
Por uma estreiteza maior ou porque Economia é a ciência 

particular da totalidade 

Bruno Miller Theodosio1 

O estudo da economia não parece exigir 

talentos especializados de grau mais elevado do que o 

normal. Não é um assunto fácil se comparado com a 

filosofia ou a ciência pura? Uma disciplina fácil em 

que bem poucos se sobressaem! O paradoxo pode ser 

explicado talvez pelo fato de que o especialista em 

economia deve possuir uma combinação rara de dons. 

Deve ser matemático, historiador, estadista, filósofo - 

em certa medida. Deve compreender símbolos e falar 

por meio de palavras. Deve contemplar o particular 

em termos do geral e abordar o abstrato e o concreto 

em uma só linha de pensamento. Deve estudar o 

presente à luz do passado com a intenção de 

compreender o futuro. Nenhuma parte da natureza do 

homem ou das suas instituições deve ficar 

inteiramente fora de sua atenção. Deve ser ao mesmo 

tempo determinado e desinteressado, tão distante e 

incorruptível quanto um artista, mas, por vezes, tão 

próximo da terra quanto um político.  

John Maynard Keynes 

 

1. Introdução 

Quando um jovem entra em uma faculdade de Economia, normalmente ele chega 

motivado por dois grandes blocos de interesses: finanças e/ou problemas 

macroeconômicos – que, no entanto, ele não sabe nem o que esse nome significa. Ou seja, 

o que leva os sujeitos a quererem cursar Ciências Econômicas são debates sobre ações, 

derivativos, investimentos financeiros, bolsa de valores ou então no bloco dos agregados 

macroeconômicos como PIB, desemprego, inflação, taxa básica de juros, etc.  

                                                           
1 Graduando em Economia, FEA USP. Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8166685Z0 



Em 2011 eu ingressei na FEA USP e aconteceu de no primeiro semestre de sermos 

questionados: por que escolhemos Economia? A grande maioria vinha com mais dúvidas 

do que certezas, mas a melhor das piores respostas era sempre pelo interesse em 

Matemática e História (normalmente nessa ordem). Alguns outros achavam que 

Economia era uma área importante para entender o mundo, outros simplesmente porque 

gostavam, sem muito saber do que, nem o porquê. Hoje, confesso que a maioria dos meus 

colegas ainda não faz muita ideia de o que quer fazer com o conteúdo que lhes foi entregue 

no curso. Um pouco pela forma manualesca de ensino (hard science2) que leva o 

estudante a conceber a Economia como um contínuo e harmônico desenvolvimento e 

aprofundamento do conhecimento teórico, excluindo polêmicas e debates de fundo, mas 

acima de tudo, focado fundamentalmente em questões teóricas. Em segundo, pelo próprio 

desencantamento com o curso: bolsa de valores e finanças não são parte do núcleo duro 

de estudo do economista na graduação. Do outro lado (o interesse macroeconômico) pode 

haver dificuldade de assimilação do conteúdo ou então desencantamento com a 

modelagem matemática. Esse conjunto de circunstâncias, aliado ao ensino pouco 

aplicado, muito teórico acaba por desgastar muitos dos estudantes; além, é claro, da 

dificuldade inerente ao conteúdo do curso. 

Portanto, é comum o estudante de Economia se indagar, mesmo no final do curso, 

sobre o que de fato estudou e como definir seu campo de estudos e interesses.  

2. Economia Política e Ciência Econômica: rupturas e 

cisões  

O que muitos não devem saber é que o nome originário da Ciência Econômica, 

quando esta se separou da Filosofia Moral e se autonomizou como um campo 

independente do saber, é Economia Política. Este é seu nome de batismo. A palavra 

economia vem do grego, <<oikonomia>> e quer dizer, em uma tradução livre: 

gerência/cuidado (nomia) com a casa (oikos). 

