a necessidade que tem o pensamento de um conhecimento 

universalmente válido e os esforços que faz a filosofia para atingi-lo... Onde 

encontrar os meios para superar a anarquia de convicções que ameaça se 

propagar? Trabalhei toda minha vida visando resolver os problemas que se 

vinculam em longa cadeia a este problema essencial. Vejo o final da minha 

vida. Se fiquei a meio caminho, meus jovens companheiros de jornada, meus 

discípulos, irão, espero, até o fim.” (apud Löwy, 1996, p. 74).  

 

Assim, esta postura relativista conduzia, no plano epistemológico, ao 

ceticismo, à noção de que não há uma verdade, o que ia de encontro ao cerne do 

Iluminismo. Muitos autores, tomando um outro caminho, cederam à fácil solução 

eclética, como Simmel e Troeltsch, que viam nas combinações entre as diversas 

visões uma saída para o problema do relativismo (Löwy, 1996).  

Como aponta Löwy, Troeltsch defendia que o relativismo seria superado pela 

síntese cultural constitutiva da civilização ocidental, possibilitando uma combinação 

de visões de mundo que a colocaria mais próxima da objetividade. O exemplo 

apresentado por Löwy da solução eclética esboçada por Simmel é interessante 

para a questão que iremos analisar, e que é o centro deste trabalho:  

 

“(...) ele se propõe a ‘dissolver as cristalizações dogmáticas’ no 

movimento fluido do conhecimento, cuja unidade resulta da 

‘complementaridade e dependência recíproca’ dos diferentes princípios 

finais; graças a esta démarche, ‘métodos subjetivos podem se aproximar – 
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em um processo infinito de relação recíproca – do ideal da verdade objetiva’. 

Por exemplo, em economia política é necessário superar o conflito 

irreconciliável e a negação mútua dos dois principais métodos (o histórico e o 

das leis gerais) para pôr-se a caminho de sua interpenetração orgânica” 

(Löwy, 1996, p. 76).  

 

Mas estas soluções ecléticas não são propriamente soluções37. Como saber 

qual a exata combinação de visões de mundo que seria mais objetiva? E quais 

pesos se atribuiriam a cada uma delas? Além do mais, Löwy (idem, p.85) lembra o 

próprio Max Weber que, insuspeito de ser um extremista revolucionário, defendia 

que a posição de “centro” não tem nada de mais objetiva que a posição dos 

“extremos”.  

Entre os seguidores de Dilthey, Karl Mannheim foi um dos que teve maior 

expressão. Ele forneceu uma resposta alternativa para as soluções ecléticas de 

alguns autores historicistas. Para isto, este autor destacou um aspecto da 

subjetividade não presente no historicismo, que apenas lembrava as épocas 

históricas ou as culturas nacionais. Em contato com o marxismo, ele encontrou, 

dentro da própria sociedade, um forte aspecto subjetivo que é a posição de classe38 

do sujeito do conhecimento.  

Assim, Mannheim fundou o campo que hoje se conhece por Sociologia do 

Conhecimento. Inicialmente, sua resposta para o problema do ecletismo – 

influenciada, ao que tudo indica, por História e Consciência de Classe de Lukàcs – 

foi a de que haveria, em cada momento histórico, uma classe social que estaria 

numa posição privilegiada para olhar com objetividade a realidade (Löwy, 1996). 

Esta classe seria aquela que não tivesse compromisso com a manutenção da 

ordem vigente, aquela para quem interessaria a mudança, e assim ela teria 

                                                 
37 E este ponto, particularmente a última concepção de Simmel, é central para nosso trabalho, uma 
vez que, em nosso entender, a Nova Economia Institucional busca uma solução eclética para 
resolver os problemas do historicismo e do positivismo, tentando conciliar estas duas noções.  
38 Segundo Löwi (1996, p. 81), o termo posição social inclui, para Mannheim, vários grupos ou 
categorias sociais, como seitas religiosas, grupos profissionais, gerações etc, mas a estrutura 
decisiva é a das classes sociais no sentido marxista, que fundamentam, através das relações de 
produção, o conjunto dos grupos sociais.  
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condições para ver e criticar o que a outra classe ou classes procurariam ocultar de 

si próprias e dos demais.  

Assim, para ele, no capitalismo o marxismo seria o “observatório” mais alto 

para se olhar para a realidade, já que a burguesia teria interesse em esconder os 

limites da racionalidade da sociedade na qual ela é a classe dominante. Mais tarde, 

Mannheim concorda com a crítica de Max Weber (Löwy, 1986, p.83), que dizia que 

o marxismo resistia a aplicar a si próprio suas conclusões, o que Löwy chama de 

"princípio da carruagem": o marxismo ortodoxo via todas as demais correntes de 

pensamento como ideológicas e socialmente relativas, mas via a si mesmo como 

sendo expressão da verdade.  

Ele busca então uma outra solução, e passa a enxergar na intelligentsia, nos 

intelectuais que "se punham à margem de interesses de classe", buscando olhar de 

forma independente a sociedade, o ator que promoveria a melhor síntese das 

várias posições sociais, atingindo pois o maior grau de objetividade. Ele tenta 

reduzir, assim, o campo do sujeito, retirando deste aqueles indivíduos envolvidos 

diretamente com a política, que eram os trabalhadores e capitalistas. Com isto, 

rende-se ele a uma espécie de solução eclética, sendo que um outro grupo social, 

os intelectuais “independentes”, é que seriam capazes de fazer uma síntese das 

diversas posições sociais.  

Não é preciso muito esforço para perceber que esta crença na isenção dos 

intelectuais e cientistas é ingênua e, ao chegar aqui, na verdade nosso problema 

apenas começa, pois a intelligentsia não está num pedestal que paira acima dos 

interesses e visões de mundo presentes na sociedade.  

Além disso, como mostra Paulani (1992), tanto o relativismo quanto as 

soluções ecléticas são frágeis às críticas positivistas. A autora apresenta as críticas 

de um adepto da concepção oposta, dentro da dimensão positivista: Ernst Nagel 

(1968). Quando o historicismo se mantém na posição relativista, ou seja, que 

sempre há uma conexão necessária entre a afirmação e o investigador que afirma, 

surge a pergunta do status cognoscitivo da tese que postula esta conexão. Se 

aplicamos esta tese aos seus próprios formuladores, devemos aceitar que os 

cientistas sociais imbuídos de outros valores podem tê-la como sem sentido. Se, 
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por outro lado, dissermos que neste caso a tese não se aplica, ou seja, que esta é 

uma afirmação objetiva na qual a formulação independe da origem, então não há 

porque não se acreditar que não possa haver outras exceções (Paulani, 1992, p. 

35-36).  

Quando o historicismo busca a solução eclética, os problemas são ainda 

maiores. Afinal, se a solução eclética busca um “ponto arquimediano” em que seja 

possível uma “objetividade relacional” entre as várias posturas, então, as fórmulas 

resultantes não podem ser (caso seja possível obtê-las), elas próprias, socialmente 

relativas, sob pena de o problema se recolocar ad infinitum.  Mas se elas não são 

relativas, então, coloca Nagel, esta busca só pode ser entendida como uma busca 

de relações invariantes, independentes das perspectivas particulares. Mas isto vai 

contra o cerne do historicismo, que só tem razão de existir exatamente porque 

supõe de antemão que estes invariantes não existem (Paulani, 1992, p. 37).  

 

2.2 - Influência do Historicismo na Metodologia da Economia 
 

Passemos agora a ver as implicações metodológicas desta postura filosófica 

do historicismo. À abstração generalizante, do conceito no sentido positivista que é 

uma pura construção racional39, o historicismo opõe a sua concepção realista, 

particularizante, segundo a qual a ciência social não tem, como as ciências 

naturais, validade universal. O historicismo defende que neste campo o 

conhecimento é sempre relativo, cultural e historicamente condicionado.  

Ligada à crítica da generalização, está a noção de que o campo social está 

em constante mudança, a conduta social dos homens não é estática, mas 

freqüentemente se altera, o que equivale a dizer que as instituições sociais e sua 

dinâmica (a história) não podem ser ignoradas na teoria. Assim, entra também a 

crítica ao individualismo metodológico, ao qual o historicismo opõe a abordagem 

                                                 
39 Lembrando novamente, para fazer justiça a Kant, que o fato de se pensar o conceito como sendo 
uma pura construção racional não implica que o conceito não possa ser particular. Este é o caso dos 
tipos ideais de Weber, considerado um neokantiano. Os tipos ideais são criações do intelecto e não 
existem na realidade, mas não são abstratos puros: são apenas uma visão extrema ou exagerada 
das características de uma realidade específica. É interessante notar que, partindo de Kant, haja 
duas noções tão diversas sobre a metodologia das ciências sociais. 
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holista, que privilegia o estudo das instituições sociais, dos atores coletivos e da 

influência do meio social sobre os indivíduos.  

Isto implica também negar a idéia de um indivíduo auto-interessado, opondo-

se assim ao homem abstrato da ciência econômica, cuja única motivação seria a 

busca da riqueza. Chega-se, assim, na recusa do economicismo e na defesa da 

interdisciplinaridade nas ciências sociais.  

Em Economia, tais idéias surgiram nos trabalhos da chamada Escola 

Histórica Alemã. A Escola Histórica de economia surgiu no século XIX na 

Alemanha, onde não havia, como na Inglaterra, um corpo teórico e metodológico 

relativamente fechado, e não havia, portanto, nenhum movimento de idéias que se 

pudesse dizer que era dominante (Hutchison, 1953). Assim, o movimento 

historicista teve lá mais força que o positivismo – ao que tudo indica, pela grande 

influência de Hegel – , mas teve adeptos também na Inglaterra, como Richard 

Jones e Cliffe Leslie (apesar do domínio do positivismo naquele país), nos Estados 

Unidos, onde surgiu o institucionalismo nas primeiras décadas do século XX, e em 

outros países.  

Os historiadores das idéias econômicas costumam dividir esta tradição em 

duas vertentes: a velha escola histórica, associada aos nomes de Roscher, 

Hildebrand e Knies, e a nova escola histórica, liderada por Gustav von Schmoller. 

As diferenças entre as duas parecem estar no fato de que a nova geração histórica 

foi muito mais incisiva e radical na postura historicista, enquanto os autores da 

velha não constituíram propriamente uma escola histórica. Schumpeter (1964), 

escreve a respeito:  

 

“Na realidade, entretanto, eles [Hildebrand, Roscher e Knies] não 

formam uma escola em nosso sentido (...) e a sua relação com a história 

econômica não é nem uniforme nem muito diferente de todos os 

economistas de outras épocas (...) O novo ponto de partida, e programa de 

pesquisa com características novas, e aparecimento de uma verdadeira 

escola deve, com toda a justiça, ser associada com o nome de Gustav von 

Schmoller” (p.78).  
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Nos parágrafos seguintes destacaremos as principais características 

metodológicas da Escola Histórica Alemã, com centro na Nova Escola Histórica, 

cujo maior representante foi Gustav Schmoller. Para isto, faremos um apanhado 

geral das colocações de Blaug (1993), Hutchison (1953), Neville Keynes (1891) e 

Schumpeter (1964).  

Uma das características principais da escola é que eles não aceitavam a 

separação feita pelos ingleses entre as ciências sociais, defendendo que elas 

deveriam ser estudadas em conjunto, interdisciplinarmente, para apreender as 

particularidades, as diferenças institucionais, evitando generalizações indevidas. A 

economia política, para eles, só seria adequadamente construída em conexão com 

as outras disciplinas das ciências sociais.  

Esta postura metodológica parte do próprio relativismo historicista, segundo 

o qual não se pode estudar a economia de uma nação fora do seu contexto sócio-

histórico, ou seja, não se pode separar o estudo das relações econômicas do 

estudo das instituições sociais. E este relativismo vem de uma diferente forma de 

conceber o conhecimento que, como vimos, assume que o objeto está imerso no 

fluxo histórico, cada época e cultura é particular, relativa, e portanto não é possível 

reduzir a sociedade a um conjunto de relações invariáveis.   

Desta insistência em se partir do particular, do concreto, ao invés de partir da 

abstração, resulta que o método científico defendido é o indutivo: os economistas 

históricos davam grande importância ao material empírico e histórico como base 

para construir generalizações e, portanto, a ciência. Assim, davam grande destaque 

à estatística e tiveram importante papel em reunir dados históricos sobre a 

economia alemã do período. A ciência deveria partir, segundo eles, da observação 

histórica, e não de conceitos abstratos e irrealistas. Assim, o estudo da evolução 

das relações sociais e econômicas era essencial para a ciência.   

A escola defendia também que a economia política deveria ser ética, no 

sentido de que não se deve olhar para a ciência econômica como isenta e neutra, 

mas observar o mérito moral das ações. Assim, os autores desta escola eram, ao 

contrário do liberalismo dos ingleses, mais favoráveis à intervenção do Estado na 
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economia, e de fato se engajaram muito nas questões políticas e na reforma social 

comandada pelo Estado na Alemanha. Eles fizeram parte da Verein für Sozialpolitik 

(União pela Política Social) naquele país, cujos membros em geral rejeitavam tanto 

o liberalismo extremo quanto o socialismo, sendo portanto reformistas sociais, e 

ficaram conhecidos como Kathedersozialisten (socialistas de cátedra) (Hutchison, 

1953). A ética deveria entrar também em outro sentido, no estudo do 

comportamento humano, e estes autores atacavam a abstração do “homem 

econômico”,  defendendo que a ciência deve partir do “homem real”, com suas 

diversas motivações, incluindo as morais e éticas, relativas à sua cultura e sua 

época. Aqui entra também, no plano metodológico, o Verstehen, a idéia de que o 

cientista deve procurar compreender o sentido da ação das pessoas, postura 

metodológica que será retomada por Max Weber, que é o mais renomado sucessor 

da Escola Histórica. Destaca-se assim a subjetividade, e o caráter abstrato da 

análise do homem econômico abre espaço para a Hermenêutica.  

Schmoller e seus seguidores, levando os preceitos historicistas para o 

estudo dos fenômenos econômicos, travaram um famoso embate metodológico 

com o nascente marginalismo, a “Batalha dos Métodos” (Methodenstreit). Como 

narra Schumpeter, a controvérsia começou com a publicação, em 1883, de um livro 

de Carl Menger sobre metodologia, defendendo o método abstrato e colocando o 

método histórico em lugar secundário. Schmoller criticou esta obra e Menger 

respondeu agressivamente em um panfleto sob o título Erros do historicismo. A 

partir daí, foram duas décadas de discussão entre os adeptos das duas escolas.  

Diante desta controvérsia, Schumpeter adota uma postura conciliatória:  

 

“Apesar de algumas contribuições no sentido do esclarecimento de 

fundamentos lógicos, a história desta literatura é principalmente uma história 

de energias desperdiçadas, que poderiam ser usadas de forma muito mais 

proveitosa em outros assuntos (...) A discussão era referente à precedência 

e importância relativa e poderia ter sido resolvida deixando que cada tipo de 

trabalho encontrasse o lugar a que seu peso o credenciasse” (Schumpeter, 

1964, p. 81).  
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Neville Keynes (1951), pai de John Maynard Keynes, também buscou uma 

postura conciliatória: 

 

“The method of political economy cannot adequately be described by 

any single phrase; and accordinglu no one method will be advocated to the 

entire exclusion of other methods. It will, on the contrary, be shewn that, 

according to the special department or aspect of the science under 

investigation, the appropriate method may be either abstract or realistic, 

deductive or inductive, mathematical or statistical, hypothetical or historical” 

(p. 30).  

 

Mas de fato, como escreve Blaug, esta postura de Neville Keynes coloca o 

método histórico relegado a uma posição secundária, que de fato não assume 

papel importante na construção teórica, que deve ser abstrata: “Embora Keynes 

considerasse Adam Smith o economista ideal devido à forma como ele combinou o 

raciocínio abstrato-dedutivo com o histórico-indutivo, seu livro revela uma tentativa 

subliminar de justificar a visão abstrato-dedutiva da economia” (Blaug, op.cit., p. 

119). Como se sabe, houve posteriormente o predomínio da visão de Menger e o 

desenvolvimento do marginalismo e da teoria neoclássica trouxe uma concepção 

de ciência econômica construída com conceitos puramente abstratos, o que 

sempre traz de volta (com os institucionalistas de hoje e várias outras correntes 

heterodoxas) as discussões metodológicas acerca do distanciamento das teorias 

econômicas da realidade.  

Parece-nos que a questão não pode ser resolvida tão simplesmente como 

sugerem Neville Keynes e Schumpeter, por um ponto fundamental: não é só o 

método com o qual se investiga o objeto que está em jogo na disputa entre as 

correntes da ciência econômica, mas a própria definição do objeto de estudo. O 

sistema econômico para os clássicos, como vimos na primeira seção, não é o 

mesmo que o sistema econômico para os neoclássicos. O objeto de estudo para a 

economia institucional não é o mesmo que o da teoria neoclássica, como também 

 59



não o é o de Schumpeter, que se centra no movimento, na dinâmica capitalista, não 

se atendo aos limites do fluxo circular da renda que se deriva do sistema de 

Walras, embora seja assumidamente seu discípulo.  

Assim, a conclusão do livro de Blaug nos parece algo impossível (e 

indesejado) de ser feito:  

 

“Seria conveniente se todos esses programas de pesquisa alternativos 

fossem dirigidos ao mesmo conjunto de questões que preocupa o PPC 

[Programa de Pesquisa Científico] neoclássico, pois então poderíamos 

escolher somente entre eles, ou de qualquer forma, mais amplamente, com 

base na evidência empírica. Uma característica de muitos PPCs 

concorrentes é que eles levantam questões diferentes acerca do mundo real 

daquelas propostas pelo PPC neoclássico, de modo que escolher dentre 

eles envolve difíceis julgamentos de fertilidade, ou seja, promessas de 

evidência empírica a ser entregue no futuro. A metodologia econômica [vista 

à maneira popperiana], portanto, não pode dizer qual desses programas 

concorrentes poderá contribuir de forma mais expressiva para expandir o 

conhecimento substantivo do funcionamento dos sistemas econômicos”. 

(Blaug, op.cit., p. 338).  

 

Ou seja, o que Blaug quer é que as demais vertentes da ciência econômica 

"joguem todas as partidas no campo do adversário". Como orientar as questões ao 

mesmo grupo daquelas do programa neoclássico, se os programas de pesquisa 

alternativos sequer estão preocupados com o objeto de estudo da teoria 

neoclássica, ou seja, com a alocação eficiente de fatores via sistema de preços (ou 

pelo menos não é a questão central para eles)?  

Poder-se-ia sugerir o contrário, que os neoclássicos se preocupassem em 

mostrar que podem trazer soluções melhores para as questões em que se 

envolvem as demais correntes. De fato, a Nova Economia Institucional parece ser 

um exemplo disto, aplicando a metodologia neoclássica ao estudo das instituições 

sociais. È o que veremos no próximo capítulo.  
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Contudo, apesar da pertinência das críticas da Escola Histórica ao 

marginalismo, seus autores não conseguiram superar um velho problema: as 

dificuldades  do historicismo quando se trata de construir teorias. Vejamos o que diz 

Schumpeter (1964), a este respeito, sobre Schmoller:  

 

“(...) constitui certamente um equívoco esperar que os resultados de 

pesquisas históricas em monografias irão fundir-se em uma economia geral, 

apenas com um esforço de coordenação e sem a ajuda de operações 

mentais outras que não as que produziram as monografias (...) Quando os 

detalhes se adensaram, [Schmoller] procurou utilizar o que ele e seu grupo 

tinham conseguido ou tentado conseguir e mostrar ao mundo um tratado 

sistemático da escola histórica. Um ‘esboço’ (Grundriss) de dois volumes foi 

o resultado. Mas na ocasião em que ficou pronto, Schmoller já tinha 

desaprendido, sem alarde, as lições do ‘historismo’ extremo. Em um quadro 

de referência que não fugia fundamentalmente da tradição mais antiga, ele 

enquadrou o rico material da história econômica, dando para cada tipo ou 

instituição um delineamento (em alguns detalhes, magistral) da sua evolução 

histórica em termos da sua teoria pessoal a respeito (...) Ele teve, 

naturalmente, que usar uma aparelhagem conceitual e, ocasionalmente, 

raciocinar do mesmo modo que os teoristas econômicos, tradicionalmente 

assim chamados (...) No que diz respeito a valor e preço, Schmoller adotou, 

ou teve a intenção de adotar, os ensinamentos de Carl Menger” (p. 80).   

