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“[...] toda a ciência seria 

supérflua, se a forma de 

aparecimento e a essência das coisas 

coincidissem imediatamente” (Marx, 

K. O Capital, Livro III, p. 271). 

 

 

 

A questão metodológica na Ciência é, de fato, objeto de urgente reflexão. 

Principalmente no campo da Economia. Fundamentalmente, a metodologia é o conjunto 

de regras operatórias, lógicas e teóricas que estão subjacentes ao entendimento dos 

fenômenos do mundo. A metodologia é a forma como se procede em um estudo teórico, 

os mecanismos de exposição dos resultados e todo processo metódico de investigação e 

exposição.  

 

Entendemos o paradigma geral de Ciência como uma atualização do Empirismo 

do século XVIII, que agora toma a roupagem de um positivismo científico e que subsume 

o mero empirismo e tenta se vender como vazio de ideologia atrás da linguagem que 

utiliza, a formalização, e de certa mecânica teórica: proponho uma tese, questão de 

pesquisa, coleto dados, verifico, conto a história...  O empirismo consistia em uma relação 

entre o corpo do sujeito e o corpo do objeto, servindo a matéria corpórea do pesquisador 

como porta de entrada da experiência: seus cinco sentidos organizavam a empiria 

deixando que o objeto falasse por si só em uma tentativa de zerar a subjetividade no 

processo teórico da investigação. A atualização teórica dessa corrente se deu pelo 

positivismo inglês, tendo Stuart Mill como representante no campo da Economia dessa 

vertente teórica. Para o positivismo, existe uma identidade entre essência e aparência dos 
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fenômenos, porque as coisas são o que parecem ser. Valendo-se de termos filosóficos, 

para o Positivismo, coisa e objeto2 são sinônimos.  

 

Para esse tipo de pesquisador, o objeto do conhecimento está posto (e daí o 

positivismo como apreensão do que se supõe ser o real, como se houvesse identidade 

entre essência e manifestação externa, ou seja, entre coisa e objeto) e o pesquisador 

apenas deve explicar como ele se articula na realidade fenomênica. A relação entre a 

forma de aparecimento do fenômeno e sua essência, bem como o nexo íntimo desse fato 

empírico com outros processos é completamente esquecida. A relação é meramente 

externa, entre momentos dissociados de qualquer totalidade. Por exemplo, o preço de um 

bem qualquer no mercado, em relação ao de outro é chamado de preço relativo. Contudo, 

utilizamos a noção de preços relativos sem pensar o que é cada preço individualmente, 

sem nem pensar em empreender uma busca ao que inscreve a trocabilidade entre as 

mercadorias distintas a ponto de que sejam iguais em qualidade – como troco um carro 

por um pedaço de papel chamado dinheiro –, variando apenas em quantidade3, ou seja, 

ambas são mercadorias (qualitativamente iguais) e variam apenas de preço (variação 

quantitativa). Para explicar o preço relativo, é necessário entender tanto a formação do 

preço quanto o que ele representa, ou seja, a avaliação monetária do valor. Assim, não 

existe a possibilidade de explicar preços sem entender a função que o dinheiro 

desempenha dentro da totalidade capitalista, o que pressupõe um esclarecimento do valor 

como regulador da produção capitalista. 

 

É curioso que a ideia de Ciência tal qual se ensina nos cursos de Graduação seja 

um mecanismo retórico de validação do que outrora foi proposto, mas escamoteado (nem 

sempre por má fé, as vezes é mero desconhecimento) - pergunte a um neoclássico mal 

formado os pressupostos lógicos, filosóficos, em suma, teóricos de seu modelo e ele não 

os saberá, mas conhecerá os resultados dos teoremas clássicos: sabe bem o ponto de 

chegada sem conhecer muito bem o ponto de partida.  

                                                           
2 Utilizamos a acepção de ‘coisa’ como a coisa em si, o íntimo dela e ‘objeto’ a forma como as 

coisas se dão para nós. A etimologia da palavra objeto é justamente como as coisas se lançam 

para nós: “alea iacta est” – a sorte está lançada. A palavra iacta (jacta) indica o lançar-se e é 

quem forma o “jeto” da palavra objeto. Assim, o objeto é a coisa tal qual ela aparece para nós, 

enquanto coisa é a coisa em si. 
3 O marxismo explica tal relação com base no valor. Como todas as mercadorias são fruto de 

trabalho, o valor é posto como realidade sócio-histórica que regula a produção de mercadorias 

sob o modo de produção capitalista.  



 

O que o desenvolvimento da Ciência moderna no geral e da Ciência Econômica, 

no particular, fez ao colocar a matemática como linguagem foi espelhar o mundo da 

aparência nos modelos teóricos e esquemas dos pesquisadores. Aos economistas, o que 

aparece, o mercado (esfera da circulação) é de fato o nexo externo entre as mercadorias, 

tendo a mera relação quantitativa como mecanismo alocativo. Pouco importa a esfera da 

produção pois na circulação somos todos proprietários privados de mercadorias. 