Assim, Economia Política, (que hoje chamamos de Economia/Ciência 

Econômica), é a área do saber que transporta o "cuidado com a casa" da vida particular 

de cada um de nós para o nível da administração da sociedade, do privado para o público, 

por isso, Economia, não da casa, mas em nível social é Economia Política, ou seja: o 

                                                           
2 Sobre isso, Cf. A história do pensamento econômico como teoria e retórica, Pérsio Arida. 

http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/2010/2010_A_historia_do_pensamento_economico_teoria_retorica.pdf


cuidado com a casa de todos. Como em uma casa a dinâmica da vida é dada pelas coisas 

vivas, ou seja, os indivíduos que lá vivem, na sociedade é também a dinâmicas da vida 

das pessoas quem dará sentido à reprodução social. Contudo, os indivíduos não são seres 

independentes na história. Justamente por viverem em sociedade existem estruturas 

sociais que cortam toda sociabilidade dos indivíduos, deixando sua marca na vida dos 

indivíduos. Em uma sociedade como a organizada pelo mercado é a classe social a 

estrutura organizadora das relações sociais, pois é ela quem determina a forma de 

sociabilidade, quem atua de que forma na sociedade. 

A boa e velha Economia Política dos tempos de Adam Smith, David Ricardo, Karl 

Marx, John Stuart Mill, entre outros, colocava no centro de suas análises econômicas a 

dinâmica entre as classes para explicar a reprodução da vida social, pois afinal são estas, 

em suas disputas, que fazem a história andar. Era a divisão do trabalho o mecanismo 

central do desenvolvimento social para Smith, com todas as implicações para o 

embrutecimento do trabalho e concentração de poder dos capitalistas, bem como as 

disputas entre capitalistas e donos de terras que explicam a dinâmica dos lucros para 

Ricardo. Para Marx, capital além de ser valor que se valoriza é também uma relação 

social de exclusão de parte da sociedade da propriedade da riqueza: é a dupla liberdade 

da força de trabalho, enquanto não propriedade de ninguém, homem livre, mas também 

como não proprietário dos meios de produção. 

Em meados de 1870 com a Revolução Marginalista se colocou em xeque o antigo 

paradigma econômico3, pondo no seu lugar outra teoria que dá suporte à lógica 

econômica: é a substituição da teoria do valor-trabalho pela teoria do valor utilidade. 

Fundamentalmente estas duas teorias são opostas quando fundam o valor das mercadorias 

em coisas diferentes, uma no valor de troca, outra no valor de uso. Sucintamente, em uma 

sociedade de trocas generalizadas nós precisamos entender o que insere nas mercadorias 

produzidas a possibilidade de que sejam trocadas: papel (dinheiro) e água são 

substancialmente diferentes, sendo assim, deve haver algo que lhes sirva de denominador 

comum para que sejam comparáveis qualitativamente e que portanto variem apenas 

quantitativamente – ou seja, preciso que exista algo em comum entre elas para que sejam 

                                                           
3 Para uma discussão um pouco mais aprofundada Cf. Teorias do valor e a Economia como 

veículo ideológico, Bruno Miller 

 

https://fomentando.wordpress.com/2013/12/18/teorias-do-valor-e-a-economia-como-veiculo-ideologico/
https://fomentando.wordpress.com/2013/12/18/teorias-do-valor-e-a-economia-como-veiculo-ideologico/


comparáveis quantitativamente. É o valor, portanto, essa abstração real4 que acontece 

em todas as trocas no mercado. Contudo, qual a substância do valor – ou, o que tem na 

água e no papel que faz com que eles sejam qualitativamente iguais? Ora, é o trabalho, 

pois todas as mercadorias são fruto de trabalho. Assim, por tudo ser fruto de trabalho e 

reiteradamente trocado na sociedade, o valor das mercadorias advém do caráter de serem 

produto do trabalho humano. 

 Contudo, a revolução marginalista opera uma transformação teórica nessa leitura: 

não são mais as condições de produção e da concorrência vão funcionar como 

organizadores gerais das relações econômicas (pois estes expressam a formação dos 

valores das mercadorias), mas sim a otimização individual dos planos maximizadores – 

ou a maximização do bem-estar individual, a busca privada do melhor para si que tem 

mecanismos de gerar o melhor para todos, no agregado. A ideia é que cada indivíduo 

possui uma função de utilidade, ou seja, uma relação de coisas que geram bem-estar. Tudo 

o que entrar positivamente nesta função será chamado de consumo. Assim, consumir uma 

mercadoria (porque ela traz bem-estar) é equivalente a “consumir” o serviço de um filho: 

a companhia com o filho gera bem-estar ao indivíduo, portanto, ele é entendido como um 

bem de consumo – e pode ser visto também como um bem de investimento5.  