 

Assim, as dificuldades do relativismo historicista para a formulação de teorias 

se fizeram sentir em Schmoller e seus seguidores, e Schumpeter sugere que  tenha 

ocorrido uma rendição à solução eclética, pois Schmoller acabou mesmo aceitando 

a coexistência de seus resultados históricos com os resultados abstratos da teoria 

do valor utilidade.  

Schmoller e seus seguidores não deixaram nenhuma formulação geral sobre 

regularidades econômicas, exatamente pela sua negação à abstração. Quando 

precisavam referir-se a certas questões que seu método histórico não permitia dar 
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conta, recorriam a teorias abstratas já existentes. Acabaram tendo que aceitar os 

resultados de autores que trabalharam com o método abstrato, da mesma forma 

como o fizeram os autores da velha escola histórica. Como apontam dois 

historiadores do pensamento econômico:  

 

“Schmoller acusou a Escola Histórica mais antiga de tentar aplicar as 

lições da História muito rapidamente. Exigia muito mais estudo histórico a fim 

de estabelecer uma base empírica para a teoria econômica nacional. 

Todavia, apesar dos inúmeros estudos históricos publicados por ele e por 

seus discípulos, não conseguiram criar uma teoria econômica, e sua 

principal contribuição está na área de História Econômica.” (Oser & 

Blanchfield, 1983: p.200).  

 

E, conforme mostra Blaug (1993), referindo-se a Lionel Robins, este 

problema do historicismo fez-se sentir também entre os teóricos do 

institucionalismo original (Veblen, Commons e outros) no início do século XX:   

 

“Ele [Robbins] rejeita enfaticamente a alegação da escola histórica 

segundo a qual todas as verdades econômicas são relativas no tempo e no 

espaço, trata com sarcasmo os institucionalistas americanos – ‘nem apenas 

uma simples lei que mereça tal nome, nem uma única generalização 

quantitativa de validade permanente emergiu de seus esforços’ e apóia 

completamente ‘a chamada concepção ‘ortodoxa’ da ciência desde a época 

de Sênior e Cairnes” (Blaug, 1993, p. 126).  
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3 – A COMBINAÇÃO ENTRE POSITIVISMO E HISTORICISMO NA 

NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 
 

 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma análise crítica da Nova Economia 

Institucional (NEI), do ponto de vista da sua tentativa de solucionar as questões 

levantadas nos capítulos anteriores: os dilemas entre a opção por uma teorização 

abstrata do positivismo, e a busca do realismo e das particularidades que 

entretanto dificultam ou mesmo impedem a construção teórica, do historicismo. 

Defenderemos que há uma inconsistência interna presente na NEI por conta de 

uma contraditória união de duas concepções opostas de ciência: o positivismo, que 

fundamenta a teoria neoclássica, e o historicismo, que fundamentou o surgimento 

da Escola Histórica Alemã e depois do Velho Institucionalismo americano.  

Assim, buscaremos argumentar que a NEI, tomando a temática 

institucionalista (que é herdeira do historicismo) mas permanecendo na mesma 

noção de abstração da teoria neoclássica (isto é, no campo positivista) encontra 

problemas que a levam, ao invés de construir uma teoria menos abstrata e que se 

paute pelo realismo no estudo das instituições sociais, a construir uma teoria 

neoclássica das instituições, aumentando ainda mais a abstração neoclássica ao 

estender conceitos e abordagens desta para outras esferas do conhecimento social 

como a política, a sociologia e a história.  

 

3.1 - O dilema entre teoria abstrata ou história concreta sem teoria 
 

Todo teórico sabe que é necessária a busca da generalidade quando se trata 

de teorizar sobre o objeto de estudo. Afinal, a ciência é justamente a busca de 

relações gerais, de regularidades e regras, às quais podem ser subsumidos os 

diversos casos particulares. A abstração, o processo de abstrair as diferenças entre 

os particulares, guardando apenas o que possuem em comum, em geral, é 

essencial ao conhecimento científico.  
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No que não há consenso, nas ciências humanas, é com o nível e o tipo de 

abstração com que uma determinada teoria é construída. A resistência com relação 

à abstração nas ciências sociais vem de uma percepção de que nestas, ao 

contrário das ciências naturais, o objeto de estudo não é universal e estático, mas 

marcado por particularidades entre as sociedades e pela dinâmica das instituições 

sociais. Assim, a noção historicista de que o objeto está inserido num fluxo 

histórico-social, que o objeto se modifica, se transforma, leva então a uma 

relatividade das teorias científicas, que não podem ser aplicadas indistintamente a 

diferentes sociedades.  

Esta percepção levou os autores historicistas a ir contra a noção positivista 

que separa sujeito e objeto, segundo a qual a sociedade é regida por leis naturais e 

invariáveis, e assim as ciências sociais deveriam usar os mesmos métodos das 

ciências naturais, buscando descobrir tais leis. Pelo contrário, na noção historicista 

as sociedades apresentam particularidades que, quando abstraídas e ignoradas em 

teorias gerais, tornam tais teorias desprovidas de elementos essenciais para a 

compreensão dos fenômenos sociais.  

Assim, a filosofia historicista vê as ciências sociais e as naturais como dois 

campos essencialmente distintos do conhecimento, devendo ser tratados de forma 

distinta tanto no campo epistemológico quando metodológico40. Esta problemática 

tem norteado grande parte das críticas à teoria neoclássica, particularmente 

aquelas que se direcionam ao elevado nível de abstração daquela teoria.  

Neste capítulo, estudaremos uma das tentativas de tornar mais realistas as 

teorias econômicas inserindo-as no complexo meio social, em que as diferentes 

instituições sociais são consideradas importantes para se compreender os 

fenômenos econômicos. Assim, buscaremos estudar os fundamentos teóricos da 

Nova Economia Institucional, que combina as problemáticas positivista, que separa 

sujeito e objeto, e historicista, que os une de forma inseparável.  

No primeiro capítulo, já apresentamos a noção de abstração na construção 

conceitual da microeconomia neoclássica, buscando seus fundamentos filosóficos, 

                                                 
40 No capítulo sobre o marxismo, veremos que Marx acrescenta ainda que os conceitos sociais 
devam ser tratados de forma distinta também no campo lógico.   
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lógicos e metodológicos, baseados no positivismo, para mostrar que a noção de 

que as ciências sociais devem seguir os métodos das ciências naturais leva a teoria 

a partir de conceitos puramente abstratos, sem raízes espaciais ou temporais.  

No segundo capítulo, apresentamos o historicismo em seu embate com o 

positivismo, criticando a separação entre sujeito e objeto e a abstração, e como 

este movimento influenciou a Escola Histórica Alemã (e a famosa disputa desta 

com Menger, o Methodenstreit) e o institucionalismo original americano nas 

primeiras décadas do século XX.   

Assim, ficamos diante de um impasse, que é um desafio não só para a 

Economia, mas para as ciências sociais em geral: como conciliar a busca de 

regularidades, de teorias relativamente abrangentes, que não se restrinjam a casos 

isolados, com o respeito às particularidades sócio-históricas e à diversidade social 

caracterizada pelos diferentes ambientes institucionais?  

A teoria neoclássica e o positivismo, separando radicalmente sujeito e 

objeto, ignoram as instituições sociais e as diferenças. A economia institucional 

original e o historicismo encontram-se em dificuldades ao tentar construir teorias 

por causa do relativismo trazido pela noção de que sujeito e objeto são 

indissociáveis, acabando por se restringir, pois, à explanação histórica. A Nova 

Economia Institucional (NEI) é uma tentativa de superação deste impasse. A outra, 

que estudaremos no próximo capítulo, é a dialética materialista de Marx.  

Procuraremos mostrar agora, em três autores selecionados – James 

Coleman, Douglass North e James Buchanan – a combinação feita pela Nova 

Economia Institucional (NEI) entre o positivismo e o historicismo, guardando os 

aspectos essenciais do método (metateoria) neoclássico, mas com uma temática 

(teoria) institucionalista. Depois, mostraremos as dificuldades encontradas nesta 

postura e relativizaremos a visão de que a Nova Economia Institucional é uma 

alternativa “heterodoxa” e fundamentalmente distinta da teoria neoclássica, e 

também de que representa um avanço com relação àquela. Ao longo do texto, 

procuraremos relativizar esta idéia de avanço da NEI com relação à teoria 

neoclássica, no que diz respeito à sua tentativa de construir teorias menos 

abstratas e mais realistas. Procuramos mostrar, assim, que tal vertente se situa na 
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mesma concepção de ciência e compartilha da mesma noção de abstração e do 

núcleo metodológico da microeconomia neoclássica. Mostraremos então que esta 

estranha combinação de metateoria individualista e teoria institucionalista leva a 

sérios problemas ao seu compromisso assumido de criar teorias menos abstratas 

que a teoria neoclássica.  

 

3.2 – A Nova Economia Institucional: Coleman, North e Buchanan 
 
Vamos aqui apresentar as idéias de três autores que consideramos 

representativos da Nova Economia Institucional: Douglass North, James Coleman e 

James Buchanan. O objetivo é mostrar que há uma unidade metodológica e 

temática nestes autores. O trabalho de Coleman, Foundations of Social Theory, 

apresenta uma teoria da ação coletiva (a interação entre indivíduos) para tentar 

explicar como se dá o surgimento de normas, regras ou, em sentido mais amplo, 

instituições, o que, procuraremos mostrar por meio da comparação com North, tem 

uma maneira de teorizar que é muito parecida com a da Nova Economia 

Institucional (que, daqui por diante, chamaremos apenas de NEI). Assim, 

defendemos que o trabalho de Coleman pode ser visto como uma explicitação dos 

fundamentos desta vertente teórica.  

E exatamente porque o estudo da teoria da ação coletiva de Coleman nos 

permite compreender melhor os fundamentos da NEI, ela pode ser também um 

ótimo ponto de partida para proceder ao estudo desta vertente. É isto o que 

passaremos a fazer depois. Assim, procuraremos mostrar que a NEI, apesar de 

trazer avanços com relação à teoria neoclássica pela introdução de uma nova 

temática (que leva a romper com certos pressupostos), permanece, do ponto de 

vista lógico e metodológico, dentro do mesmo campo daquela, o que acaba por 

comprometer seu projeto de construir uma teoria menos abstrata e mais realista 

das relações econômicas. 
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3.2.1 - Coleman e o surgimento das normas (instituições sociais) 
 

O trabalho Foundations of Social Theory, de Coleman (1990), tem como 

centro o desenvolvimento de uma teoria social que procura explicar as interações 

entre indivíduos de forma a gerar ações coletivas, e como estas relações 

estabelecidas entre os indivíduos criam um sistema de comportamentos que volta a 

lhes influenciar, formando a estrutura social. O primeiro ponto que podemos 

destacar de proximidade entre suas idéias e as da NEI está exatamente na busca 

da explicação da interação social, fugindo pois ao escopo temático da teoria 

neoclássica tradicional (que olha tudo do ponto de vista do indivíduo, atendo-se às 

relações econômicas). Podemos dizer, portanto, que Coleman procura fornecer um 

instrumental teórico para compreender o surgimento das instituições a partir do 

comportamento dos indivíduos.  

Assim, o trabalho de Coleman, tal como também percebe-se na NEI, procura 

criar uma teoria que não apenas forneça explicações para as ações no plano 

individual e econômico, mas também nas demais esferas das relações sociais, 

como a política, a sociologia, o direito, etc. De fato, observamos que Coleman 

constrói os conceitos de forma muito genérica. Isto ocorre porque, apesar de ser 

inevitável perceber uma nítida proximidade entre os conceitos e o tipo de raciocínio 

utilizados por ele para estudar as interações entre os indivíduos e o utilizado na 

economia de tradição neoclássica, ele pretende fazer uma teoria da ação social em 

geral, e não só da ação econômica. Por isto, seus conceitos assumem uma forma 

muito genérica, abstrata, até mais que os da teoria neoclássica41.  

Ele inicia sua teoria apresentando os elementos básicos da análise. Dois 

deles são elementos propriamente, os atores e os recursos. Os outros dois são 

relações entre os elementos, entre os atores e os recursos: o controle, que é a 

relação do ator com seu próprio recurso, e o interesse, que é a relação do ator 

sobre recursos de outros atores.  Coleman toma como pressuposto que a ação só 

                                                 
41 É exatamente este ponto que discutiremos quando compararmos a NEI à teoria neoclássica: 
apesar de a temática ser mais ampla, pretendendo com isto ser menos abstrata que a teoria 
neoclássica, a NEI acaba tornando-se ainda mais abstrata que ela, por praticar a ampliação da 
temática mantendo-se na mesma concepção de abstração.  
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existe no nível individual, e o nível do sistema surge como propriedades 

emergentes da interação entre as ações individuais42. A interação existe porque os 

atores não têm controle sobre todos os recursos sobre os quais têm interesse.  

Apesar de sermos imediatamente levados a pensar na economia, pois 

pensamos em atores como sendo os agentes econômicos e nos recursos como 

sendo os bens, Coleman dá um sentido mais geral: os atores aqui são muito mais 

que agentes econômicos, são pessoas consideradas em uma grande amplitude de 

relações da vida social (políticas, econômicas, sociológicas, jurídicas, culturais), e 

os recursos não são apenas bens públicos ou privados, mas também incluem por 

exemplo o controle da ação de outros atores43. A relação de controle é uma 

generalização do conceito de propriedade para além da esfera econômica (e 

jurídica), o desejo de alienação do controle é uma generalização do conceito de 

oferta, e a relação de interesse pode ser considerada uma generalização do 

conceito de demanda.   

O conceito fundamental que se deriva dos elementos anteriores é o de ação. 

Esta surge nas relações entre os atores, possuidores de recursos, que buscam 

satisfazer seus interesses. Os três tipos de ação apontados são: 1) exercício de 
controle sobre recursos próprios: este tipo não tem interesse para uma teoria da 

ação coletiva; 2) as transações: quando um ator utiliza os recursos que controla 

para conseguir o controle dos recursos controlados por outro ator, nos quais tem 

interesse; 3) as transferências unilaterais: quando o controle sobre os recursos 

alheios é obtido pelo ator sem que ele precise utilizar seus recursos próprios. Estas 

últimas também não têm interesse para uma teoria da ação coletiva na medida em 

que não envolve relações entre atores mas a decisão unilateral de um ator para 

com outro.  

                                                 
42 Aqui está, como veremos adiante, a raiz do problema lógico de Coleman e da NEI: a teoria é não-
individualista, já que estuda a influência das instituições sociais que são erigidas coletivamente e 
representam a coletividade, mas a metateoria é individualista, pois o surgimento das instituições é 
visto como fruto de decisões individuais. É o mesmo problema que Paulani (1996) aponta em Hayek.  
43 Colocar como recurso o controle sobre a ação dos outros e assim a  possibilidade da alienação do 
direito do controle de ação, claramente remete à esfera política, pois trata-se de uma forma genérica 
de falar de relações de transferência ou delegação de poder. Esta concepção lembra a teoria política 
clássica contratualista, principalmente de Hobbes e Locke, que coloca a origem do Estado como um 
contrato entre todos os indivíduos que "trocam" os direitos naturais pelos direitos civis.   
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As transações são as ações importantes para compreender a teoria da ação 

social de Coleman, e podem ser consideradas uma generalização do conceito de 

trocas da economia, estendendo a sua lógica para as demais relações sociais. Para 

isto, o autor usa a expressão trocas sociais. Uma vez que as trocas surgem no 

sentido de diminuir as discrepâncias entre controle e interesse, pois os atores têm 

controle sobre certos recursos mas tem interesse em outros recursos que estão sob 

controle de outros atores, elas tendem a levar a uma situação de equilíbrio, quando 

os atores já realizaram seus interesses. Outro conceito relevante para compreender 

as trocas sociais é o controle constitucional, que é o controle inicial dos recursos, e 

que irresistivelmente lembra o conceito de dotação inicial da teoria neoclássica.   

No capítulo 3, o autor fala sobre os direitos. Como sempre, trata-os de 

maneira muito semelhante aos conceitos da microeconomia. Os direitos são 

incluídos por Coleman entre os recursos possuídos pelos atores. Assume-se que 

os direitos podem ser trocados entre os atores, e assim o seu estabelecimento é 

um processo social, resultado da interação. Esta interação, segue, como sempre, o 

comportamento individualista e a lógica do mercado (trocas). 

Coleman cria então um mapa das estruturas de ação social, que é uma 

tipologia das ações, classificadas de acordo com os tipos de recursos e os tipos de 

ações. Investigaremos apenas algumas destas estruturas.   

Um sistema de relações interessante é o das transferências de recursos 

tangíveis por meio da troca. Novamente, é uma generalização de um conceito da 

economia, o mercado, pois além dele Coleman supõe aqui os “mercados sociais”, e 

fica ainda mais clara a abordagem economicista do processo social, pois o autor 

compara a moeda na economia com o surgimento de “moedas” também em outras 

trocas sociais. Ele fala do desenvolvimento histórico da moeda. Esta surge como 

moeda-mercadoria, passando então para a moeda fiduciária, que seria uma 

“promessa de pagamento”, ainda lastreada numa moeda mercadoria (o ouro), e 

chegando finalmente à moeda-autoridade, que é “menos que uma promessa”, e 

sua aceitação é garantida por uma terceira parte confiável (o Estado). A este 

desenvolvimento da moeda, ele compara o desenvolvimento das demais trocas 

sociais. As trocas sociais (fora do mercado) são analisadas pelo autor como sendo 
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feitas por intermédio do que se pode chamar de “moedas sociais”. Por exemplo os 

partidos políticos são vistos como “caixas de compensação” de interesses e 

compromissos de determinados atores. O status social também é considerado uma 

forma de moeda, pois o ator pode conseguir recursos por meio dele. As normas 

sociais e os direitos garantidos pelo Estado, são moedas sociais e seriam 

comparáveis, em termos de evolução da moeda, à garantia fornecida pelo Estado 

para a moeda fiduciária.  

Sobre as normas sociais, Coleman as estuda segundo dois aspectos: a 

existência de demanda pela norma (capítulo 10) e as condições em que esta 

demanda é satisfeita (capítulo 11). Quanto ao surgimento da demanda, o autor 

propõe que ela ocorre quando existem externalidades na ação dos atores, e então 

é necessário que haja um controle coletivo daquela ação, pois não há como 

solucionar o problema através de trocas. Quanto à satisfação da demanda pela 

norma, ela depende de uma ação social, que pode ser um acordo entre os atores 

ou uma terceira parte que impõe sanções (como o Estado)44. Assim, percebemos 

que as normas, que podemos estender para chamar de instituições sociais, são 

vistas por Coleman como tendo uma origem racional, através de contratos 

deliberados, de ações intencionais entre os indivíduos.  

 

                                                 
44 Os autores que se dedicam ao estudo do surgimento das normas dão maior importância a uma ou 
outra destas ações sociais: à imposição da norma por uma terceira parte ou aos acordos 
expontâneos.  
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3.2.2 - North e a mudança institucional 
 

Em North (1990), encontramos a preocupação de explicar as diferenças 

entre os desempenhos econômicos dos países ao longo do tempo. O autor procura 

entender quais fatores levam ao aumento ou à diminuição das desigualdades entre 

os desempenhos econômicos dos países, e aponta para as instituições como 

sendo a chave para a resposta. As instituições são definidas como as “regras do 

jogo” de uma sociedade, podendo estas ser formais ou informais, e são criadas 

pelos indivíduos para regular as interações entre eles. Estas instituições estruturam 

os incentivos nas trocas, entendidas num sentido amplo, que engloba relações 

econômicas, políticas e sociais. O papel central das instituições é a redução da 

incerteza, criando estruturas estáveis para regular a interação entre os indivíduos. 

Há dois aspectos essenciais para reter na teoria das instituições de North. 