Esquecem-se, com isso, que a aparência harmônica do mercado e das trocas é suportada 

pela existência da cisão violenta entre as classes na produção e, portanto, a metonímia 

capitalista de tomar o todo (sistema capitalista) pela parte (esfera da circulação) é um erro 

do positivismo vulgar. A essência é escamoteada pela aparência mistificadora: a 

circulação pode até ser marcada pela troca de equivalentes, mas a produção é fundada na 

exploração de tempo de trabalho excedente, deixando claro a disparidade entre o valor 

produzido pelo trabalhador e o valor efetivamente apropriado por ele - uma cota parte do 

valor total pois é expressão do tempo de trabalho necessário, enquanto a produção é a 

junção desse tempo com o tempo de trabalho excedente, gerador de mais-valor. Não 

existe harmonia plena na totalidade capitalista porque a contradição básica entre capital 

e trabalho é fundante desta forma de sociabilidade. Não basta conhecer os preços relativos 

das mercadorias, a esfera da produção encerra, em si mesma, contradições que a aparência 

do sistema trata de inverter e colocar como identidade harmônica. É a linguagem do 

fetiche e da reificação que tenta dar sentido à práxis moderna. 

 

A práxis capitalista põe e é posta pelo processo social de atomização advindo da 

sedimentação do sujeito de interesse e da relação social de coisas – o fetiche e a reificação 

são ilusões necessárias, mas nem por isso deixam de ser ilusões: os homens como meros 

apêndices do mundo das coisas servem como representantes das figuras econômicas.  

Aos economistas, aceitar a aparência invertida da sociedade é um caminho complicado 

porque significa aceitar a ilusão real do mundo atomizado. Assim, o cientificismo 

moderno autonomiza as áreas do saber (não é mais a Filosofia Moral, mas sim a 

Economia, Política, Filosofia, etc.) e a inteligibilidade dos fenômenos sociais passa a ser 

o espelho da inversão real. Se o mundo aparencial é o mundo quantitativo em que tudo é 

trocado por tudo, nada mais coerente que uma linguagem ao mundo teórico que sirva para 

explicar essas relações quantitativas. Ao instumentalizar a formalização como o único 

mecanismo de validação e refutação teórica, ficamos reféns de certa posição 



metodológica que vê a modelagem matemática como realidade autojustificada em si 

mesma. Contudo como todo sistema lógico tem suas regras operatórias internas [próprias 

da matemática] e que parecem (mas não o são) válidas para qualquer conteúdo4: se a conta 

dá um resultado único, estável e convergente, existe um equilíbrio possível, mesmo que 

a realidade não tenda para a teoria nem a teoria para a realidade.  

 

Ademais, uma discussão de fundo fundamental é: qual matemática o pesquisador 

se utiliza? Não é necessariamente a mais adequada ao problema; muitas vezes ele se vale 

do instrumental que conhece, havendo, contudo, uma forma mais adequada àquele 

conteúdo – lembremos da discussão das duas Cambridge’s, que apesar de parecer 

teoricamente errado agregar o capital em uma função de produção convencional, os 

americanos continuaram a seguir tal caminho “por dar certo”. É notório o 

desenvolvimento que os sistemas dinâmicos trouxeram à Teoria Econômica, abrindo 

discussões no campo da Complexidade, rebuscando e revendo vários pressupostos irreais 

da Economia, trazendo luz sobre questões que muitos tratavam como verdades absolutas 

ou ignoravam. 

 

Nessa ânsia de aproximação com a Física, com a Matemática (e simétrico 

distanciamento da Filosofia, Sociologia, História...) reproduzimos a metodologia de 

propor modelos para justificar nossos insights e confirmar os resultados que já sabíamos 

a priori, só precisávamos de uma justificativa teórica para eles. Ou seja, deitamos a 

realidade na teoria e se o modelo não responde bem, são os fatos que são mal coletados, 

amostra que é viesada, mas nunca a que é a nossa história que é mal contada. Se os fatos 

não correspondem ao modelo teórico, ruim para os fatos. A teoria é mais um veículo de 

afirmação de certo conteúdo ideológico do que de fato uma ferramenta, que ajuda a 

descortinar a realidade. 

 

É por isso que se coloca a urgência de se repensar a própria forma de acessar o 

conhecimento e os mecanismos que nos valemos para tanto. A relação entre sujeito e 

objeto não pode ser externa e desinteressada; o sujeito conforma seu objeto, que por sua 
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Economia por introduzir a modelagem econômica em problemas como casamento, decisão 
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economistas. 



vez também determina o pesquisador. Sou fervoroso defensor da formalização como 

meio, mas crítico mordaz de sua inversão fetichista em fim, bem como do teste empírico 

como orientador de teoria. A Teoria é quem deve contar a história do fato e não o 

contrário, ou seja, criar uma história ex post que modele e traga plausibilidade e 

justificação ao fato empírico conhecido ex ante.  

 

Além de como fazer Ciência é importante salientar a citação que consta no início 

do artigo. A mera identidade entre verdade efetiva dos fatos e forma fenomênica contraria 

a ideia de busca pelo saber. Este é o motivo pelo qual acreditamos que a discussão 

metodológica passa, necessariamente, pela exposição dos pressupostos de cada modelo: 

saber o que se supõe – e mais ainda, o que se deixa escapar – é fundamental para conhecer 

os limites de cada modelo. Existem modelos para questões gerais e modelos que 

esmiúçam questões menores de forma mais atenta. Conhecer a pluralidade de abordagens 

serve para justamente saber em qual grau de abstração o pesquisador está trabalhando e 

qual questão ele quer responder.  

 

 

 