A inversão operada pelas teorias do valor não só muda a lógica econômica de onde 

deriva teoricamente o valor. Ela muda também toda a forma de entender a ação do 

indivíduo. Essa é a transição que opera o marginalismo: a perda da ontologia do ser social 

fundada no trabalho como a categoria organizadora da sociabilidade colocando em seu 

lugar a operacionalidade de mecanismos expressem a ação do sujeito de interesse, 

maximizador e racional. Não é mais o valor de troca a forma de manifestação do valor, 

como Marx aponta, mas, ao contrário, o valor aparece, para o marginalismo, como 

expressão da valoração individual que se dá a um bem mediante sua escassez relativa: 

como a utilidade marginal é decrescente, quantidades adicionais dos bens me trazem cada 

vez menos utilidade, chegando a um ponto que mesmo um copo de água no deserto pode 

gerar desutilidade – para se obter o primeiro deles, quando se está morto de sede, quantias 

                                                           
4 Abstração real significa que a própria prática social ao organizar a sociedade pela generalização 

da troca põe efetivamente o valor como um mecanismo organizador das trocas. É como se o valor 

tivesse uma existência real, não como algo em si, mas como uma abstração de todas as 

mercadorias. Ou seja, o que todas as mercadorias têm em comum? São objeto de troca. Portanto, 

o nome da propriedade social que lhes inscreve essa permutabilidade é valor. 
5 Sobre isso, conferir os trabalhos de Gary Becker 



altas são despendidas, afinal, no deserto ele é um bem escasso; já o sexto copo após matar 

a sede só causa desconforto e adquiri-lo gera desutilidade (e talvez eu até se pagasse para 

não bebê-lo).  

Assim, a consolidação da Economia como área do saber interessada na reprodução 

social, que punha a dinâmica da produção e da concorrência como princípios 

organizadores da sociabilidade capitalista, afinal a divisão do trabalho era o mecanismo 

emergente na sociedade de então (capitalista, em contraposição à estratificação feudal e 

anterior) dá lugar a uma cientificidade positivista que se debruça sobre questões do lado 

aparente da sociedade; agora se explica a relação econômica como reflexo da troca 

generalizada de mercadorias, ou seja, do mercado. Após a posição do homem como 

indivíduo pela afirmação da máxima revolucionária dos franceses, de que somos todos 

iguais, é a consolidação do sujeito de interesse que abre espaço para essa sedimentação 

do indivíduo como céula-mater da sociedade, aonde a resposta a todas as questões deve 

ser buscada e de onde todo o conhecimento emerge.  

Esse crescente nível de especialização do saber que descola a Economia da 

Sociologia, da Filosofia, do Direito (ou o que é equivalente, que coloca questões 

fundamentais para cada área, desunificando o conhecimento em áreas autônomas) é 

acompanhado pela crescente formalização da Economia. Se a Economia não se importa 

mais com a reprodução do sistema econômico sob um ponto de vista de totalidade, ou 

seja, se não investiga mais a essência do objeto econômico e sim a aparência do sistema, 

o pesquisador dos fenômenos econômicos não precisa mais desvendar os mecanismos 

internos da dinâmica econômica, ao contrário, como tudo é investigado tal qual aparece 

o que importa é entender e quantificar os fenômenos – por isso a Economia se coloca 

como ciência positiva, porque se debruça sobre questões do que está posto. Para isso, 

nada melhor do que uma linguagem capaz de apreender quantitativamente os fenômenos: 

a matemática. Agora é necessário se fazer uma ressalva: particularmente, sou favorável à 

modelagem matemática e utilização da formalização em Economia. Acredito que os 

modelos servem como mecanismos importantes para o entendimento de fenômenos 

complexos e dinâmicos e que as vezes escapam à prosa. Contudo, o que temos de ter em 

mente é que a matemática é uma linguagem que nos serve como meio para melhor 

apreender o mundo. O que deve ser criticado, com razão, é a inversão entre meios e fins 

operada por alguns pesquisadores. Sou a favor do uso da matemática e da formalização 

tão somente enquanto esta for encarada como ferramenta para um melhor entendimento 



do sistema econômico e não como um fim auto-justificado em si mesmo em nome da 

beleza ou da simplicidade, muito menos como a tentativa de se aproximar de um “real 

cientificismo”, como se transitar da letra escrita (encarada como conhecimento normativo 

por muitos) para as contas pudesse dar um ar de Ciência Positiva à Economia, devido à 

possibilidade de falseabilidade e coerência à lógica interna. 