Primeiro, elas não são estáticas, a estrutura institucional está sujeita a 

transformações, e como ela regula as interações entre os agentes, a mudança 

institucional é essencial para compreender como a sociedade evolui ao longo do 

tempo. Segundo, as instituições nem sempre são eficientes, e é por isto que alguns 

países têm bom desempenho econômico e outros não. O ambiente institucional 

influencia o desempenho econômico pelos seus efeitos nos custos de transação e 

de produção, que juntos constituem os custos totais.  A teoria neoclássica 

considera que os custos de transação são nulos, e se fosse assim não haveria 

necessidade de se estudar as instituições, pois sua maior influência nas relações 

econômicas está, segundo North, exatamente na redução destes custos.     

A teoria das instituições de North parte de uma teoria do comportamento 

humano que é uma crítica aos pressupostos comportamentais neoclássicos, 

combinada com a teoria dos custos de transação. Quanto ao comportamento dos 

agentes, há duas hipóteses fundamentais. Uma delas é a crítica ao postulado da 

maximização da riqueza como sendo a única motivação do indivíduo. North assume 

que há outras importantes motivações como altruísmo, ideologias ou restrições 

auto-impostas pelos próprios indivíduos (restrições morais e éticas). O autor 

argumenta que a omissão destes fatores, que influem diretamente na escolha, 
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limita o alcance da teoria neoclássica. Estas hipóteses comportamentais implicam 

custos de transação. Um exemplo fornecido por North – que, similarmente ao que 

faz Coleman, supõe, além do mercado da economia, também mercados políticos – 

é o da existência de custos em que incorre o indivíduo para expressar e impor 

idéias. As eleições livres seriam uma instituição que reduziria o custo de expressar 

vontades e ideologias.  

A outra hipótese comportamental fundamental é a racionalidade limitada, que 

foi desenvolvida por Herbert Simon, na sua obra From substantive to procedural 

rationality (Simon, 1976). Esta hipótese comportamental se contrapõe à hipótese de 

racionalidade da teoria neoclássica, que é entendida como uma racionalidade 

substantiva, em que o agente se depara com a resolução de um problema de 

cálculo, do qual ele detém todas as informações necessárias para maximizar seu 

interesse, sujeito a restrições externas. Simon destaca que há fatores psicológicos 

que podem induzir o agente ao erro. Além disso, num mundo em que são raras as 

situações que se aproximam da concorrência perfeita, as informações nunca são 

completas, pois os agentes devem levar em conta, nas suas decisões, o 

comportamento dos demais, numa interação estratégica. A racionalidade limitada 

decorrente destes fatores traz imperfeições nos mercados, que geram custos de 

transação e incentivam a formação de instituições (entendidas aqui como contratos) 

para reduzir as incertezas e os custos de transação.  

A existência dos custos de transação implica então a existência de 

instituições econômicas, sociais e políticas que surgem com o objetivo de reduzir 

esses custos, permitindo o aumento do ganho dos agentes. É o surgimento de 

instituições adequadas que garante então o bom desempenho econômico de um 

país. As instituições reduzem a incerteza nos mercados imperfeitos, reduzindo os 

custos de transação e assim geram incentivos para as atividades produtivas. Por 

exemplo, direitos de propriedade mal definidos podem levar a não se investir na 

produção de determinado bem. Um exemplo seria a pirataria de softwares. Mas 

com a definição de direitos de propriedade, pode-se garantir os ganhos para o 

proprietário. Reduzindo os custos de transação, as instituições (p. ex. a lei de 

patentes) incentivam o progresso técnico, reduzindo também os custos de 
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produção. A evolução das economias só pode ser perfeitamente compreendida 

então, para North, com a análise histórica, da evolução das instituições dos países.  

A fonte mais importante das mudanças institucionais, para North, provém de 

alterações nos preços relativos. A segunda fonte de mudança é dada por 

alterações nas preferências, mas estas também são provocadas por mudanças de 

preços relativos. A condição para que ocorra a mudança é que os benefícios 

esperados sejam maiores que os custos da mudança.  

Na análise que faz das diferenças entre o “Mundo Ocidental” desenvolvido e 

o resto do mundo, North (1970) defende que as instituições que foram criadas nos 

países que passaram pela Revolução Industrial (Europa e EUA) favoreceram o 

progresso técnico e os constantes ganhos de produtividade, que levaram a um 

enriquecimento destes países, ao passo que nos demais (África, Oriente Médio e 

América Latina) as instituições não incentivaram os ganhos de produtividade, o que 

levou à estagnação econômica e à pobreza.   

Há ainda outro elemento importante na análise de North, que levaria alguns 

a concluírem que ele nada tem a ver com a teoria neoclássica.  Conhecida a “matriz 

institucional vencedora”, por que permanecem as diferenças entre os países? Por 

que os demais países não a imitam para também tornarem-se bem sucedidos? 

Aqui é fundamental o conceito de path dependence. A mudança institucional, para 

North, tem caráter incremental, não ocorre de forma súbita e radical, por causa dos 

limites impostos pelas próprias instituições atuais que, por sua vez, são limitadas 

pelas instituições passadas. As escolhas passadas influenciam portanto as 

decisões presentes, pois limitam o leque de possibilidades de escolha. Assim, 

reforça-se o caráter histórico do subdesenvolvimento, já que, como o país herdou a 

sua atual situação do passado, dificilmente e apenas muito lentamente conseguirá 

superar sua condição no futuro. A trajetória não é predeterminada, mas limitada. A 

história para ele (vista sob a ótica das instituições sociais), portanto, é essencial 

para a compreensão das economias.  

Assim, as instituições são essenciais para se compreender a não-

convergência entre as performances econômicas dos países, que refletiriam os 

distintos graus de sucesso em reduzir os custos de transação, decorrentes dos 
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diferentes arcabouços institucionais. Sua teoria veio assim a combater o tradicional 

modelo de Solow e derivados, que procuram explicar o crescimento econômico 

com base apenas em variáveis econômicas.  

 

3.2.3 – Buchanan e a Teoria da Escolha Pública  
 

Outro importante autor, que pode ser enquadrado na NEI, é James 

Buchanan (1975). Este autor iniciou uma vertente que é conhecida como Teoria da 

Escolha Pública (Public Choice) e que se caracteriza por introduzir o individualismo 

metodológico e o instrumental matemático (a teoria dos jogos) na ciência política. 

Como escreve Toneto (1996, p.31), Buchanan viveu num contexto em que 

dominava o keynesianismo (pós-Segunda Guerra), com sua defesa da intervenção 

do Estado na economia em virtude das falhas de mercado. Com a desaceleração 

do crescimento mundial após a década de 60 e o surgimento das críticas ao 

keynesianismo, Buchanan passa então a desenvolver sua teoria na Universidade 

de Chicago, centro difusor das críticas ao keynesianismo.  

As críticas de Buchanan direcionam-se também à teoria neoclássica, na qual 

ele vê dois problemas principais: 1) tomar como um dado o quadro institucional no 

qual funciona o mercado, e assim não se permite avaliar os ganhos de eficiência 

que surgem quando mudam os contratos (as instituições); 2) a falta de análise do 

processo político, com a idéia de um “Estado benevolente”, altruísta, presente na 

Economia do Bem-Estar (Toneto, 1996, p. 132).  

Assim, Buchanan busca construir uma teoria mais realista do funcionamento 

do Estado e do processo político de representação, para mostrar que as “falhas de 

governo” podem ser mais graves que as falhas de mercado para a eficiência do 

sistema econômico. Para construir sua teoria, ele aplica então o individualismo 

metodológico no estudo da ciência política, colocando os representantes eleitos 

não como idealistas defensores dos seus eleitores, mas como sujeitos racionais 

que desejam maximizar seu poder e bem-estar, dentro dos “mercados políticos”. A 

política é encarada, assim, como um processo de troca e barganha entre agentes 

auto-interessados. 

 74



Os políticos são vistos como agentes que desejam ao máximo aumentar seu 

poder por meio do crescimento da influência do Estado. Daqui decorrem dois 

perigos. O primeiro é o Estado entrar em todas as áreas da sociedade, tornando-se 

um Leviatã (em referência à obra clássica de Hobbes) e sufocando as liberdades 

individuais. O segundo perigo é os políticos utilizarem os bens públicos para atingir 

seus fins privados: a corrupção.  

Assim, se a existência do Estado é necessária devido às falhas de mercado, 

para corrigir externalidades e conseguir assim melhorias de bem-estar paretianas, 

através da provisão de bens públicos, a preocupação de Buchanan é a limitação 

dos poderes do Estado, para evitar as falhas deste.  

O processo político é analisado à maneira tradicional da teoria neoclássica, 

como um processo de minimização de custos. Há dois tipos de custos envolvidos: 

os custos externos e os custos de transação. O primeiro tipo são maiores quanto 

menos os indivíduos puderem participar do processo decisório e mais tiverem que 

acatar, portanto, as decisões impostas. O segundo tipo são os custos envolvidos no 

próprio processo decisório, que são maiores quanto maior for o número de pessoas 

envolvidas no processo de decisão. Há portanto, um trade-off entre os dois custos 

(Toneto, 1996, p. 142).  Assim, além de o governo ter de intervir o mínimo nas 

liberdades individuais já que ele também tem falhas, ele deve ser mínimo também 

em outro sentido: é melhor que as decisões sejam tomadas em grupos menores, 

pois nestes é mais fácil chegar-se a um consenso. Daí resulta a defesa do 

federalismo ou da descentralização máxima da tomada de decisões.  
  

 

3.3 -  Fundamentos metodológicos da Nova Economia Institucional 
 

Vamos agora fazer alguns comentários sobre as idéias de North, Coleman e 

Buchanan, para buscar o que há de comum na abordagem destes autores, ou seja, 

para buscar os elementos metodológicos que compartilham. Em todos eles, a 

abordagem das instituições é contratualista, as instituições sendo vistas como 

contratos entre agentes visando definir direitos para auferir ganhos, sejam 

econômicos ou políticos. Esta postura é metodologicamente igual à da abordagem 
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neoclássica (ainda que o método esteja sendo aplicado aqui a uma temática 

distinta), pela concepção racionalista, calculista, com a mudança institucional sendo 

interpretada de forma economicista, como uma relação custo/benefício ou de 

minimização de custos. Por isto Théret (2000) chama a NEI de institucionalismo da 

escolha racional.  

Assim, apesar de mencionar de passagem, North não desenvolve outros 

aspectos institucionais como as relações de poder na sociedade, as lutas entre 

classes e grupos sociais, em que certos grupos barram as mudanças, que trariam 

benefícios sociais líquidos, por interesse próprio. Ficando com o foco na redução 

dos custos de transação que incentivam o progresso tecnológico e os 

investimentos, North constrói uma teoria neoclássica das instituições, abordando a 

mudança institucional apenas do ponto de vista racionalista, puramente abstrato, e 

acaba com isto ignorando várias outras motivações para a mudança institucional e 

várias outras instituições importantes para se compreender as diferenças de 

desenvolvimento econômico entre as nações. A teoria adquire um elevado grau de 

generalidade e, com isto, deixa de lado as particularidades de cada país.  

Sua abordagem é muito próxima à de Coleman no sentido de que ambos, 

procurando tratar da interação social, do surgimento de normas ou instituições, 

partem do indivíduo, de um contrato racional em que cada um busca seu auto-

interesse. O individualismo metodológico continua na metateoria, apesar de ficar 

disfarçado na teoria. Outra evidência da adesão ao positivismo é o caráter abstrato 

das teorias, que buscam dar explicações gerais e universais para o surgimento das 

normas e instituições e para sua mudança. Os problemas que advêm desta postura 

serão discutidos na próxima seção.  

Da mesma forma, a teoria da escolha pública de Buchanan é “uma extensão 

dos métodos da teoria econômica tradicional à análise do processo político” 

(Toneto, 1996. p.130-31).  Ele aplica o individualismo metodológico na análise do 

comportamento do político que busca maximizar sua utilidade, e desenvolve uma 

teoria das decisões políticas colocando-a como um problema de minimização de 

custos.  
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O que há de comum entre estes autores é tomar a concepção de abstração 

positivista (que discutimos no primeiro capítulo), e/ou o individualismo 

metodológico, que sempre embasaram a teoria neoclássica, e aplicá-los ao estudo 

das outras esferas do campo social, como a sociologia, a política e até mesmo a 

história, visando com isto estudar, de forma mais próxima da realidade e menos 

abstrata, os problemas econômicos. 

Assim, do ponto de vista metodológico, tanto o caráter da abstração quando 

o individualismo metodológico estão presentes na NEI, mostrando que aqui é o 

positivismo, e não o historicismo, que conduz a teoria, ainda que os esforços se 

dêem na busca da historicidade e no destaque à importância das instituições 

sociais para a compreensão dos fenômenos econômicos.   

 
3.4 – O distanciamento da NEI com relação à concepção historicista 

 

O objetivo desta seção é mostrar como a Nova Economia Institucional 

distanciou-se do projeto do historicismo, apesar de as idéias deste terem sido a 

motivação de sua temática. Isto ocorre, conforme procuraremos mostrar, porque 

sua tentativa de ampliar a temática para incorporar as instituições (no que se 

aproxima da temática historicista), mas mantendo-se dentro do campo lógico e 

metodológico neoclássico (nos marcos do positivismo), compartilhando pois a 

mesma noção de abstração daquela vertente, acaba levando a NEI a caminhar 

teoricamente não no rumo de fugir da abstração daquela teoria45, mas no rumo da 

construção de teorias ainda mais abstratas e genéricas.    

Isto porque a NEI tem estendido a forma neoclássica de pensar46 para outras 

esferas do pensamento social (política, sociologia, história), além da econômica. 

Esta extensão da visão econômica da sociedade e dos seus conceitos a outras 

esferas do pensamento social é evidente, por exemplo, no texto de Coleman, que 

busca criar uma teoria da ação social em geral (e não apenas da ação de agentes 
                                                 
45 E era este o projeto do institucionalismo original, herdeiro do Historicismo Alemão. O realismo, isto 
é, o respeito às particularidades, estava em primeiro lugar, em oposição à abstração e a pretensão 
de generalidade da teoria neoclássica. 
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econômicos) supostamente aplicável a todas as esferas da vida social. Mas, para 

desenvolver sua teoria, ele utiliza conceitos altamente abstratos (atores, recursos, 

controle, interesse) e pressupostos comportamentais que seguem o individualismo 

metodológico, da mesma maneira que a teoria neoclássica, conforme mostramos 

na seção anterior. O mesmo movimento de utilização de conceitos da economia 

para estudar outras áreas do campo social (onde se inserem as instituições e suas 

mudanças) pode ser encontrado em vários autores da Nova Economia Institucional, 

como mostramos anteriormente, com as idéias de North e Buchanan.  

Isto nos leva a pensar então que a NEI, sob algum aspecto, não se distingue 

da teoria neoclássica. Será que ela compartilha do que Làkatos (1978) chama de 

hard core47 da teoria neoclássica, faz parte do mesmo programa de pesquisa? 

Assim, antes de iniciar nossa questão central, precisaremos passar então por uma 

discussão sobre a idéia da existência de um hard core na teoria neoclássica. Isto 

será necessário pois alguns autores defendem que certos teóricos da NEI, em 

particular North, rompem com o hard core neoclássico. Isto, entretanto, vai contra a 

afirmação do próprio North, que sempre diz que a sua estrutura teórica básica vem 

da teoria neoclássica, ainda que com modificações48. Defendemos que esta 

afirmação é falsa, se considerarmos o hard core não como um simples conjunto de 

pressupostos49, mas como um núcleo lógico-metodológico.  

                                                                                                                                                        
46 Estamos falando do método, forma lógica e mesmo dos conceitos da teoria neoclássica, que 
permanecem na NEI, por mais que haja o rompimento com alguns dos pressupostos daquela. 
47 O hard core, como se sabe, é um conceito do filósofo da ciência Imre Làkatos (1978), que seria um 
núcleo de pressupostos ou hipóteses metafísicas de uma teoria, que nunca são questionados por 
aqueles que a adotam. Ele é que diferencia um programa de pesquisa de outros. Sendo rompidos 
um ou mais dos pressupostos fundamentais de um programa de pesquisa, estamos diante então de 
um outro programa de pesquisa.  
48 Falando sobre sua teoria, escreve North: “(...) the analytical framework is a modification of 
neoclassical theory. What it retains is the fundamental assumption of scarcity and hence competition 
and the analytical tools of microeconomic theory. What it modifies is the rationality assumption. What 
it adds is the dimension time” (North, 1994, p.359). 
49 De fato, centrando-se nos pressupostos, torna-se arbitrário classificar certos autores da NEI como 
neoclássicos ou não, pois isto depende dos pressupostos que quem classifica julga constituírem o 
hard core. A nossa definição do hard core de um ponto de vista lógico-metodológico tem a vantagem 
de explicitar, conforme veremos, por que há tanta relutância de alguns autores em ver a NEI como 
uma teoria essencialmente distinta do corpo teórico neoclássico, enquanto a opção por definir o core 
por um conjunto de hipóteses tem levado muito mais a vê-la como uma teoria realmente distinta, pois 
é óbvio que os pressupostos tradicionais são rompidos. No mais, cremos estar respaldados na 
medida em que acreditamos que o fato de Williamson e North se dizerem neoclássicos é um sinal de 
que eles vêem a proximidade exatamente no método, pois parecem acreditar que a mudança de 
pressupostos não significa estar fora do espaço teórico neoclássico.  
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Nossa investigação sobre se a NEI é essencialmente distinta da teoria 

neoclássica partirá das questões que surgiram no trabalho de Lisboa (1998). A 

primeira é a pergunta sobre se existe ou não um hard core na teoria neoclássica. O 

autor responde que não, tomando vários exemplos de conceitos e pressupostos 

que poderiam ser considerados como parte de um hard core, que não seriam 

discutidos mas aceitos previamente por todo economista desta tradição.  

Ele escreve sobre as diversas mudanças e abordagens dentro da própria 

teoria neoclássica sobre conceitos, hipóteses ou pressupostos que os heterodoxos 

julgam ser essenciais a esta, como o conceito de equilíbrio, a racionalidade, o 

individualismo metodológico, entre outros. Assim, argumenta Lisboa que a crítica 

heterodoxa sempre se centra num modelo específico e o toma como se fosse 

representante de toda a tradição neoclássica. Sua argumentação vai, a nosso ver, 

no sentido de que a heterodoxia está contemplada na teoria neoclássica e que, 

portanto, os argumentos heterodoxos não a invalidam, pois esta tem se 

apresentado, na visão do autor, como uma teoria que segue os preceitos do 

falseacionismo popperiano, testando constantemente e desenvolvendo novas 

teorias com maior poder de explicação, inclusive com a incorporação de vários dos 

aspectos que são fontes das  críticas heterodoxas: “Sobretudo, não me parece 

haver qualquer argumento heterodoxo que seja incompatível com os princípios 
centrais da tradição neoclássica.” (1998, grifos meus).  

Isto sustenta, segundo o autor, a afirmação de que não existe um hard core 

na teoria neoclássica, que ela tem portanto flexibilidade suficiente para abrigar as 

críticas. Porém, esta existência é pressentida pelo próprio Lisboa, que se trai na 

frase supracitada, ao escrever que não há incompatibilidade com os “princípios 

centrais” da tradição. Quais são estes princípios centrais? Não constituirão eles um 

hard core?  

A segunda questão, intimamente relacionada com a primeira, é sobre como 

se relacionam os desenvolvimentos heterodoxos com a teoria neoclássica. 

Pensando particularmente na NEI, que é nosso objetivo, serão os 

desenvolvimentos teóricos de North, vistos na seção anterior, uma ruptura ou nada 

mais que novas roupagens que só auxiliam esta última, como apontam alguns 
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críticos? Lisboa aproxima neoclássicos e heterodoxos, dizendo que os argumentos  

destes não contrariam os princípios centrais dos primeiros, e assim as críticas dos 

heterodoxos seriam fracas para derrubar a teoria neoclássica (e até ajudam a 

reforçá-la com novas temáticas). Estas colocações nos remetem então a uma 

problemática sobre o lugar e o alcance das críticas heterodoxas.   

Vamos tratar da primeira questão: existe ou não um hard core na 

microeconomia neoclássica? Em primeiro lugar, a colocação de Lisboa é bastante 

problemática pois, afinal, se uma teoria não tem um hard core, ela então pode se 

tornar qualquer coisa, e assim poderíamos supor que seria possível um dia a teoria 

neoclássica aceitar alguma teoria de luta de classes como o marxismo. Com o 

exemplo aparentemente esdrúxulo, queremos dizer que Lisboa exagera ao dizer 

que qualquer temática heterodoxa possa ser englobada pela teoria neoclássica. 

Isto significa que ela tem limites, e por isto deve haver algum núcleo que não pode 

ser quebrado sem que com isto não se saia destes limites.  

Por outro lado, Lisboa parece estar certo, pelo menos para alguns dos 

desenvolvimentos heterodoxos (estamos pensando na NEI), em sugerir que 

mudanças nos pressupostos não implicam uma nova teoria. Como mencionamos 

anteriormente, é bastante arbitrário definir o núcleo por meio dos pressupostos: que 

pressupostos devem estar no núcleo se, como mostra Lisboa, os pressupostos têm 

sido alterados de dentro da própria teoria neoclássica? Como estabelecer um 

critério para medir o grau de afastamento da teoria neoclássica com base nos 

pressupostos? De acordo com os pressupostos que se escolhe para constituir o 

núcleo, pode-se deduzir qualquer coisa. Lisboa flexibiliza os pressupostos 

neoclássicos o suficiente para dizer que não há hard core. Os críticos da ortodoxia, 

ao contrário, o enrijecem a tal ponto que parece que, como sugere Lisboa, a teoria 

neoclássica de hoje já não é mais aquela teoria neoclássica.  

Combinando estas duas colocações, nossa resposta para a primeira 

pergunta é sim, existe um hard core na teoria neoclássica, de modo que 

discordamos de Lisboa neste ponto. Mas ele não é constituído simplesmente por 

um conjunto de hipóteses, pressupostos ou conceitos centrais – de forma que, 

rompendo com estes, não se garante estar em outro plano teórico, e neste sentido 

 80



a crítica de Lisboa aos ataques heterodoxos, particularmente se for aplicada à NEI, 

é correta – mas por um conjunto de proposições mais profundas, que remetem a 

uma concepção de ciência, a um método, a uma forma de construir conceitos e 

trabalhar com eles.   

Defendemos então que o núcleo rígido da teoria neoclássica só pode ser 

definido do ponto de vista metodológico. O erro de alguns autores heterodoxos, de 

que se aproveita Lisboa, é tentar definir este núcleo simplesmente por um conjunto 

de pressupostos (como é correntemente utilizado o critério de classificação de 

Làkatos). O erro está então em achar que se foge do mundo neoclássico 

simplesmente mudando ou flexibilizando pressupostos como racionalidade, 

equilíbrio, ausência de custos de transação e outros, como os que Lisboa mostra 

serem perfeitamente passíveis de transformações mantendo-se dentro do 

arcabouço teórico neoclássico, como de fato tem sido feito.  

Assim, há um núcleo rígido na teoria neoclássica: sua postura metodológica, 

que surge da filiação à noção positivista de ciência que, ao contrário do que o texto 

de Lisboa sugere – tentando mostrar a flexibilidade na abertura a novos temas e 

abordagens – direciona em grande medida o estudo do social e as questões 

colocadas (e não colocadas) pelos  teóricos que se situam nesta concepção. 

Na verdade, a nossa conclusão acaba por mostrar que não tem sido 

adequado a forma como tem sido aplicado, na Economia, o critério de distinção 

entre programas de pesquisa desenvolvido por Làkatos. Parece ser o que tenta 

fazer Lisboa, mas por um caminho equivocado. Assim, este hard core que 

apontamos aqui já não tem mais o mesmo sentido que é correntemente utilizado 

entre os metodólogos da economia.  Parece-nos que a forma como vem sendo 

aplicado o critério de Làkatos à economia e às ciências humanas em geral não é 

correta, pois aqui o que define as diferenças entre referências teóricas não é 

apenas uma mudança de pressupostos teóricos, mas a própria noção de ciência e 

a definição do objeto.  

Não dá para dizer que a NEI não compartilha do hard core neoclássico, tal 

como aqui definido. Mas também é complicado afirmar que ela constitui o mesmo 

programa de pesquisa, já que a temática e a forma de abordar os temas são de fato 
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diferentes e levam a linhas de pesquisa distintas. Assim, apesar de a NEI tratar de 

uma temática diferente, ela compartilha da mesma visão de ciência.  

Quais as diferenças, do ponto de vista da postura metodológica diante do 

objeto, entre as idéias de North e as da ortodoxia? A nosso ver, não há diferença 

alguma. É por este autor se manter na mesma concepção de ciência que a da 

teoria neoclássica que, apesar de ter ampliado a temática e rompido com certos 

pressupostos tidos por alguns como centrais naquela teoria, não fugiu ao hard core 

filosófico-metodológico da ortodoxia.  E este hard core está ligado à separação 

entre sujeito e objeto que marca a abstração neoclássica, o que implica uma 

construção conceitual totalmente genérica, uma concepção de abstração que não 

respeita as particularidades e acaba com isto distanciando-se da realidade. 

Relacionada a esta visão positivista do mundo e da teoria, está a adoção do 

individualismo metodológico no nível metateórico (cuja necessidade para o 

positivismo – que não aceita partir de “entidades metafísicas” supra-individuais – já 

destacamos anteriormente). Esta filiação ao positivismo aparece disfarçada no nível 

teórico pela ênfase nas instituições, pois seja lá o que elas forem, representam 

influências supra-individuais sobre a ação do indivíduo. Vamos estudar 

separadamente as duas questões, a abstração e o individualismo metodológico, 

mostrando no entanto como elas estão interligadas.  

Comecemos pela abstração. É importante observar que a tentativa de 

reduzir a abstração neoclássica, presente nos desenvolvimentos da NEI, não altera 

a natureza mesma da abstração. North pode ser heterodoxo na temática, no 

rompimento dos pressupostos (mas nisto até mesmo alguns ortodoxos estão se 

tornando heterodoxos, segundo se aprende no artigo de Lisboa), mas sem dúvida é 

ortodoxo no método. A abstração toma conta também do tratamento das 

instituições, de forma que se vê a tentativa de criação, tanto em North como em 

Coleman, de uma “teoria geral” da constituição das instituições e da mudança 

institucional. E para a construção desta teoria geral, estes autores aceitam o ideal 

de ciência positivista, e recaem assim na mesma abstração que a da teoria 

neoclássica.  
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North considera que as instituições são dinâmicas e que portanto a história é 

importante, rompendo pois com o primeiro dos pilares positivistas apontados na 

primeira seção, segundo o qual a sociedade é regida por leis naturais e invariáveis. 

Mas esse rompimento com o primeiro dos pilares positivistas não foi seguido pelo 

necessário rompimento com o segundo, de acordo com o qual as ciências sociais e 

naturais deveriam ser estudadas segundo os mesmos métodos. Assim, apesar de 

assumir o rompimento com o primeiro dos pilares positivistas, ele de fato acaba não 

fazendo isto em sua teoria por não romper também com o segundo. Não basta 

tematizar o movimento, assumi-lo, para se apropriar dele. Assim, o procedimento 

metodológico resultante da adesão ao positivismo acabou, na NEI, por levar à 

“explicação” do movimento social com conceitos gerais e abstratos. Chega-se a 

uma posição muito estranha: o movimento, a particularidade, são tematizados 

(como quer o historicismo), mas o são segundo um método que lhes torna 

estáticos: o movimento é abstrato, geral, homogêneo. É esta característica de 

movimento estático que constitui, a nosso ver, o maior problema com relação à 

proposta inicial da NEI, que é a construção de teorias menos abstratas e mais 

realistas que a neoclássica.    

Assim, a naturalização das ciências sociais, típica do positivismo,  toma 

conta da teorização do movimento. Se as “leis” sociais  não são invariáveis, pois 

assume-se o movimento, continua no entanto a haver uma naturalidade no seu 

movimento, pois elas variam inercialmente, segundo uma lógica abstrata e 

naturalizante. As particularidades são tratadas com a articulação de conceitos 

puramente abstratos (custos de transação, racionalidade limitada, contratos, etc), 

universais, e assim deixam de ser de fato particularidades.  

Os resultados desta postura são visíveis. Os desenvolvimentos da Nova 

Economia Institucional (NEI) vêm, tal como outras críticas à teoria neoclássica, 

contra a abstração neoclássica, o que implica então uma busca da particularidade, 

do específico, para tapar os buracos deixados por uma teoria demasiado geral: a 

crítica vai contra a generalização dos resultados da teoria neoclássica, para o que é 

necessário se dirigir às hipóteses demasiado irrealistas desta teoria. Mas ao dar 

conta de explicar novos casos particulares não explicados pela teoria anterior, por 
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meio do relaxamento das hipóteses, tornando-as mais “realistas”, mas fazendo isto 

a partir de conceitos que são abstratos no mesmo sentido da abstração da teoria 

anterior, a nova teoria acaba portanto por tornar-se ainda mais geral, e é com base 

nesta busca que ela tenta se afirmar. Ou seja, na busca de tentar ampliar os 

fenômenos particulares explicados, a teoria não caminha contra a generalidade 

(que era o caminho seguido pelo historicismo), mas no sentido inverso, de tornar-se 

ainda mais geral. Isso é percebido na seguinte passagem de North:  

 

“Certainly neoclassical theory has been a major contribution to 

knowledge and works well in the analysis of markets in developed countries. 

At the other end of the scale, however, it does not provide much insight into 

such organizations as the medieval manor, the Champagne fairs, or the suq 

(the bazaar market that characterize much of the Middle East and North 

Africa). Not only does it not characterize these organizations’ exchange 

process very well, it does not explain the persistence for millennia of what 

appear to be inefficient forms of exchange.” (North, 1990: 11).  

 

Evidencia-se aqui a preocupação de North de construir uma teoria mais geral 

e abrangente que a teoria neoclássica - que, segundo ele, seria válida apenas para 

o capitalismo e, mais especificamente, para algumas nações capitalistas 

desenvolvidas - mas a partir da sua estrutura teórica, ainda que modificada, por 

necessidade, em alguns pressupostos.  

Nas ciências naturais, este movimento não apresenta problemas. A teoria da 

relatividade de Einstein colocou a física newtoniana como um caso particular da 

sua, ela explica os fenômenos já explicados pela teoria anterior e aumenta o 

número de fenômenos particulares explicados, e com isto torna-se mais geral. Nas 

ciências humanas, tal movimento teórico, que se inspira no positivismo (aproximar 

as ciências sociais das naturais), apresenta problemas, pelo menos para os 

objetivos iniciais a que se propõe a NEI, que são os de reduzir a abstração.  

A crítica esboçada pela NEI dirige-se à a generalização dos resultados da 

teoria neoclássica, e assim busca-se maior respeito às particularidades de cada 
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situação, cada ambiente institucional). Entretanto, ao encaminhar-se para englobar 

os particulares, mas permanecendo na mesma concepção de ciência abstrata da 

teoria anterior, e mantendo sua estrutura metodológica, a teoria acaba tornando-se 

ainda mais geral. Assim, a busca da particularidade aqui, ao invés de aumentar o 

realismo e o poder explicativo da teoria, acaba por promover o contrário, pois a 

teoria passa a tentar explicar fenômenos em todas as esferas do conhecimento 

social a partir da mesma estrutura teórico-metodológica da teoria anterior e dos 

mesmos conceitos abstratos e generalizantes.  

É inevitável que a NEI acabe criando conceitos ainda mais abstratos que os 

da teoria neoclássica, pois ela busca exatamente, como fica claro em North e 

Coleman, encontrar alguns conceitos abstratos e articulá-los para dar conta não 

apenas dos fenômenos econômicos50, mas também dos políticos, sociológicos e 

históricos, pois todos entram na constituição das instituições. Não há uma 

verdadeira crítica à abstração neoclássica. Esta crítica acaba se desenvolvendo 

numa extensão daquela abstração, pois tal crítica não se assenta na natureza 

mesma desta abstração, mas apenas para com a temática que é por ela abordada.  

Afinal, qual o estatuto metodológico de um conceito particular que tenta 

aproximar-se da realidade mas que se mantém dentro de uma concepção filosófico-

metodológica onde o mundo real é de início abstraído, simplificado e, como tal, 

ignorado?  O que ocorre é que o particular acaba por ser negado pela sua origem 

geral, porque ele resulta da articulação de conceitos gerais51. Isto é facilmente 

notado em Coleman, que deriva toda sua teoria da ação social, que se pretende ser 

aplicável a qualquer sociedade, em qualquer lugar do espaço ou do tempo, de 

alguns conceitos absolutamente genéricos: atores, recursos, controle, interesse. 

                                                 
50 De fato, tanto North quanto Coleman pensam nas demais relações sociais como se pensa nas 
relações de mercado. Ambos supõem uma espécie de “trocas sociais”, supondo que a lógica da 
ação nas demais esferas sociais é a mesma lógica da ação na esfera econômica.  
51 O raciocínio lógico aqui é o mesmo, pensamos, que o presente na crítica de Fausto (1988) ao 
quadro de invariantes de Balibar, quando Fausto busca mostrar a contradição presente no texto 
deste último, que precisa o tempo todo usar a palavra “determinado”  nas expressões relações 
sociais determinadas, modo de produção determinado, etc., exatamente porque partiu de conceitos 
gerais (o quadro de invariantes, herança do estruturalismo) com os quais ele acha poder “determinar”  
historicamente os diferentes modos de produção simplesmente com diferentes articulações de 
conceitos gerais. Como mostra Fausto, o particular aqui se perde pois ele é determinado pelos 
conceitos gerais, é um particular afetado de generalidade. Como tal há uma contradição formal, da 
negação do particular.  
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Quando, no desenrolar da teoria, estes conceitos já foram articulados de forma que 

se chega nas instituições (que deveriam ser determinantes das particularidades) e 

na mudança institucional, estas já perderam seu caráter particular, pois estão 

contaminadas pelo ponto de partida abstrato.   

Este é o motivo, segundo nossa avaliação, pelo qual os autores da Original 

Institutional Economics 52(OIE) fazem questão de permanecer como corrente 

teórica distinta dentro da Economia Institucional. O que está em jogo aqui é o 

próprio conceito de instituição, visto por duas diferentes noções de ciência.   

As instituições de que tratam os economistas da NEI não têm densidade 

social, são instituições puramente abstratas (mais propriamente, apenas contratos). 

As instituições, tal como vistas pela OIE, ao contrário, representam uma ruptura 

com a noção de ciência positivista, porque eles herdaram do historicismo a 

aproximação entre sujeito e objeto e a recusa à abstração, a recusa não só a isolar 

os aspectos econômicos dos demais aspectos da vida social, mas também a 

submeter as transformações sociais com as mudanças institucionais a regras 

gerais e a lógicas abstratas, herdadas da economia neoclássica.  

Além da formulação de conceitos absolutamente genéricos com os quais se 

abstrai a densidade social das instituições, a separação positivista entre sujeito e 

objeto também se desdobra na NEI de outra forma: apesar de a teoria ser não-

individualista, pois se destaca a influência das instituições sociais, na metateoria 

eles adotam a mesma postura da teoria neoclássica, partindo do individualismo 

metodológico para explicar o surgimento das instituições.   

Ainda que suas teorias tratem de instituições, de normas, etc., e de como 

estas influenciam as ações individuais, na metateoria parte-se do individualismo 

metodológico que parte do pressuposto de que o indivíduo é sujeito, ou seja, tem 

pleno domínio, controle e arbítrio de suas ações, e portanto não é afetado pelas 
                                                 
52 Como já mencionamos no início deste trabalho, Original Institutional Economics é como se auto-
denominam os contemporâneos defensores do legado dos velhos institucionalistas americanos 
(Veblen, Commons, Mitchel, Ayres, entre outros). Estes autores têm como principal meio de 
publicação de seus trabalhos e de suas discussões atualmente o Journal of Economic Issues. São 
muito críticos para com a Nova Economia Institucional, e suas críticas vão, de certa forma, no 
sentido das que aqui construímos: a NEI acaba tornando-se excessivamente abstrata, exatamente 
por manter vários aspectos da abordagem neoclássica, fugindo assim da verdadeira herança do 
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instituições. Esta contraditória relação entre teoria institucionalista e metateoria 

individualista é outra maneira de olhar o problema aqui apontado na NEI.  

É interessante notar que Coleman (1990, p. 6) pressente esta dificuldade, 

quando logo no início da obra escreve que vai partir do indivíduo para mostrar 

como se constituem as normas, mas afirma que em alguns momentos vai precisar 

pressupor a existência de normas para falar das interações entre os indivíduos. Ou 

seja, logo de início ele parte de uma resposta para o problema que sua teoria 

deveria responder. E em que medida a resposta final sobre como surgem as 

instituições não estará condicionada por esta primeira resposta que ele toma como 

ponto de partida (que o homem já tem, instituído, o comportamento racionalista e 

individualista perante a sociedade)?   

A NEI, se procura tratar da interação entre a economia e as demais esferas 

sociais, o faz de maneira economicista, porque se mantém na mesma lógica da 

abstração neoclássica e porque mantém o individualismo metodológico, de modo 

que as demais esferas sociais acabam por ser engolidas pela lógica da esfera 

econômica: “trocas sociais” e “mercados sociais” ou “mercados políticos” são 

expressões sintomáticas.  Isto ocorre porque de partida, separando sujeito e objeto 

e adotando o individualismo metodológico na metateoria, eles já deixam as 

instituições de lado partindo do pressuposto de que o indivíduo é sujeito pleno de 

suas ações.   

Coleman, tentando explicar como estas relações são construídas por meio 

da interação, procura criar uma teoria geral das relações sociais, centrada num 

conjunto de conceitos e relações abstratas, claramente inspiradas no mercado, mas 

com as quais ele espera poder estudar, além deste, as relações políticas e sociais 

em geral, e que parece poder ser aplicada mesmo às sociedades em que não havia 

mercado.  

North (1970), com seu esquema da mudança institucional, segue a mesma 

linha de pensamento, utilizando alguns conceitos gerais (custos de transação, 

contratos, relação custo/benefício, racionalidade limitada) com os quais ele quer 

                                                                                                                                                        
institucionalismo, que foi influenciado pelo historicismo. Para uma apresentação das diferenças entre 
a OIE e a NEI, ver Stanfield (1999) e também Pessali (1998).  
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explicar a história, mas que, ao nosso ver, claramente empobrece seu estudo: as 

relações entre as classes sociais, a Reforma protestante, os eventos políticos e 

econômicos que marcaram a ascensão da classe capitalista e o declínio da 

nobreza na Europa e que levariam à Revolução Industrial, assim como a 

colonização da África e América, sequer são mencionados em seu texto (North & 

Thomas, 1970), no qual busca "explicar", com base na sua teoria da mudança 

institucional que reduz custos de transação, por que EUA e Europa se 

desenvolveram e o resto do mundo não. Sua resposta fica assim restrita a uma 

explicação culturalista: o resto do mundo não se desenvolveu devido aos aspectos 

culturais e institucionais que não eram favoráveis ao capitalismo, pois não eram 

eficientes em reduzir os custos de transação.   