3. A positividade e seus pressupostos: tudo começa com 

definições  

É assim que nos apresentam em um curso de Economia, o que, de fato, é 

Economia, 

 "A Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre 

fins e meios escassos que têm usos alternativos" (Robbins, L. Um ensaio sobre a natureza 

e a importância da ciência econômica. São Paulo: Saraiva, 2012, p.15) 

Ou seja, a Economia é a ciência do processo alocativo e da escassez, pois o lado 

da demanda se deriva do problema do consumidor, a maximização da utilidade sujeito à 

restrição orçamentária e o lado da oferta do problema da firma, a minimização dos custos 

sujeito a uma restrição tecnológica de produção6. Acreditamos que escassez e alocação 

são de fato questões centrais do processo econômico, mas Economia é só isso? Não existe 

um leque maior de investigação do economista sem torná-lo um generalista, que abraça 

o mundo e perde o que de específico tem no objeto econômico? 

Dando um novo sentido à “Ciência” Econômica  

O título desta nota aponta um caminho: a superação dessa estreiteza (estudo da 

alocação) não é o mero alargamento do objeto de estudo da Economia e a retomada da 

totalidade, porque isso é o particular da Economia. Para nós a Economia continua sendo 

uma área em si do saber e é aqui que se mantém a estreiteza, mas que aborda não só o 

lado aparente do todo econômico, como também o lado essencial das relações 

econômicas, ou seja, a ciência particular da totalidade. Assim, Economia é para nós a 

                                                           
6 Daqui se deriva o equilíbrio geral da Economia competitiva, pois a taxa de troca entre os bens 

consumidos, a taxa marginal de substituição é igual aos preços relativos destes bens. Da mesma 

forma, seus equivalentes na produção, a taxa de troca entre os insumos, a taxa marginal de 

transformação é igual aos preços relativos dos insumos, normalmente capital e trabalho, portanto, 

juros e salários.  



retomada da unidade entre essência e aparência dos fenômenos econômicos. Em um novo 

sentido:  

Economia é o campo de estudo que se debruça sobre as condições 

da produção e reprodução material da vida social.  

Não colocamos a Economia como a ciência que se debruça sobre tais problemas 

por descreditar no estatuto de ciência tal qual a positividade científica defende a atual 

concepção de ciência. Atualmente a ciência se embasa no princípio da racionalização e 

da comensurabilidade das coisas, ou seja, na possibilidade de cálculo para realizar a 

pretensão de prever e dominar a natureza, encarnada tanto pela ciência, quanto pela 

religião, bem como na falseabilidade das teorias. Assim, a racionalização e a 

calculabilidade dariam ares mais concretos (menos fantasiosos) à previsibilidade, 

tornando a ciência o mecanismo de explicação do sujeito racional, levando a chamar de 

“científico” aquilo oposto ao “fantasioso”.  

O grande problema de tomar a Economia a partir desta concepção de ciência é que 

transformam-na em um estudo desinteressado, como se isso fosse possível. A ideia que 

vem à mente quando se fala a palavra cientista é o típico sujeito de avental branco, em 

um laboratório, que domina fórmulas matemáticas complexas e faz seus experimentos 

“por amor à ciência” antes e acima de tudo. Essa visão romântica de ciência é justamente 

uma roupagem ideológica que o sistema cria para justificar a reprodução do status quo 

sob bases científicas. Enquanto o cientista for esse sujeito isento de ideologias ele não 

poderá ser acusado de servir a interesses específicos e sua produção será sempre investida 

de legitimidade, mesmo que contrarie o bom senso e questões éticas. Contudo, como 

“quem paga ao flautista escolhe a música”, as linhas de financiamento de pesquisa são, 

via de regra, mecanismos de justificação científica para chancelar a continuação do 

mundo tal como ele funciona. Quase qualquer prática é aceitável se for justificada 

cientificamente. 