Para explicar o bom desempenho dos países desenvolvidos, ele opta por 

uma explicação absolutamente genérica, centrada na criação de “instituições”  (na 

verdade, apenas contratos) que reduzem os custos de transação e incentivam o 

progresso técnico. O que ele não explica é justamente como estas instituições 

foram criadas (lutas políticas, revoluções, alianças de classes, interesses 

representados pelo Estado), “explicando-as” como um contrato racional baseado na 

relação custo/benefício esperado da mudança. Onde estão as instituições sociais 

aqui? 53  

                                                 
53 Para tomar outro exemplo do empobrecimento desta forma puramente abstrata de teorizar, Pessali 
(1998) aponta uma crítica de “herança corrompida” na NEI. Ele escreve sobre as críticas à Teoria 
dos Custos de Transação (TCT), uma delas ao próprio conceito de transação utilizado por 
Williamson, que em muito difere do usado por Commons, um dos velhos institucionalistas (apesar de 
Williamson reconhecer Commons como o pai da idéia de colocar a transação como unidade de 
análise). De acordo com Pessali (idem, p. 95), Commons pensava em três tipos de transações: as 
transações de barganha, que são as mais simples, em que há a transferência voluntária de 
propriedade entre agentes legalmente iguais; as transações administrativas ou gerenciais, que 
envolvem os aspectos da organização e das relações de trabalho dentro do processo produtivo; as 
transações de racionamento, que dizem respeito às decisões sobre a repartição do produto social, 
incluindo-se aqui pois a atuação de sindicatos, dos conselhos das firmas, das leis trabalhistas etc.  
Como bem aponta Pessali, Williamson toma apenas uma parte do conceito de transação de 
Commons, a transação de barganha. Assim, Williamson permanece dentro do marco metodológico 
neoclássico (o que ele próprio se esforça muito por fazer). A consideração dos dois outros tipos de 
transações, que envolvem a organização da produção (da qual se aproxima por exemplo a Escola de 
Regulação francesa, de inspiração marxista, estabelecendo diferenças entre produção flexível e 
produção fordista, e daí para os diferentes arranjos sociais resultantes para a regulação da atividade 
econômica) e a disputa eminentemente política pelo produto social (que na teoria neoclássica 
aparece como uma questão técnica, devida às diferentes produtividades marginais dos fatores) 
representaria uma ruptura sem volta com o pensamento abstrato neoclássico. 
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Buchanan nos parece o que menos incorre neste problema de generalização 

indevida, pois apesar de adotar procedimentos metodológicos positivistas para 

tratar de instituições sociais, ele delimita melhor o objeto, a temática, centrando-se 

no processo político nas democracias modernas, especificamente no que diz 

respeito à provisão de bens públicos. Por outro lado, é claro que ele também 

simplifica razoavelmente o estudo da democracia, aplicando o individualismo 

metodológico aos políticos, pois estes estão agrupados em partidos que têm visões 

de mundo e ideologias diferentes, que também são relevantes para compreender o 

processo político, particularmente nas decisões que envolvem questões mais 

complexas que o simples provimento de bens públicos, como medidas de política 

econômica e estratégias de desenvolvimento econômico. Mas sua teoria não tem a 

pretensão de adentrar neste campo. Desta forma, Buchanan respeita mais os 

limites da concepção positivista de ciência.   

O problema com a NEI, particularmente a vertente de North, é, a nosso ver, 

tentar explorar uma nova temática, suscitada pelo historicismo e que em princípio 

surge como crítica à abstração neoclássica, mas mantendo seus fundamentos 

teóricos positivistas, com a mesma concepção de abstração e o individualismo 

metodológico. As instituições entram pela porta da frente. O positivismo entra pela 

porta dos fundos e as expulsa da teoria.  

Esta dificuldade de estudar as regularidades econômicas sem perder de 

vista as relações sociais concretas acompanha a economia, como vimos, desde os 

seus primórdios. Além do positivismo e do historicismo, e da tentativa de 

conciliação entre estes dois métodos promovida pela NEI, analisaremos ainda uma 

outra tentativa de resolver este problema que se coloca para as ciências humanas: 

a dialética.  

Nesta concepção, as dificuldades expostas entre se estudar o objeto estático 

(relações econômicas gerais) ou o seu movimento (as relações sociais, as 

particularidades e as instituições) ocorrem por uma dificuldade que não é apenas 

teórica ou metodológica, mas também lógica. Ou, vendo sob outro prisma, as 

dificuldades teóricas e metodológicas são causadas por uma dificuldade lógica. Isto 

porque, nesta visão, a lógica formal, confundida pelo positivismo com a própria 
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razão e não questionada pelo historicismo, é apropriada para objetos estáticos, 

mas muito limitada para o estudo de objetos dinâmicos como são os objetos das 

ciências humanas, as instituições sociais.  É o que veremos no próximo capítulo.  
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4 - A DIALÉTICA MATERIALISTA DE MARX 
 

Buscaremos aqui fazer uma exposição sobre a abordagem dialética, 

resgatada por Ruy Fausto para compreender a crítica da Economia Política feita 

por Marx. O objetivo é mostrar a diferença entre a maneira dialética e a da 

concepção usual de ciência (centrada na lógica formal) de se trabalhar com as 

significações, além de mostrar também as diferenças entre as dialéticas de Hegel e 

Marx, ambas tarefas realizadas por Fausto.  

A necessidade de se repensar o ideal de ciência baseado unicamente na 

lógica formal (tentando encaixar o mundo no seu formato) foi tratada por Paulani 

(1991), quando a autora procura mostrar os problemas lógicos, epistêmicos e 

metodológicos que surgem quando se utiliza esta concepção de ciência, em seus 

vários desdobramentos: positivismo, empirismo, e mesmo o Verstehen e os tipos 

ideais de Weber e a objetividade intersubjetiva no racionalismo crítico de Popper. 

Ainda mais importante, para o campo das ciências humanas, é a dificuldade, 

apontada pela autora, que este ideal de ciência tem para “capturar” certos objetos 

sociais (em particular o dinheiro, que é o objeto de seu estudo na obra referida). A 

autora procura mostrar então que existem certos objetos obscuros (contraditórios), 

que não podem ser ditos pelo dizer claro da ciência convencional (o dinheiro é um 

deles), e que há a necessidade de encontrar um discurso capaz de “dizer o 

obscuro”. Este discurso, diz a autora, é o discurso dialético. Ela se apóia nas 

contribuições de Ruy Fausto (1987), que não apenas mostra como a dialética é 

este discurso procurado, como também busca separá-la das interpretações que a 

vulgarizam e a distorcem (o marxismo vulgar). Com isso, Fausto procura resgatar a 

dialética, tal como apresentada por Marx, da marginalidade da ciência. 

Como coloca Fausto, não se deve retirar a obscuridade (contradição) do 

discurso (que é o que procura fazer a ciência convencional) sob a pena de distorcer 

seu significado, mas deve-se procurar trabalhar tanto o seu “núcleo de significações 

claras” (a posição) quanto o “halo de significações obscuras” (a pressuposição). 

Segundo o autor, a obscuridade do discurso está no campo das pressuposições, 

que é o campo da contradição, e é nele que o discurso dialético deve atuar, pois 
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não é o dizer claro da ciência mas sim o dizer obscuro da dialética que pode 

esclarecê-lo.  

Para trabalhar dialeticamente com posição e pressuposição é preciso 

romper com o pensamento de Kant, de que a posição (a existência) caberia apenas 

ao objeto e a pressuposição (as determinações, o conceito) apenas ao sujeito. 

Deve-se fazê-lo, no entanto, sem cair na versão clássica da prova ontológica. A 

prova ontológica foi objeto da crítica de Kant, que não aceitava a passagem do 

pensar ao ser (presente em Descartes, Leibniz e outros filósofos clássicos). Kant 

distanciou desta forma o pensamento, a consciência (o sujeito) da realidade 

concreta (o objeto): a consciência não seria capaz de conhecer objetivamente a 

realidade, de se apropriar dela, mas apenas de representá-la em conceitos, de 

forma meramente subjetiva, independentemente da textura do real concreto. A 

dialética de Hegel veio resgatar a prova ontológica, mas não da forma como era 

colocada pelos clássicos. E Fausto vai mostrar - a despeito das opiniões contrárias 

que acham que não se pode fazer uma leitura de Marx a partir de Hegel, como a 

leitura althusseriana  - que é com Hegel (e na dialética) que Marx vai acompanhar 

este resgate mas também perceber os limites da dialética hegeliana o que o levará 

ao rompimento com este autor.  

Procuraremos mostrar aqui, com base em Fausto (1987) e na discussão 

metodológica levada a cabo por Paulani (1991): 1) a inadequação da ciência 

baseada na lógica formal e a adequação da dialética para trabalhar com os objetos 

obscuros (objetos pressupostos e portanto contraditórios), o que lhe conferiria 

portanto a capacidade de dizer um mundo mais amplo que aquele que pode ser 

dito pelo dizer claro da ciência, particularmente no dizer os objetos sociais, que são  

nossa preocupação; 2) a tentativa de resgate, pela dialética hegeliana, da prova 

ontológica; 3) a relação entre as dialéticas de Hegel e de Marx, buscando a 

legitimidade, obtida pelo último, para a noção de que as contradições existem na 

realidade concreta (contradições postas) e não apenas na articulação das 

categorias pela consciência, como advogava Kant (e como postula a ciência 

convencional). Como é possível a existência de pressuposições objetivas, ou seja, 

objetos pressupostos e por isto contraditórios? Mostrando que tais objetos existem, 
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admitimos a possibilidade (e a necessidade) de se investir a dialética nestes 

campos obscuros do conhecimento, nos quais a claridade do discurso da 

concepção usual de ciência não consegue iluminar (apenas obscurece ainda mais).  

 

4.1 - Dialética e obscuridade - Ser e não ser, eis a questão 
 

Como coloca Fausto (1987), a principal característica que distingue a 

dialética dos discursos fundados na lógica formal é a sua concepção das 

significações: ao passo que estes últimos consideram que no campo das 

significações existem apenas regiões claras ou que possam ser clareadas, para a 

dialética este campo, além de um “núcleo claro”  contém um “halo escuro”, no qual 

a clareza é obscurecimento.  

Para Fausto, a região clara do campo das significações corresponde à 

posição, enquanto que o halo escuro é o campo das pressuposições, que é o 

campo das significações que ao mesmo tempo são ditas e não ditas. É a este 

último que as concepções não dialéticas são cegas, pois este é o campo da 

contradição. Nele a lógica formal não consegue adentrar pois a forma de seu 

discurso, baseado na visão do mundo “perfeito” (não contraditório), não se encaixa 

neste mundo contraditório, não se adequa a ele.  

Vamos ver por que o campo das pressuposições é obscuro (contraditório). 

Esta idéia parte de Hegel. Há basicamente duas maneiras de se pensar a 

pressuposição na dialética. Na primeira, temos o pressuposto como o possível. 
Mas, considerado como o apenas possível, o pressuposto não pode ser (ter 

existência efetiva). Isto porque, sendo ele apenas possível, “essa efetividade que 

constitui a possibilidade de uma coisa não é em conseqüência a sua possibilidade 

própria, mas o ser-em-si de um efetivo outro.” (Fausto, p.162).  

Assim, Hegel pensa a possibilidade não de forma positiva – aquilo que 

pode vir a ser – mas de forma negativa – aquilo que de fato não é. A possibilidade 

remete à não-efetividade. Assim, “não é porque o ser possível (ou então 

contingente) é, que o ser existente (ou então necessário) é. Pelo contrário é porque 

o ser possível ou contingente não é, que o ser existente ou necessário é.”(Hegel, 
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citado por Fausto, p.163). A existência (o ser) implica então um movimento, a 

negação da possibilidade, ou seja, como a possibilidade é em si uma negação, a 

existência implica então a negação da negação. O pressuposto considerado como 

possível é portanto o ainda não posto54, que nos remete à história do conceito, ou 

mais precisamente à sua pré-história, e sua passagem à existência vem a ser a 

história de sua constituição, seja como efetividade ou necessidade.  

Mas o pressuposto pode ser também posição negada, “o posto como 

negativo, ou seja, o posto como não posto, ou ainda, o posto como pressuposto.” 

(Paulani, p.103). No primeiro caso - o pressuposto como possível -  ele não pode 

ser, pois ele não está posto, ele é o não posto. Aqui, apesar de posto, ele também 

não pode ser, mas porque ele é o NÃO posto (a posição da negação). Na primeira 

situação ele se nega pela não existência, na segunda, pela existência negada: 

sendo posição pressuposta, como pressuposto ele não pode ser, mas se ele não é, 

e apesar disto está posto, nega o seu próprio enunciado, nega sua posição, ou 

seja, nega a si mesmo.55 

                                                 
54 Podemos exemplificar neste primeiro caso com a categoria valor antes do capitalismo, pois o valor 
só passa a existir efetivamente, ou seja, só adquire posição na sociedade mercantil, apesar de já 
estar pressuposto nas trocas ocasionais em outras formações sociais em que a produção não era 
organizada para a troca. Nestas sociedades o valor estava e não estava presente: suas 
determinações estavam lá, mas não a determinação posição. É pelo fato de o valor estar apenas 
pressuposto que Aristóteles, apesar de notar que havia algum “mistério” em se estabelecer 
quantidades (valores) de troca entre dois objetos distintos, não pôde “descobrir” o valor. Que critério 
se utiliza para comparar quantas almofadas vou trocar por uma mesa? O que há de objetivo entre 
eles que me permite fazer a comparação? Para os economistas clássicos e para Marx, o que há de 
objetivo é o trabalho abstrato, fonte do valor, mas este não existia na Antiguidade, só aparece 
efetivamente (e não apenas como determinação antropológica geral) no capitalismo. Aristóteles não 
pôde portanto descobrir o valor porque as determinações sociais que permitem a posição deste 
conceito simplesmente não existiam em sua sociedade.  
55 Neste segundo caso, podemos exemplificar com a categoria valor no interior do capitalismo. 
Também no apêndice a este texto, a título de exemplo, mostraremos a explicação de Fausto sobre 
porque o valor é contraditório também no capitalismo, assim como antes dele, como vimos na nota 
anterior. Um outro exemplo de posição pressuposta pode ser encontrado na contradição existente 
entre a essência e a aparência do sistema capitalista. A aparência - de que o sistema é uma 
circulação simples na qual a lei da troca de equivalentes é válida - nega a essência do sistema – de 
que há extração da mais-valia do trabalhador - mas ao mesmo tempo faz parte dele e lhe é 
essencial. A aparência está na própria essência como determinação desta essência, ou ainda, a 
essência do sistema pressupõe a sua aparência: a essência seria outra se a aparência não fosse 
esta. Escreve Fausto (1987) a respeito: “A obscuridade não é apenas a de uma lei da essência que 
se manifesta numa aparência, mas a de uma lei de essência obscurecida pela essência da essência, 
e por isso mesmo reduzida à aparência” (p.179) 
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Nas duas situações, o pressuposto é então contraditório, ele só é não 

sendo. O campo das pressuposições é um espaço de contradição: “no universo das 

pressuposições, as significações estão e ao mesmo tempo não estão presentes” 

(Fausto, p. 156, nota 14). Vejamos então porque ele não pode ser dito pelo “dizer 

claro da ciência”, aquele cuja razão baseia-se na lógica formal. Tal concepção da 

ciência busca sempre dizer o que é, ou seja, ela sempre procura clarificar: “(...) a 

ciência convencional, por seu caráter analítico, esforça-se por saber e dizer o que 

é; ela precisa e constitui-se de fundamentos, de definições, e definições são 

proposições sobre o que é (...)” (Paulani, p.103).  

Apenas a região clara das significações, portanto, é onde ela se propõe a 

(e apenas onde consegue) adentrar; as portas da região obscura (as 

pressuposições) lhe estão fechadas, pois esta não pode (nem deve) ser clareada. A 

ciência convencional pode então dizer o que é e mesmo o que não é, mas ela não 

pode dizer o que ao mesmo tempo é e não é. A sua maneira de trabalhar, 

clarificando (“esclarecendo”), cria um dizer que não é capaz de se apropriar 

portanto das significações pressupostas, pois “(...)[neste campo] o máximo de 

clareza é na realidade obscurecimento” (Fausto, p.150).  

Por que a clareza neste campo é obscurecimento? Como mostra Fausto, 

este espaço obscuro, ao contrário do que atestam as concepções não dialéticas, 

não representa os limites do entendimento, no sentido de  “intenções não 

preenchidas”, ou do que ainda não foi esclarecido -  ele não pode (nem deve) ser 

clarificado: “Longe de representar o limite, em sentido negativo, das significações, 

as zonas de sombra lhes são essenciais. Sem elas, o discurso não significa mais o 

que significa” (Fausto, p. 150). As zonas de sombra não podem ser vistas como 

ainda não clarificadas ou ainda não preenchidas – a não ser que o preenchimento 

não seja pensado como processo subjetivo, mas processo real de posição do 

conceito, como veremos – tampouco devem ser preenchidas. A concepção usual 

de preenchimento, neste campo, é não preenchimento.  

E se não se pode ver na obscuridade com o discurso claro, é porque para 

a dialética a obscuridade não está apenas no pensamento, ela é real, e por isto só 

pode ser capturada pelo dizer (conceito) se este for ao mesmo tempo um não dizer: 
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“a obscuridade é capturada pelo conceito como determinação do conceito” (Fausto, 

p.150, grifos do autor). E o dizer capaz de realizar esta tarefa é o discurso dialético. 

A clareza da lógica formal é então obscurecimento pois, para a dialética, o discurso 

claro é aquele “cujos fundamentos primeiros são de algum modo obscuros (isto é, 

afetados de negação) (...)” (idem), pois estes fundamentos levam em consideração 

a existência de contradições (negações) que não podem nem devem ser ignoradas 

ou retiradas do discurso: eles procuram refletir nos conceitos a obscuridade do 
próprio objeto.  

Assim, para a dialética as contradições são reais, não são meros limites do 

sujeito pensante mas pertencem ao domínio do próprio objeto, e por isso qualquer 

fundação que não contenha em si a sua própria negação, a consciência dos seus 

limites, não estará adequada ao objeto, pois não estará respeitando a obscuridade 

deste, venha ela da sua não posição (e aí deve-se respeitar o devir, que ocorre 

com o tempo, e por isto a necessidade do olhar histórico) ou de sua posição 

negada (e aí deve-se ser capaz de notar as contradições reais). A principal crítica 

de Marx aos economistas clássicos ingleses – e que podemos estender à Ciência 

Econômica atual, particularmente à Teoria Neoclássica, que se propõe uma teoria 

geral, aistórica - é a da falta de percepção do caráter histórico das categorias de 

análise que criaram, vendo os conceitos da economia política como se eles 

tivessem existido assim em toda a história.   

A adequação da dialética para os objetos obscuros é então justificada pelo 

fato de que apenas um dizer obscuro (que contenha pois a negação da 

generalidade) pode se aplicar a um objeto como tal (que é em si mesmo particular e 

geral, ou seja, contraditório): “Visada ‘obscura’ do objeto obscuro quer dizer visada 

clara do objeto obscuro, adequação do objeto obscuro pensado à coisa obscura 

real” (Fausto, p.156), o que também pode ser dito da seguinte forma: “(...) clareza 

significa respeito à obscuridade [do objeto]” (Paulani, p.4) .  

A questão da adequação da dialética não acaba aqui. Apesar de ela ter 

sido apresentada como adequada aos objetos obscuros, deve-se responder o que 

confere legitimidade para pensar a existência de tais objetos, a existência de 

pressuposições objetivas. Em outras palavras, teremos que mostrar que existem 
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contradições reais, ao contrário da noção da ciência convencional de que elas 

existem apenas na consciência, no movimento das categorias que ela produz. Para 

isto, buscaremos em Hegel o rompimento com o mundo kantiano onde só existem 

posição objetiva e pressuposição subjetiva, o que traduz o anteriormente exposto, 

que só há contradição no ato de pensar, nunca no objeto enquanto tal. 

 

 
4.2 – A tentativa de resgate da prova ontológica em Hegel 
 

A ciência tal como a conhecemos herdou de Kant a sua concepção das 

significações. O fato de que para este autor as zonas escuras do conhecimento são 

os limites do entendimento derivam da recusa deste autor às várias formas da 

prova ontológica. Esta é, como se sabe, a expressão que designa as várias 

tentativas dos filósofos durante a Idade Média de “provar” a existência de Deus. 

Para isto, entretanto, eles partiam de conceito previamente aceito do que era Deus. 

Assim, a transgressão do pensar ao ser era caracterizada por esta circularidade.   

A crítica à forma clássica da prova ontológica por Kant fundamenta-se na 

idéia de que não é possível passar do pensar ao ser, que não se pode deduzir o ser 

a partir do seu próprio conceito. O autor faz uma distinção entre a coisa-em-si, 

enquanto ser-para-si, e a coisa enquanto fenômeno ou ser-para-nós. Sendo apenas 

da última forma que o sujeito pode perceber a coisa, através dos sentidos, da 

experiência sensível, e por isto apenas de uma maneira puramente subjetiva, Kant 

acabou por afastar o sujeito do objeto, atacando os abusos do poder especulativo 

da razão realizados por Mendelssohn, Descartes, Leibniz e outros (a prova 

ontológica em suas várias formas), que acreditavam ser a razão capaz de 

determinar objetos, no sentido ontológico, ou seja, de conferir posição a estes 

objetos (Kant: 1974 (b) e 1979), assegurando pois racionalmente a existência de 

Deus.  

A posição só caberia, para Kant, ao objeto, a consciência não seria capaz 

de chegar a ele: estão estabelecidos aqui os limites da razão, não há posição 

subjetiva. Segue-se também que a pressuposição só cabe ao sujeito, visto que a 
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posição não é uma determinação do objeto. Não existiriam, desta forma, objetos 

pressupostos (determinados mas não existentes), além do que a consciência não 

seria capaz de pôr determinações. O sujeito transcendental de Kant (que está além 

do sujeito empírico, da experiência sensível), do campo supra-sensível, condenou 

então a razão, que ao mesmo tempo é ré e juíza no seu próprio tribunal (a crítica da 

razão pura), ao plano subjetivo, da representação dos fenômenos, não podendo 

jamais chegar aos objetos (à coisa em si). O resultado a que se chega é então a 

separação entre o pensar e o ser, entre o sujeito e o objeto: o ato de pensar o 

objeto é independente do ser-em-si deste próprio objeto. Nas palavras de Paulani 

(1992):  

 

“Na concepção usual o conceito é o conjunto das determinações - 

percebidas pelo sujeito - que constituem o objeto; sua existência enquanto tal não é 

determinação (eu não acrescento nada ao conceito do objeto se digo que ele é). A 

posição, pois, só cabe ao universo objetivo.” (p. 105).  

 

Da mesma forma, prossegue Paulani, para esta concepção a 

pressuposição só cabe ao universo subjetivo: 

  

“(...) não cabe, no mundo objetivo, uma existência pressuposta, onde as 

determinações existem, mas a coisa mesma não”, sendo que a pressuposição é o 

“conjunto de determinações entre as quais não se inclui a existência.” (p. 105).  

 

Vejamos, acompanhando Fausto (1988), como Hegel reaproxima sujeito e 

objeto. Apesar de chamarmos o rompimento com esta visão kantiana do mundo de 

“resgate da prova ontológica”, cumpre esclarecer – a ressalva é de Fausto - que 

este resgate não se dá nos moldes clássicos. Assim, para Hegel (como para Kant), 

o ser não pode ser deduzido do conceito por análise, que foi o que fizeram 

Descartes e os demais clássicos. A identidade entre o pensar e o ser em Hegel 

existe, mas ela exige uma passagem, uma síntese. Porém esta síntese é negativa, 

ela implica um movimento dialético, de negação da possibilidade (o não ser). Como 

 98



vimos anteriormente, o ser existente (ou necessário) é,  não porque se pode afirmar 

sua possibilidade, mas pela negação dela. É por isto, dirá Fausto, que Hegel rejeita 

a idéia de Leibniz, que exige uma prova prévia da possibilidade (não contradição) 

da idéia de Deus.  

A reaproximação entre sujeito e objeto é notada na diferença das noções 

de conceito para Kant e para Hegel. Enquanto que para Kant o conceito é apenas 

algo subjetivo, para Hegel – escreve Fausto -  “enquanto o conceito não for posto, 

ele permanece como uma determinação subjetiva e, aquém disso, apenas o nome 

do objeto” (p. 161). A consciência para Hegel é então capaz de posição. Enquanto 

não está posto, ele é apenas possibilidade, mera contingência. Mas como se dá 

esta negação da possibilidade? Como se realiza esta passagem da possibilidade à 

efetividade ou, perguntando de outra forma, como se dá a transgressão da posição 

pensada à posição objetiva? Veremos a seguir, pois é aqui que entra a questão da 

adequação do discurso e onde será necessário estabelecer a diferença entre as 

dialéticas de Hegel e Marx. 

Por enquanto, o que temos com este resgate de Hegel é a aceitação de 

que podemos “pensar tanto a textura do sujeito como a do objeto sob a forma do 

conceito, isto é, como conjunto de determinações (o que, se se supuser que estas 

determinações podem ser separadas da posição, só deveria convir ao sujeito)” 

(Fausto, p.157). Recusar a separação de Kant implica também que “o conceito é 

entendido aqui como universal concreto, isto é, como conjunto de determinações 

que tanto no objeto como no sujeito podem ser postas” (idem). Em outras palavras, 

esta recusa permite dizer que o sujeito é capaz de pôr  determinações (ele capta as 

determinações do real e por isto o conceito não é mera subjetividade), que é a 

posição subjetiva, assim como permite dizer a existência de objetos pressupostos 

ou pressuposições objetivas (objetos cujas determinações existem, mas eles 

mesmos não, ou seja, suas determinações existem, mas não a determinação 

posição). Temos então que para a dialética (tanto a de Marx como a de Hegel) a 

posição também é uma determinação do conceito, ao passo que para Kant não. 

É neste sentido - coloca Fausto - que são injustificadas as críticas ao 

resgate da prova ontológica por Hegel baseadas na idéia de que se trata de puro 
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idealismo, ou seja, que não se teria rompido com o distanciamento kantiano entre 

sujeito e objeto pois aqui se teria abolido o objeto. Fausto procura mostrar, como 

resultado deste rompimento com Kant realizado por Hegel e no qual o acompanha 

Marx, que tanto a dialética de Hegel é, até certo ponto, objetiva, quanto a de Marx 

reserva espaço para o idealismo: temos tanto o idealismo objetivo - “os objetos do 

mundo têm a textura dos conceitos”, o que significa que é a generalidade no real 

concreto que permite a generalidade no pensamento - quanto o idealismo 
subjetivo- “o pensamento põe determinações”. Daqui se conclui que a relação 

entre as duas dialéticas é muito mais sutil, não é meramente uma inversão, como é 

comum ouvir, na direção de uma comparação mecanicista de que a dialética de 

Marx pode ser obtida colocando a de Hegel “de cabeça para baixo”.  

 

4.3  - A adequação do discurso dialético: legitimidade para dizer os objetos 
obscuros 

 

Fausto observa que apesar de a questão da adequação estar presente em 

Hegel, ele não a resolve, por isto não reabilita o entendimento. Isto ocorre devido à 

dupla transgressão realizada por este autor: a primeira, que conduz à posição 
subjetiva ou posição pensada (assim como conduz também à existência de 

pressuposições objetivas) que é o rompimento com o mundo kantiano, que vimos 

anteriormente; e a segunda, que é a passagem da posição pensada à posição 
objetiva, constituindo este segundo movimento a prova ontológica ela mesma. A 

primeira transgressão também foi realizada por Marx, e é até aí que ele caminha na 

dialética de Hegel. Mas é a partir da posição pensada que surge o problema da 

adequação: será esta posição pensada adequada ao objeto posto?  

Como escreve Fausto, o problema da adequação surge quando há divórcio 

entre o objeto e o sujeito: “(...) exterioridade do objeto em relação ao pensamento 

do objeto.”(p. 169/170). O autor procura esclarecer que o problema da adequação 

também existe em Hegel, apesar das críticas de que o seu idealismo aboliria este 

problema pois o sujeito teria absorvido o objeto, não havendo assim o referido 

divórcio. Porém, a adequação em Hegel se dá justamente com esta transgressão 
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da posição pensada à posição objetiva, ou seja, se a partir da posição pensada se 

constrói a posição objetiva, se a posição pensada se confunde com a posição 

objetiva, então o discurso (o pensado pelo sujeito) é adequado ao objeto, pois é o 

próprio objeto. Mas aqui aparecem os problemas com esta adequação, que 

resultam da redução do objeto. “Esse objeto ao qual se adequa a idéia  é um objeto 

puro ou ‘reduzido’”, “[a] idéia se liberta progressivamente de toda necessidade 

enquanto necessidade.”(Fausto, p.170). O objeto cria autonomia no pensamento 

para se tornar uma “idéia absoluta”, se confundindo com a própria idéia, 

distanciando-se da materialidade. A adequação perde assim a legitimidade, e a 

prova ontológica não pode ser considerada, a rigor, como “prova”.  

Como vimos, Marx também realiza junto com Hegel a primeira 

transgressão, que implica a reaproximação do sujeito e do objeto permitindo, ao 

contrário do pensamento kantiano, conduzir à posição pensada. No entanto, coloca 

Fausto, a segunda transgressão não é aceita pela dialética marxiana. Da posição 

pensada não se pode passar livremente para a posição objetiva. Se para a 

dialética, tanto a de Marx quanto a de Hegel, a posição é determinação, para Marx, 

no entanto, ao contrário de Hegel, a posição objetiva não está contida na 

determinação posição, na medida em que esta última é (apesar de influenciada e 

inspirada pela totalidade concreta, o objeto) apenas produto do cérebro, do sujeito 

(que é limitado pelo próprio objeto).56 O autor coloca que Marx entende a posição 

objetiva de uma outra maneira, com um argumento que lembra a prova cartesiana 

pela causa da idéia de Deus. Ele cita numa nota de rodapé o trecho em que 

Descartes coloca esta prova: “Ora, é uma coisa manifesta pela luz natural, que 

deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no seu 

efeito; pois de onde é que o efeito pode tirar a sua realidade se não da sua causa? 

E como esta causa lhe poderia comunicar se não tivesse [realidade] nela mesma?” 

(Fausto, nota n. 35, p.167) 

                                                 
56 “O todo, tal como aparece no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro 
pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, modo que difere do modo 
artístico, religioso e prático-mental de se apropriar dele. O sujeito real permanece subsistindo, agora 
como antes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o cérebro não se comporta 
senão especulativamente, teoricamente.” (Marx: 1978, p.117) 
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O que Descartes quer dizer, em outras palavras, é que se se pode pensar 

em Deus, criar um conceito de Deus (efeito) então é necessário que ele exista 

efetivamente (causa), que as determinações que constituem este conceito estejam 

postas na realidade. A percepção destas determinações “reais” pelo sujeito é que 

torna possível a construção do conceito “Deus”. 

De forma semelhante, Fausto procura resumir o argumento de Marx, 

quando este fala de Aristóteles a respeito do valor no primeiro capítulo de “O 

Capital”: “Aristóteles não chega à idéia de valor (isto é, ele chega às 

determinações, em sentido estrito, do valor, mas não à posição) porque na 

sociedade antiga não havia objetivamente valor, isto é, posição objetiva do valor, 

mesmo se as determinações estavam objetivamente lá [o valor era um objeto 

pressuposto].” (Fausto, p. 166). E continuando, acrescenta: “A noção de produção 

de uma idéia (a idéia de Deus) por Deus é assim traduzida na noção de um campo 

de objetividades sociais, que é ao mesmo tempo um campo de possibilidades de 

pensar o social. A idéia do valor só pode ser produzida (posta) se a consciência 

pertencer a esse campo em que se encontra o objeto valor : é necessário que haja 

pelo menos tanta realidade nesse campo como há na idéia dela.”57 (p. 167).  

Dito de outra forma, se existe determinação na posição pensada é 

necessário (mas não suficiente, como Fausto faz questão de destacar) que exista 

tanta ou mais determinação no objeto. As categorias não são mera idealidade, elas 

são concretas, a abstração não se dá apenas no pensamento mas é real. Assim, 

não temos apenas posição pensada, mas posição objetiva pensada – pois quando 

tratamos de Hegel, a posição pensada não era, a rigor, posição (já que não havia a 

posição do objeto). A posição pensada é então realmente posição (do objeto), por 

isto o argumento é realmente prova ontológica. Esta prova não representa apenas 

uma passagem do pensar ao ser, mas também acrescenta ao ser (o mundo 
                                                 
57 Cumpre ressaltar também aqui - a observação é de Fausto - que Marx não está fazendo uma 
sociologia do conhecimento, no sentido de tratar a obra de Aristóteles como determinada pelos 
interesses subjetivos deste autor, seja da sua religião ou classe social. A limitação colocada pelo 
campo social se dá no próprio objeto: “O argumento de Marx nada tem a ver assim com uma 
sociologia do conhecimento enquanto sociologia da subjetividade, isto é, enquanto análise das bases 
objetivas dos interesses de Aristóteles. Não vamos aqui dos interesses objetivos aos interesses de 
Aristóteles, mas dos objetos-objetivos da sociedade grega aos objetos-subjetivos de Aristóteles. Não 
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objetivo) uma qualidade que não existia em Kant, que é a contradição, e por isto 

permite a contradição também no discurso, o que para Kant era inadmissível, um 

defeito do pensamento. Para a dialética marxiana, então, o sujeito põe 

determinações, desde que elas já existam no objeto58.  

Assim, temos em Marx, como em Hegel, uma primeira transgressão que é 

um argumento ontológico subjetivo (que vimos no entanto não se dar nos moldes 

clássicos), que admite a existência da posição pensada e da pressuposição 

objetiva. Mas para chegar à posição objetiva Hegel opera um segundo argumento 

também subjetivo que acaba por reduzir o objeto e deixar inacabada a questão da 

adequação. Marx por sua vez rejeita esta segunda transgressão e opera um 

segundo argumento ontológico, porém este objetivo, resgatando a adequação do 

discurso dialético, mas agora do lado do objeto, da realidade material. Ele funda 

então a dialética materialista (o objeto regula – melhor dizer limita -  a idéia). 

Assim, mais do que dizer que “os objetos do mundo ‘têm a textura dos conceitos’”, 

que se deriva do rompimento de Hegel com Kant, em Marx podemos dizer que os 

conceitos é que têm a textura dos objetos do mundo.  

Com isto, podemos dizer que a passagem da posição pensada à posição 

objetiva em Marx também existe, mas esta passagem é percebida pela consciência 

na ordem inversa do que acontece na realidade. A passagem ocorre não como em 

Hegel, que acabou não se distanciando  muito do mesmo movimento que criticou 

(assim como Kant) nos clássicos, obtendo a posição objetiva através dos conceitos 

(por maiores que sejam as diferenças entre as noções de conceito para Hegel e 

para os clássicos). Para Marx, a negação da possibilidade, ou seja, a passagem à 

                                                                                                                                                        
é no nível da noese que se dá a limitação do campo de possibilidades, mas no nível do noema". 
(Fausto: 1987, p.167) . 
58 “É mister uma produção de mercadorias totalmente desenvolvida antes que da experiência mesma 
nasça o reconhecimento científico (...)” (Marx: 1983, p.73). Fazendo aqui uma ponte entre o 
materialismo dialético e o materialismo histórico, é pela necessidade da posição objetiva que em O 
18 Brumário de Luís Bonaparte Marx vai dizer que os homens fazem a história, mas não como 
querem, fazem segundo as condições dadas pela história. Eles são limitados pelas condições 
históricas, pelo campo social do sujeito (o objeto) – não se poderia por exemplo pensar o socialismo 
ou em um movimento social em defesa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na Grécia 
antiga. E a palavra aqui, a nosso ver, é exatamente “limitação” e não “determinismo”, não há uma 
sucessão de modos de produção ou “leis” inexoráveis do desenvolvimento histórico, como muitos 
discursos marxistas têm defendido. O meio social limita o campo de possibilidades, mas não 
determina qual o rumo a ser seguido, este será construído pelos homens na práxis. 
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existência ocorre na prática, ela é um processo, uma síntese, mas uma síntese no 
objeto. O seu argumento ontológico aqui é objetivo pois é o movimento do próprio 

objeto que vai pôr a existência do que antes era apenas possível. É a realidade 

material na sua transformação que vai pôr as determinações que serão percebidas 

pelo sujeito, possibilitando a este a confecção do conceito conforme a textura desta 

própria realidade transformada. É necessário, antes, que o objeto passe da 

pressuposição à posição, para que o sujeito opere a posição subjetiva. 

Desenvolvendo mais a questão, Fausto mostra que em Hegel é a prova 

ontológica que regula a adequação. Isto é, a adequação depende da segunda 

transgressão, que é uma passagem ontológica subjetiva (assim como a primeira), 

que vai da posição pensada à posição objetiva, com a conseqüente redução do 

objeto. Em Marx, é a adequação que regula a prova ontológica: não é pela posição 

pensada que se chega à objetiva, pelo contrário, se existe determinação na posição 

pensada é necessário que ela exista, antes, no objeto; o argumento ontológico 

aqui é objetivo e é realmente uma prova ontológica, ainda que para a consciência, 

pois na realidade o movimento é inverso.  

Esta supremacia do objeto (do campo social), que é o ponto de partida da 

representação, melhor, da reapresentação do mundo pelo sujeito, não existe em 

Hegel. Por isto na  introdução de Para a Crítica da Economia Política, Marx dirá que 

este autor incorreu no erro de confundir a apropriação da totalidade concreta pela 

consciência, ou seja, a representação do concreto pelo sujeito, com a origem deste 

mesmo concreto: é a crítica à segunda transgressão.59 

Por último, façamos uma observação importante. Apesar do fato de o dizer 

em Marx depender primordialmente do objeto, e que sempre irá captar 

determinações objetivas (mesmo os economistas políticos e a Economia atual 

captam determinações objetivas, apesar de acharem que seus conceitos são 

aistóricos), a riqueza de determinações que o dizer pode reapresentar depende do 
                                                 
59 “(...) Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em 
si, se aprofunda em si e se move por si mesmo; enquanto que o método que consiste em elevar-se 
do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 
concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo da 
gênese do próprio concreto”. E mais a diante: “(...) [a totalidade concreta] não é de modo nenhum o 
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sujeito, do próprio dizer. A defesa da dialética empreendida por Fausto e Paulani é a 

de que a dialética é o dizer mais adequado para certos objetos, particularmente os 

objetos do campo social, pois ela vai apreender da melhor forma as determinações 

objetivas  quando o objeto é contraditório.  

 

4.4 - Dialética Marxista e suas relações com o positivismo e o historicismo 
 

Como vimos, Marx aceitou a primeira transgressão de Hegel, que aproxima 

sujeito e objeto, trazendo a objetividade para o conhecimento. Mas ao se recusar a 

acompanhar Hegel num segundo momento e buscar, como Kant, um limite para a 

razão, ele busca uma legitimação para a objetividade científica que não é como a 

kantiana - da subjetividade, mas baseada num limite da razão dado pelo próprio 

objeto. A possibilidade de um conhecimento objetivo é então trazida por um 

argumento ontológico objetivo, as idéias não são desvinculadas do contexto social 

onde surgiram. Elas refletem as transformações do próprio objeto, e por isto contêm 

determinações da realidade, ainda que não se identifiquem com ela (como em 

Hegel), pois a reflexão científica e filosófica, segundo Marx (1979b, p.117), assim 

como a arte e a religião, é apenas uma das formas possíveis de se apropriar da 

realidade, e não a realidade ela mesma. 

O surgimento do materialismo dialético deve ser entendido então como um 

rompimento filosófico e epistemológico, em que há um rompimento na visão que 

até então se tinha do Esclarecimento (Aufklarung), quando este era visto como um 

processo centrado no sujeito (sujeito do conhecimento), e também uma 

transformação na própria forma de ver a razão, ambos agora sendo voltados para o 

objeto (para o sujeito histórico).  

O objeto, no entanto, ganha um caráter subjetivo, onde se destaca o papel 

do homem como sujeito da história. Assim, Marx realiza uma dupla reaproximação 

entre sujeito e objeto. A primeira, que reconhece que os conceitos são históricos, o 

                                                                                                                                                        
produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da representação, e que se engendra 
a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em conceitos”. (MARX: 1978, p. 117) 
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sujeito do conhecimento é limitado pelo seu campo social60. A segunda, que encara 

o objeto no seu aspecto subjetivo, no sentido de que o homem é, mais do que 

sujeito cognoscente, sujeito histórico da sociedade, ator das suas transformações.  

Uma questão importante a se tratar é por que, apesar de aproximar-se da 

concepção historicista em vários pontos, Marx sempre aceitou a abstração e se 

propôs a criar uma teoria do funcionamento do capitalismo. Isto está diretamente 

ligado à concepção acima exposta de que a legitimidade do discurso científico é 

dada pelo objeto. Assim, como aponta Paulani (1996), a dialética não é 

propriamente uma teoria do método científico mas, antes, uma teoria do próprio 

objeto. É uma visão do conhecimento no qual o método e o objeto estão 

intrinsecamente ligados.  

Veremos a seguir porque a sociedade capitalista (o objeto), para Marx, é 

uma forma de organização social que possibilita e, de certa forma, legitima, no 

discurso científico, tanto a abstração quanto as abordagens que partem da 

racionalidade do comportamento humano (como a figura do homo economicus e o 

individualismo metodológico). Mais do que isto, veremos também porque, na visão 

marxiana, é o capitalismo que possibilita o próprio surgimento da ciência 

econômica. É neste ponto que Marx se aproxima mais do positivismo que do 

historicismo. Veremos também em que Marx se distancia do positivismo e 

aproxima-se do historicismo, como ele relativiza portanto a abstração e o discurso 

da natureza individualista do homem.  

As semelhanças de Marx com a teoria positivista do conhecimento, apesar 

de existirem, partem de fundamentos totalmente diversos. Estas semelhanças que 

apontaremos aqui não são, entretanto, aquelas do marxismo positivista que Löwy 

                                                 
60 Não estamos falando aqui de uma limitação do sujeito no sentido do historicismo ou da sociologia 
do conhecimento. Como escreveu Fausto (1988), ao dizer que Aristóteles era limitado por seu tempo 
para compreender o conceito de valor, Marx não falava de limitações subjetivas, no sentido dos 
preconceitos de Aristóteles para com os escravos gregos. Segundo esta leitura, Aristóteles não teria 
percebido que é o trabalho que determina o valor porque seus preconceitos subjetivos o impediriam 
de ver o trabalho escravo e o trabalho de um cidadão grego como iguais, e sem chegar ao trabalho 
abstrato não haveria como pensar o valor. Mas Fausto defende que a limitação do sujeito que Marx 
coloca não é subjetiva (no sentido da cultura ou interesses de classe), mas objetiva: não é que o 
valor existia na Antigüidade mas Aristóteles, pelos preconceitos subjetivos, não percebia, mas sim 
que o valor não existia na Antigüidade (ainda que algumas de suas determinações estivessem lá, 
postas) porque o trabalho abstrato, fundamento do valor, só adquire posição no capitalismo.  
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(1996) aponta61. Eles decorrem não de uma teoria do conhecimento, mas antes da 

conexão dialética vista por Marx entre o conhecimento e o objeto.  

Em primeiro lugar, não é totalmente estranho a Marx o tratamento do 

campo econômico como campo autônomo do conhecimento, como o faz a teoria 

neoclássica. De fato, de forma ainda mais radical que o positivismo neoclássico, 

Marx vê no campo econômico a esfera mais importante para a compreensão das 

sociedades humanas, colocando a forma de reprodução material como a que pode 

explicar as demais esferas e suas interligações 62.   

Mas é particularmente no capitalismo que a esfera econômica das relações 

sociais de fato ganha autonomia e se põe como objeto de estudo. Esta autonomia 

dos fenômenos econômicos pode ser vista tanto a partir do plano das idéias, ou 

seja, do processo de revolução intelectual que se inicia no Ocidente por volta do 

século XV com Maquiavel, como também a partir das transformações na própria 

esfera material empreendidas pelo capitalismo, relativamente às formas anteriores 

de organização social.  

Sob o primeiro aspecto, Bianchi (1988) procura mostrar a pré-história do 

pensamento econômico, ou seja, a revolução de idéias e valores sem a qual teria 

sido impossível a Adam Smith escrever A Riqueza das Nações (obra que é 

                                                 
61 Löwy (1996) mostra como o marxismo ortodoxo acatou a idéia presente no positivismo da 
existência de leis naturais para a história, e as transformou na famigerada e vulgar teoria da 
sucessão dos modos de produção, vista por muitos marxistas como uma descoberta da ciência 
natural, e que Popper tanto critica em várias obras (Popper, 1974, 1978 e 1980).  
62 Cabe destacar que o “econômico” para Marx inclui o “não-econômico” como pressuposto. Como 
aponta Fausto (1988), a categoria econômica “troca”, por exemplo, pressupõe o plano jurídico (a 
propriedade privada), e o político (o Estado Civil, que formaliza o direito e portanto a propriedade 
privada, além de garantir a igualdade entre os homens). Sem estes elementos não propriamente 
econômicos, a troca não existiria. Assim, Fausto coloca que é incorreta a leitura do Prefácio da 
Introdução à Crítica da Economia Política de Marx (1979b) que vê as diferentes esferas sociais como 
níveis distintos e com uma ordem unilateral de causalidade (da infra-estrutura econômica para a 
superestrutura jurídica, cultural e política). Ele defende que elas estão intrinsecamente ligadas, ao se 
falar de uma das esferas, as demais estão pressupostas. Sobre a tese marxista vulgar da 
determinação da superestrutura pela infraestrutura, o próprio Marx trata em uma nota ao volume I de 
O Capital (Marx, 1983, p. 71). Nesta, responde Marx a uma crítica segundo a qual sua teoria estaria 
errada pois nem sempre a esfera econômica é a dominante. Na Antigüidade, disse o crítico, 
dominava a esfera política, e na Idade Média, a esfera dominante era a religiosa. A esta crítica Marx 
responde ironicamente que ninguém seria tão ingênuo a ponto de achar que a esfera econômica era 
a dominante nas duas referidas épocas da história. Mas completa escrevendo que eram exatamente 
a forma como estas sociedades se reproduziam materialmente (a esfera “econômica”) que explicava 
porque numa a política, noutra a religiosa, eram as esferas dominantes. Althusser, em sua obra Para 
ler o Capital¸resgata esta passagem denominando-a de tese da sobredeterminação.     
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considerada a certidão de nascimento da ciência econômica) em 1776. Assim, a 

autora aponta as contribuições que possibilitaram o próprio surgimento das ciências 

em geral, com seu descolamento e emancipação com relação à moral teológica, 

que desde Maquiavel passa a perder espaço para a moral teleológica, ou seja, 

aquela da adequação de meios a fins.  

Bianchi (1988) mostra que, nesta revolução de valores, as noções de bem 

e mal perdem espaço para as noções de utilidade e eficácia para julgar as ações 

humanas. Assim, a ciência passa a abandonar a concepção religiosa do homem, 

que seria feito à imagem e semelhança de Deus, para colocá-lo, numa perspectiva 

que se afigurava mais realista a Maquiavel e Hobbes, como um ser egoísta, 

covarde, mesquinho e cuja motivação principal é a busca de riqueza. Assim, houve 

a abertura ao homo economicus e às abordagens que partiam do individualismo. 

Após passar pelos principais pensadores desta revolução de valores, chegando 

finalmente aos filósofos éticos, Bianchi (1988) mostra ainda que, na trilha aberta por 

eles, Smith conseguiu conciliar altruísmo e egoísmo em sua teoria do capitalismo: 

cada indivíduo agindo apenas segundo seu auto-interesse contribui para o bem-

estar geral63. A autora defende portanto que, sem esta revolução de valores 

ocorrida no ocidente, a ciência econômica não poderia ter surgido como campo 

autônomo do conhecimento.  

Desta forma, a economia política “vem à luz com um triplo compromisso: 

eticamente embasada na possibilidade de se reconciliar egoísmo, altruísmo e bem-

estar geral; filosoficamente atrelada a uma visão de mundo antropocêntrica; 

epistemologicamente filiada à tradição positivista e empirista” (Bianchi, 1988, p. 

134).  

Mas esta revolução de valores, como reconhece Bianchi (1988), não seria 

suficiente para explicar porque a ciência econômica se autonomiza das demais 

relações sociais:  

 

                                                 
63 Assim, Bianchi (1988) mostra como é falso o chamado “paradoxo de Adam Smith”, segundo o qual 
haveria contradição entre sua Teoria dos Sentimentos Morais  e A Riqueza das Nações.  
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“Em traços muito rápidos, este é o caminho pelo qual a relação 

econômica que se estabelece entre o homem e as coisas que possui torna-

se autônoma e adquire preponderância no pensamento ocidental. A história 

da ciência econômica tem um compromisso marcante com este caminho, 

como, de resto, com o capitalismo enquanto regime econômico. Ele só 

pode ser trilhado porque existem condições propícias ao descolamento 

desta dimensão da atividade humana do conjunto mais amplo que a 

enclausurava até então” (Bianchi, 1988, p. 139).  

 

Ou seja, além da relação com a revolução intelectual ocorrida no ocidente, 

há também uma relação entre a ciência econômica e as próprias transformações 

sociais que surgem com o capitalismo, que autonomizam a esfera econômica das 

demais, não apenas no plano dos valores ou das idéias, mas na materialidade do 

plano da organização social. Paulani (1992) busca estabelecer esta relação, 

seguindo dois caminhos distintos: um baseado em Max Weber e outro em Marx.  

Como destaca Paulani (1992, p. 52), em Weber, o processo de 

modernização ocorrido no ocidente, com a quebra da unidade que antes existia em 

torno da religião, gerou uma pluralidade de esferas de valor, surgindo assim uma 

competição entre elas, que não poderia mais ser resolvida por qualquer ordenação 

de ordem divina ou cosmológica. Na segunda parte do argumento weberiano, “a 

partir deste fracionamento da razão há uma tendência natural de autonomização 

dos sistemas de ação onde predomina a racionalidade cognitiva instrumental 

(economia e estado) de modo que esta racionalidade, já institucionalizada, se 

impõe agora, de modo cada vez mais forte, aos indivíduos. Ou seja, na medida em 

que a moral e os valores éticos se descolam de qualquer fundamento racional (não 

há mais “razão em geral” mas uma pluralidade de razões em choque), o único 

fundamento da regularidade das ações da vida passa a ser os “motivos utilitários”. 

(Paulani, 1992, p. 52).  

Segue-se que o capitalismo, em seu desenvolvimento, realiza três 

importantes movimentos para a possibilidade do conhecimento econômico: 1) funda 

o indivíduo que agora independe de uma totalidade que o transcende; 2) coloca o 
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social como algo exterior ao homem, possibilitando assim que ele seja tomado 

como objeto de estudo; 3) ordena a vida pelas esferas onde predomina a razão 

instrumental, que são o mercado, o Estado e o Direito.  

É interessante lembrar aqui de Durkheim (1981), o qual escreve que, para 

que se determine que algo é um fato social, são necessárias três características 

que devem ser conjuntamente observadas: ele deve ser externo ao indivíduo, deve 

ter poder coercitivo sobre ele e deve ser geral. É exatamente isto que o processo 

de domínio da racionalidade cognitiva instrumental, levado a cabo pelo capitalismo, 

faz com o social, tornando os fenômenos sociais como coisas, exteriores aos 

indivíduos, com uma regularidade própria que pode ser apreendida teoricamente.  

Ainda segundo Paulani (1992, p. 53), em Marx é a generalização da 

propriedade privada que funda a diferença entre o capitalismo e as formas de 

organização social que o precederam. Nesta perspectiva, é a propriedade privada 

que faz com que o homem se separe da Natureza e que funda assim o social como 

oposto ao natural. Coloca a autora que, enquanto o homem não tivesse algo que 

pudesse definir como “meu”, ele não se libertaria da comunidade e permaneceria 

como homem apenas como extensão da natureza, já que o social é extensão do 

natural.  

Paulani nota que Marx está fazendo duas afirmações: 1) que é só no 

capitalismo que o homem surgem como indivíduo pleno, porque é por meio da 

propriedade privada, das trocas no mercado e da divisão do trabalho, que o 

indivíduo ganha existência autônoma, ainda que se encontre aqui mais dependente 

da comunidade (do mercado); 2) que nas formações sociais anteriores ao 

capitalismo, como não existe o indivíduo, também não existe o social, exatamente 

porque não existe o “não social”.  

Assim, no capitalismo a generalização da propriedade privada, a divisão do 

trabalho e a produção para o mercado, ao mesmo tempo em que funda o indivíduo, 

funda também o social como oposto a ele, como algo exterior. E, dialeticamente, ao 

mesmo tempo em que a posição do indivíduo com a propriedade privada põe o 

social como oposto ao natural, ela também põe o social como oposto ao indivíduo, 

exterior a ele, criando assim uma “segunda natureza”, ou seja, o próprio social 
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aparece diante do homem como natural, como uma coleção de fenômenos que são 

alheios a ele.  

Concluindo, a possibilidade da ciência social se abre com o capitalismo 

porque ele joga o social para fora do homem, e a esfera social coloca-se assim 

como  coisa exterior a ele e, portanto, passível de ser teorizada.  

Além disso, como aponta Paulani, nesta nova forma de organização social 

“o econômico vai aparecer num locus próprio, visto que o capitalismo torna 

desnecessária qualquer força extra-econômica para garantir a transferência do 

excedente de uma classe para outra. Em outras palavras, o capitalismo, ao cindir 

aquela unidade abstrata (que antes dava conta da totalidade da existência humana) 

em indivíduo de um lado e sociedade do outro, faz com que o próprio 
positivismo surja como um momento necessário, já que a sociedade pode ser 

agora colocada, frente ao indivíduo, como um objeto de estudo, tanto quanto uma 

cobaia de laboratório, ou seja, com a mesma exterioridade desta”. (p. 54, grifos 

nossos) 

 

E Paulani acrescenta:  

 

“Essa nova forma de existência material, que constrói a sociedade 

e põe o econômico como econômico puramente, aparece então como se 
fosse regida por leis naturais, de modo que cabe à ciência positiva, 

objetiva e isenta, a tarefa de descobrir a regularidade e (mais importante 

para o positivismo) a ‘legitimidade’ das leis que a conduzem.” (p. 55, grifos 

da autora)  

 

Assim, conclui-se das exposições acima que não apenas a dimensão 

positiva do conhecimento torna-se uma possibilidade pela revolução de valores 

ocorrida no ocidente (Bianchi, 1988), como também torna-se uma necessidade, 

porque de fato o capitalismo põe o social como algo exterior ao homem, que 

aparece como se fosse natural, quer se trilhe um caminho weberiano ou marxista. 

Assim, mais do que uma possibilidade, a dimensão positiva do conhecimento social 
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deve existir, ao contrário do que defende o historicismo, porque de fato no 

capitalismo existe uma e exterioridade do objeto com relação ao sujeito que deve 

ser respeitada. É justamente por terem aceitado esta autonomia do objeto perante 

o sujeito que Weber e Marx foram mais bem sucedidos que os pensadores 

historicistas64.  

Assim, Marx vai aproximar-se do positivismo em três pontos principais, não 

por abraçar seus fundamentos ou suas idéias sobre a teoria do conhecimento, mas 

em virtude de reconhecer que a noção positivista de ciência tem fundamentos na 

realidade do capitalismo, ainda que apenas na sua realidade superficial. O primeiro 

ponto de aproximação, já destacado acima, é a aceitação de que a sociedade, ao 

menos no capitalismo, de fato apresenta-se como exterior ao sujeito.  

O segundo ponto de aproximação é a construção teórica do capitalismo 

centrada na racionalidade dos agentes. Esta aproximação decorre do fato de que, 

para Marx, assim como para Weber, nesta sociedade há uma autonomização e 

dominância das esferas da vida em que predomina a racionalidade cognitiva 

instrumental (mercado, Estado e Direito). Além disso, apesar de Marx centrar-se 

não em um indivíduo genérico ao estilo do individualismo metodológico, mas na 

racionalidade das classes econômicas na disputa pelo produto social (capitalistas 

buscando aumentar os lucros e trabalhadores lutando por aumentos de salários), o 

fato de ser nesta sociedade que o indivíduo se põe, pela primeira vez, de forma 

plena na história, nos leva a compreender que há de fato algo na realidade que 

possibilita o surgimento do individualismo metodológico. Este fato, combinado com 

o domínio da racionalidade instrumental no capitalismo torna frágeis as críticas do 

historicismo em sua defesa de uma metodologia baseada num “homem ético”.  Se 

Marx foi um grande crítico do capitalismo e das suas relações sociais, ele 

entretanto era bastante lúcido para diferenciar o que de fato a realidade é (e no 

capitalismo domina a racionalidade instrumental) do que o que ele gostaria que ela 

fosse (que o capitalismo fosse substituído por uma sociedade em que dominasse a 

solidariedade e na qual os homens agissem pensando uns nos outros e não 

apenas em obter ganhos materiais).  

                                                 
64 A solução de Weber, entretanto, não é discutida neste trabalho.  
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O terceiro aspecto em que Marx se aproxima do positivismo está 

relacionado aos dois anteriores, e é o fato de ele aceitar a abstração e assim, 

contrariamente ao historicismo, ter construído uma teoria do capitalismo a partir dos 

conceitos da economia política clássica. Novamente, esta concessão que Marx faz 

à abstração decorre das particularidades do capitalismo. Como vimos, para Marx a 

abstração não é mero processo subjetivo, ela é real. A adequação do conceito 

assim é obtida pelo fato de que a sua construção está limitada a uma realidade 

social onde de fato o Conceito existe, ou seja, onde de fato a própria dinâmica 

social realizou a abstração, a generalização. Esta concepção é mostrada na 

famosa passagem em que ele fala do conceito de trabalho abstrato, na Introdução 

à Contribuição à Crítica da Economia Política:  

 

“O trabalho parece ser uma categoria muito simples. E também a 

representação do trabalho, neste sentido geral – como trabalho em geral . 

Entretanto, concebido economicamente nesta simplicidade o ‘trabalho’ é 

uma categoria tão moderna como são as relações que engendram esta 

abstração (...) esta abstração do trabalho em geral não é apenas o 

resultado intelectual de uma totalidade concreta de trabalho. A indiferença 

em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma de 

sociedade na qual os indivíduos podem passar com facilidade de um 

trabalho a outro e na qual o gênero determinado de trabalho é fortuito e, 

ortanto, é-lhes indiferente. Neste caso, o trabalho converteu-se não apenas 

como categoria, mas na efetividade, em um meio de produzir riqueza em 

geral (...) Assim, a abstração mais simples que a Economia moderna situa 

em primeiro lugar só aparece no entanto nesta abstração praticamente 

verdadeira como categoria da sociedade mais moderna. (1979b, p. 125-

126).   

  

Assim, ao contrário do historicismo, Marx não nega a abstração, 

exatamente porque ela é objetiva e não apenas subjetiva. E o capitalismo também 

no aspecto da abstração é uma organização social que permite que seja construída 
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a ciência social e em particular a ciência econômica. Em primeiro lugar, porque o 

processo de racionalização levado a cabo pelo capitalismo é também um processo 

de homogeneização da conduta social humana, o que torna homogêneo e neste 

sentido generaliza na realidade certo conjunto básico de relações sociais ao redor 

do mundo (a forma mercadoria, a organização da produção para as trocas, divisão 

do trabalho, a busca do lucro, a burocracia empresarial e estatal, o regime político 

democrático, etc), ainda que haja diferenças nas formas como este conjunto básico 

de relações se manifesta nos diversos países. O capitalismo é então, neste sentido, 

uma máquina de abstrair, um sistema social que tende a tornar as relações sociais 

cada vez mais abstratas e racionais.  

Em segundo lugar, o capitalismo também possibilita, como mostrou Marx 

(1979b) na seção sobre o método da Economia Política na Introdução à Crítica da 

Economia Política, criar conceitos que servem para estudar as formações sociais 

que o antecederam, nas quais os conceitos da sociedade capitalistas estavam 

presentes como pressuposições objetivas, ou seja, apenas em forma embrionária, 

sem ter ainda a determinação posição.  

Entretanto, e aqui vem a aproximação de Marx com o historicismo, ele 

sempre fez questão de ressaltar que os conceitos da economia política pertencem 

ao capitalismo, e não podem ser aplicados a outras sociedades senão com 

cuidado, ou seja, tendo a consciência de que os conceitos não estavam lá postos, e 

que servem, portanto, apenas como recursos do pensamento.  

Da mesma forma, Marx sempre rejeitou qualquer tipo de concepção 

fundante da natureza humana (Paulani, 1992, p.53). Assim, em Marx, se o homem 

existe como indivíduo, ele entretanto não existe enquanto sujeito e, portanto, fundar 

uma natureza humana centrada no egoísmo e racionalidade do homo economicus 

é não perceber a particularidade social na qual o homem surgiu como indivíduo. Se 

Marx de fato aborda o comportamento das classes no capitalismo numa 

perspectiva racional, é importante lembrar, seguindo Fausto (1988), que para ele o 

homem não é sujeito, não é a finalidade do processo capitalista de produção. 

Assim, o capitalismo aparece como um sistema de produção de mercadorias para o 

consumo, mas na verdade é um sistema de produção de mercadorias cuja 
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finalidade é a valorização do valor. Assim, o verdadeiro sujeito para Marx, o que 

move o capitalismo, reproduzindo suas próprias condições de existência, é o 

capital.  Como coloca Fausto (1988), o homem no capitalismo está pressuposto, a 

sua posição é negada pelos seus predicados proletário e capitalista, que são 

suportes do verdadeiro sujeito, o capital (a valorização do valor). Assim, a rigor, a 

racionalidade que aparece no sistema teórico de Marx não tem que ver com uma 

suposta natureza humana, mas é o contrário, é uma característica dos predicados 

que negam o homem.   

Outro problema a ser tratado é a questão a respeito da metafísica. De fato, 

conceitos como "valor" (como apontou Joan Robinson) ou "lógica do capital" não 

são diretamente observáveis e, portanto, neste sentido, metafísicos. Entretanto, ao 

contrário do positivismo, Marx não foge da metafísica por ver nela um atributo 

objetivo (Fausto, 1988). E isto também decorre do seu rompimento com o mundo 

kantiano, o que é notado principalmente na seção 4 do capítulo I de O Capital, "O 

caráter fetichista da mercadoria e seu segredo", à qual se dá muito pouca atenção, 

principalmente entre os economistas, e para muitos leitores esta seção parece estar 

ali apenas como um devaneio de Marx.   

Na seção sobre o fetichismo, podemos entender bem a diferença entre as 

concepção das significações de Marx e a de Kant. Como vimos, na sua Crítica da 

razão pura, Kant defende a impossibilidade de se chegar pelo pensamento à 

posição dos objetos. Ali, ele limita o campo da ciência aos objetos sensíveis. O 

limite do sujeito é dado pelo fato de que ele percebe as coisas apenas como 

fenômenos que se apresentam aos sentidos e, para ele, a intermediação dos 

sentidos torna subjetiva a apreensão do objeto. Assim, no intuito louvável de 

combater a metafísica presente nas provas da existência de Deus, Kant, como 

vimos, separa sujeito e objeto, limitando o uso da razão ao plano empírico e 

fenomênico, pois ela não poderia chegar à coisa em si ou à essência das coisas.  

O fato de a dialética poder ampliar os limites da razão positiva que se apóia 

nesta concepção kantiana vem, além do fato de que ela aceita a contradição, do 

fato de perceber que a realidade também tem uma dimensão metafísica, que não é 
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apenas empírica. Assim, para Marx, os objetos sociais, como a forma mercadoria, 

não podem ser plenamente apreendidos apenas de um ponto de vista empírico:   

 

“Assim, a impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico 

não se apresenta como uma excitação subjetiva do próprio nervo, mas 

como forma objetiva de uma coisa fora do olho. (...) no ato de ver, a luz se 

projeta realmente a partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o 

olho. É uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma mercadoria 

e a relação de valor dos produtos do trabalho, na qual ele se apresenta, 

não têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as 

relações materiais que daí se originam. Não é nada mais que determinada 

relação social entre os próprios homens que para eles assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para encontrar uma 

analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. 

Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 

figuras autônomas, que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, 

no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. 

Isso eu chamo de fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo 

são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da 

produção de mercadorias” (Marx, 1983, p.71).  

 

Apesar de Marx não fazer referência a Kant, é impressionante como esta 

passagem parece uma crítica direta às concepções deste autor.  

Marx, que está falando de objetos sociais, vê então que estes objetos, 

como a mercadoria, além de um caráter sensível, apresentam também um caráter 

supra-sensível:  

 

“É evidente que o homem por meio de sua atividade modifica as 

formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. A forma da 

madeira, por exemplo, é modificada quando dela se faz uma mesa. Não 

obstante a mesa continua sendo madeira, uma coisa ordinária física 

 116



[sensível]. Mas logo que ela aparece como mercadoria, ela se transforma 

numa coisa fisicamente metafísica [sensível supra-sensível].” (p.70) 

 

O caráter misterioso da mercadoria, escreve Marx, não provém do seu 

valor de uso, pois olhando o objeto na sua forma natural ou transformado pelo 

trabalho humano, nada de misterioso se encontra. Também não provém do seu 

valor, pois por diferentes que sejam os trabalhos concretos eles são no limite 

dispêndio de cérebro, músculos e nervos. De onde vem então o mistério da 

mercadoria? Marx responde: desta forma mesmo.  

 

“A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de 

igual objetividade de valor dos produtos do trabalho, a medida do dispêndio 

de força de trabalho do homem, por meio da sua duração, assume a forma 

da grandeza de valor dos produtos de trabalho, finalmente, as relações 

entre os produtores, em que estas características sociais de seus trabalhos 

são ativadas, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do 

trabalho.” (p. 71) 

 

Então, o mistério está justamente no caráter peculiar das relações sociais 

na sociedade capitalista, uma organização que faz as relações sociais entre os 

homens (o trabalho assalariado, com seu duplo caráter de produção de valores de 

uso e de valor) aparecerem como relações entre as coisas, entre os objetos do 

trabalho. Nesta concepção, o discurso científico que fica preso apenas ao mundo 

kantiano, ao plano empírico ou fenomênico, não percebe este caráter da mercadoria 

que é supra-sensível, não percebe a objetividade desta categoria metafísica que é o 

valor (e, mais precisamente, a valorização do valor ou o capital), uma força social 

objetiva, apesar de não ser sensível, e acaba com isto considerando o valor como 

algo natural, intrínseco às mercadorias, como propriedade delas. A economia vulgar 

cai então no fetichismo, para Marx, pois não percebe que estas relações são 

sociais, historicamente determinadas, mas que no capitalismo aparecem como 

naturais: 
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“Até agora nenhum químico descobriu valor de troca em pérolas ou 

diamantes. Os descobridores econômicos desta substância química, que se 

pretendem particularmente profundos na crítica, acham, porém, que o valor 

de uso das coisas é independente de suas propriedades enquanto coisas, 

que seu valor, ao contrário, lhes é atribuído enquanto coisas.” (p.78) 

 

Assim, a metafísica presente na forma mercadoria e nos conceitos de valor 

e capital, decorre do fato de serem conceitos que foram engendrados pela própria 

realidade capitalista, que autonomiza a esfera material das relações humanas de tal 

forma que as relações sociais aparecem como naturais (o fetichismo). Esta 

sociedade só pode ser plenamente compreendida, portanto, se o próprio discurso 

científico reproduzir esta metafísica real, ou seja, perceber que o real é mais do que 

o plano fenomênico e que, para decifrá-lo, é preciso transcender este plano, com o 

uso da razão. A crítica de Marx ao fetichismo é exatamente para mostrar como, se o 

cientista se atém ao plano empírico, que se constata de imediato pelos sentidos, irá 

incorrer numa ilusão provocada pela própria realidade capitalista, e tomar relações 

sociais como se fossem naturais.  

 

 

 

Uma última coisa a se acrescentar aqui é a necessária crítica do marxismo, 

ou pelo menos de muitos marxistas, que tomam os conceitos e o sistema teórico 

desenvolvidos por Marx no século XIX e insistentemente buscam até hoje encaixar 

a realidade dentro daquele sistema. Assim, seria muito mais coerente com a 

postura de Marx que se tomasse o método de Marx e, vendo como ele é 

intrinsecamente ligado ao objeto, perceber a superação de certos conceitos e de 

certas características do próprio sistema construído por Marx, em face do 

reconhecimento das grandes transformações pelas quais passou o capitalismo 

nestes quase 150 anos desde que ele escreveu O Capital.  
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Não estamos aqui dizendo que a análise que Marx fez do capitalismo 

perdeu de todo sua atualidade, mas sem dúvida é útil e proveitoso ao 

conhecimento se, ao invés de se contentarem com teorias prontas, muitos 

marxistas levassem mais a sério as prescrições metodológicas de Marx e se 

esforçassem, sem preconceitos, a fazer uma análise objetiva do capitalismo 

contemporâneo, ainda que desta análise resultasse a descoberta de que Marx em 

algum aspecto está desatualizado. Pois isto não seria para ele, se estivesse vivo, 

motivo para sentir-se fracassado, mas ao contrário, seria motivo de orgulho, pois 

teria sido ultrapassado na teoria, mas acertado no método65.  

 

                                                 
65 Neste aspecto também Marx se aproxima de um autor positivista, o próprio Popper, que como 
vimos também defende que as teorias científicas são temporárias e históricas. Entretanto, como 
destacamos, para Popper é como se a ciência construísse modelos e teorias cada vez mais 
sofisticados, chegando-se cada vez mais perto da realidade, que é estática. Numa perspectiva 
marxista, ao contrário, as teorias são superadas porque a própria realidade se transforma. A 
historicidade para Marx não está apenas no conhecimento, portanto, mas no próprio objeto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos no primeiro capítulo, as influências do positivismo sobre o 

método na ciência econômica foram a noção de conceito como abstração pura 

(subjetiva) e o individualismo metodológico. Assim, desenvolveu-se na tradição 

positiva da ciência econômica moderna o modelo abstrato-dedutivo na construção 

de teorias, com o recurso ao plano empírico no teste das teorias e na comparação 

entre elas. Buscamos mostrar então que as discussões sobre o método na ciência 

econômica, dentro desta tradição, desde os economistas clássicos (na controvérsia 

entre Malthus e Ricardo) até a teoria neoclássica moderna (particularmente com as 

polêmicas idéias de Friedman), têm se pautado principalmente pelas discussões 

sobre o realismo das hipóteses, condições iniciais ou pressupostos das teorias. As 

críticas heterodoxas à teoria neoclássica se centram também, principalmente, nos 

pressupostos irrealistas desta vertente.  

Procuramos seguir um caminho diferente para estudar o método na ciência 

econômica, preocupando-nos não com a abstração vista sob a perspectiva acima 

referida (hipóteses contra-factuais), mas mostrando como a noção positivista levou 

a teoria neoclássica a adotar conceitos cada vez mais abstratos no sentido de 

serem descolados da sua realidade social, como abstrações puras, subjetivas, o 

que vai ao encontro da concepção positivista de ciência, que busca relações gerais 

e invariáveis no estudo dos fenômenos econômicos e da sociedade, 

independentemente do contexto sócio-histórico.  Neste sentido, argumentamos 

também que a passagem da Economia Política (Political Economy) para a 

Economia (Economics), ou dos economistas clássicos para os neoclássicos, foi um 

processo de crescente subjetivação dos conceitos com os quais trabalhava a 

ciência econômica, caminhando assim no rumo do aumento da abstração no 

sentido aqui considerado. É este aspecto que achamos ser mais produtivo para a 

crítica ao caráter abstrato da teoria neoclássica, e não a questão sobre o realismo 

dos pressupostos, que podem ser perfeitamente relaxados (como os 

desenvolvimentos recentes têm demonstrado e como destaca Lisboa (1998)) sem 
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que com isto se saia do interior da concepção de ciência e de abstração presentes 

na teoria neoclássica.  

No segundo capítulo, mostramos a concepção historicista do conhecimento 

e como ela influenciou a Escola Histórica Alemã e o Velho Institucionalismo, tendo 

defendido a necessidade de uma análise integrada da ciência econômica com as 

outras disciplinas das ciências sociais e atentando para o importante papel do 

estudo das instituições e das particularidades histórico-sociais para compreender a 

realidade econômica. Vimos que as idéias baseadas no historicismo, entretanto, 

são muito eficazes em criticar a visão naturalista e abstrata de ciência embasada 

no positivismo, mas incapazes de superá-la, cedendo pois ao relativismo e 

conseqüentemente ao ceticismo já que, no limite, ao negar-se a abstração, nega-se 

a própria possibilidade de construir teorias e, portanto, de fazer ciência.  Desta 

forma, o ramo da ciência econômica que se desenvolveu nesta concepção 

caracterizou-se mais pelos desenvolvimentos de estudos de casos e da história 

econômica (incluindo a coleta de dados estatísticos) do que pela criação de teorias 

a respeito das relações entre as variáveis econômicas.    

No terceiro capítulo, acompanhamos a tentativa de solução do impasse 

entre o positivismo e o historicismo contida na Nova Economia Institucional, 

particularmente na vertente de Douglass North e na teoria da escolha pública de 

Buchanan. Argumentamos que os autores desta vertente adotaram a temática que 

surgiu com o historicismo, qual seja, a importância do estudo das instituições 

sociais na ciência econômica, combinando-a, numa tentativa de solução eclética, 

com a noção de abstração e o individualismo metodológico presentes na 

concepção positivista. Assim, pretendem contornar os problemas que decorrem do 

historicismo em virtude de sua aversão à abstração, abraçando a visão positivista 

de ciência, mas resgatando a temática historicista, que é vista como importante 

para o estudo das relações econômicas. Procuramos mostrar que esta “solução” 

eclética, apesar de ter de fato aberto novos campos de estudo e de ter ampliado o 

campo de visão do mainstream da ciência econômica, não é satisfatória, pois na 

verdade ao invés de uma maior aproximação das teorias com relação à realidade, o 

que houve foi uma extensão da noção de conceito como abstração pura, presente 
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na concepção positivista, e da abordagem neoclássica, para as demais ciências 

sociais. Com isso, houve uma expansão da abordagem economicista (centrada no 

individualismo metodológico, na racionalidade dos agentes e em problemas de 

minimização de custos e maximização de benefícios) para a sociologia, a ciência 

política e até mesmo a história. Assim, ao ampliar-se o escopo dos temas tratados 

segundo a concepção neoclássica, criou-se conceitos ainda mais abstratos que os 

daquela teoria, o que vai no caminho inverso do proposto pelas idéias do 

historicismo.   

No quarto capítulo, mostramos uma outra tentativa de solução para os 

dilemas entre o historicismo e o positivismo, que não se assenta, entretanto, numa 

solução meramente eclética (na simples combinação dos dois métodos), mas numa 

tentativa de superação dialética. Vimos como a dialética de Marx busca resolver 

este problema por uma mudança de registro lógico e não apenas metodológico, e 

que ele busca a legitimidade e os limites do conhecimento não numa teoria do 

conhecimento, mas com base no próprio objeto.  

Assim, é a própria configuração do sistema capitalista que possibilita a 

Marx: 1) aceitar a abstração, o que é legítimo porque as abstrações são reais (ou 

seja, os conceitos estão postos, existem efetivamente), o capitalismo é um sistema 

social que é uma máquina de abstrair, de generalizar e homogeneizar as relações 

sociais; 2) usar a abordagem racionalista e até mesmo compreender o 

individualismo metodológico, tendo em vista que é o capitalismo que põe o 

indivíduo e que estabelece o domínio das esferas da vida em que predomina a 

racionalidade cognitivo-instrumental (o mercado, o Estado e o Direito), o que 

também está em Weber, insuspeito de ser marxista; 3) ver, portanto, a esfera 

econômica como campo autônomo do conhecimento, com suas leis e regularidades 

próprias, passível de ser estudado quase que como uma coisa, pois o capitalismo, 

de fato, ao fundar o indivíduo, coloca o social como exterior ao homem e torna a 

esfera econômica uma esfera autônoma, não mais subordinada à política, como na 

Antigüidade, ou à religião, como na Idade Média.  

Ao mesmo tempo em que, contra o historicismo, o marxismo parte das 

características do objeto de estudo (o capitalismo), acima referidas, para legitimar a 
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possibilidade do conhecimento científico, ele também parte do objeto para fazer as 

críticas ao positivismo e estabelecer os limites do conhecimento científico, os 

limites do uso dos conceitos criados no capitalismo, aproximando-se do 

historicismo. Assim, os conceitos da economia política para Marx só são 

plenamente aplicados ao capitalismo. Entretanto, ele defende e de fato procedeu 

ao seu uso para estudar as sociedades passadas, não vendo lá a posição e, 

portanto, a existência destes conceitos, mas sim vendo-os como pressuposições e 

portanto apenas como auxílio para se compreender aquelas sociedades.  

Da mesma forma, o indivíduo só adquire posição no capitalismo, mas a 

posição do homem como indivíduo não significa sua posição como sujeito. Assim, 

se a abordagem individualista e racional do comportamento humano tem certa 

legitimidade no capitalismo, não se deve, entretanto, partir daí para uma  fundação 

do homem, pois este está apenas pressuposto (uma vez que não é ainda sujeito). 

No capitalismo, para Marx, há a negação do homem pelos seus predicados, que 

são as classes sociais (capitalistas e proletários), suportes do verdadeiro sujeito, 

que é o capital ou a valorização do valor66 (Fausto, 1988). Além disso, a visão do 

econômico como esfera autônoma do conhecimento deve ser relativizada, tanto 

porque a exterioridade do econômico com relação ao homem, seu caráter de coisa, 

é apenas aparente, como porque ao se falar de qualquer categoria econômica, 

estas categorias são impensáveis sem as demais instituições sociais, que estão 

pressupostas nelas, exatamente porque foram resultado de um processo histórico e 

não fruto da natureza humana (ver nota 62, p. 107).  

Assim, Marx tem claro em suas idéias o problema do conflito entre respeito 

à particularidade e necessidade de generalidade do conhecimento. Sua alternativa, 

permitida por sair dos limites da lógica formal e acolher a contradição objetiva, é 

portanto perceber a abstração como processo real, ou seja, o próprio capitalismo, 

em sua particularidade histórico-social, é uma sociedade que tem a capacidade de 

promover cada vez mais a abstração e a homogeneização das relações humanas 

                                                 
66 A posição do homem como sujeito implica, para Marx, o fim das classes sociais e, de resto, o fim 
do capitalismo e construção de uma sociedade socialista, na qual o homem seria a finalidade da 
produção e passaria a ser sujeito de sua história.  
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em todo o mundo. É esta abstração real que permite, para Marx, a legitimidade da 

generalidade no discurso científico, mas o que ele destaca é exatamente a 

necessidade de se perceber que a abstração é real, e não apenas processo 

subjetivo, como na noção kantiana de conceito. Assim, a particularidade deve ser 

respeitada no sentido de que, apesar de o conceito exprimir uma generalidade, esta 

generalidade é posta (é objetiva) e, neste sentido, nega-se em particularidade 

(Fausto, 1987; Paulani, 1992), pois pertence a uma certa constelação histórico-

social.  

Algo interessante que resulta desta leitura de Marx é que a ciência 

econômica convencional não está de todo descolada da realidade como os críticos 

baseados no historicismo colocam. O que se pode dizer é que, exatamente pela 

noção positivista do conhecimento que ela abraça, ela já se limita, de antemão, a 

estudar apenas o plano fenomênico, empírico e, portanto, apenas a aparência do 

sistema capitalista, enquanto que, para se chegar à essência, na visão marxiana, é 

necessário um exercício da razão que transcende o plano empírico. Daí, como 

vimos, a metafísica do discurso de Marx, que visa reproduzir a metafísica do 

próprio objeto.  

Entretanto, e isto está tanto em Hegel como em Marx, a aparência não é 

falsa, mas um dos momentos da realidade. Por isto, quando a ciência econômica 

convencional e suas concepções metodológicas são utilizadas respeitando-se seus 

limites, ou seja, atendo-se ao estudo de relações entre variáveis econômicas e 

quando se direciona a questões de ordem prática e instrumental como a política 

econômica, que estão no plano fenomênico, é inegável que ela tem dado muitas 

contribuições.  

Mas, quando se trata de adentrar os campos "obscuros" do conhecimento, 

como o estudo das instituições sociais e da dinâmica social, onde há objetos 

contraditórios como o dinheiro (Paulani, 1992), a ciência econômica convencional é 

claramente insuficiente. Assim, é necessário e legítimo, portanto, procurar-se outras 

formas de abordagem do objeto, e a dialética de Marx nos parece constituir uma 

boa solução para ampliar o conhecimento sobre a economia e a sociedade e 
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superar os problemas do positivismo e do historicismo que foram tratados nesta 

dissertação.   
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