Contudo, caso modifiquemos a ideia de ciência, podemos enquadrar a Economia 

como uma ciência. O fazemos da seguinte forma: se Ciência cristalizar a ideia de seguir 

certo rigor metodológico (a partir da metodologia proposta ao estudo) e a busca pela 

verdade, contudo, levando em conta que a ideologia, crenças e valores, além do contexto 

sócio-histórico condicionam o pesquisador, a Economia pode ser tomada, obviamente, 

como Ciência. É assim que entendemos a possibilidade de chamar de ciência o estudo 



econômico; ao contrário de varrer para baixo do tapete as diferenças entre pesquisadores 

por meio da aplicação do método científico ao estudo, tentando tornar a ciência imune às 

idiossincrasias que forjam o pesquisador, é importante levar em conta o que de específico 

cada questão de pesquisa pressupõe: crenças, ideologias e valores, além de cada realidade 

sócio-histórica na qual as ideias emergem. Para poder fechar nossa visão de como a 

Economia pode ser entendida como Ciência precisamos expor outro dissenso com a ideia 

hegemônica sobre ciência: a realidade social é contraditória7. A lógica formal, que dá 

substrato ao positivismo científico é avessa à contradição. Nós, ao invés disso, propomos 

que pelo fato de a contradição ser fundante na estrutura econômica ela deve ser 

investigada e acolhida pela ciência, ao invés de enxotada como “falha no pensamento” 

lógico. Assim, Ciência Econômica é aquela que leva em conta tanto o contexto social e 

histórico da emergência das ideias e pesquisadores, bem como acolhe a contradição 

porque esta é marca fundamental da relação econômica. 

 Como acreditamos que a Economia se debruça sobre fatos sociais, olhemos mais 

de perto o problema: qual a possibilidade de a pergunta do pesquisador ser 

desinteressada? Seja pela sua ideologia, seja pela experiência de vida, toda e qualquer 

indagação, por mais que seja conformada pela metodologia científica mais rigorosa é 

produto de crenças e valores do pesquisador.   

Mas o que queremos dizer com ciência particular da totalidade? 

Para responder à pergunta, voltemos ao homem, a raiz de tudo8. Marx aponta que 

o entendimento da dinâmica da sociedade tem suas raízes na forma como a sociedade se 

                                                           
7 O capital, sujeito cego e automático que preside o movimento de acumulação na nossa sociedade 

é uma figura marcada pela contradição: ele precisa do trabalho, fonte do valor, mas só o inclui 

como seu momento na medida em eu o excluiu da possibilidade de ser capital. Para uma discussão 

pormenorizada, Cf. A dialética do avesso, Jorge Grespan 
8 “As armas da crítica não podem, de fato, substituir a crítica das armas; a força material tem de 

ser deposta por força material, mas a teoria também se converte em força material uma vez que 

se apossa dos homens. A teoria é capaz de prender os homens desde que demonstre sua verdade 

face ao homem, desde que se torne radical. Ser radical é atacar o problema em suas raízes. Para 

o homem, porém, a raiz é o próprio homem.” (Karl Marx, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, 

Introdução, s.p. disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1844/criticafilosofiadireito/introducao.htm) 

http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo8426_merged.pdf
https://www.marxists.org/portugues/marx/1844/criticafilosofiadireito/introducao.htm


estrutura para existir. É na dinâmica da produção material da vida que os homens 

produzem não só a vida social, como se produzem enquanto sujeitos deste processo9. 

“Minha investigação desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, tais 

como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a 

partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário, 

elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel 

sob o nome de “sociedade civil” (bürguerliche Gesellchaft) [...] O resultado geral a que 

cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser 

formulado em poucas palavras: na produção social da sua vida, os homens contraem 

relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção 

estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e 

política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e 

espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, 

é o seu ser social é que determina sua consciência. (Karl Marx, Para a crítica da 

Economia Política, 1982, p.25 grifos nossos) 

O que essa passagem aponta é que no capitalismo10 a produção material da vida 

social é resultado da dinâmica das forças produtivas e das relações de produção, ou seja, 

a dinâmica da produção da vida deve ser buscada na forma como se dá a apropriação 

econômica do excedente de produção (qual relação de produção vige, no caso, a 

propriedade privada) e na dinâmica das forças produtivas, ou o que é equivalente, no nível 

geral da técnica e produtividade em cada momento. Assim, sob o capitalismo o resultado 

do desenvolvimento da produtividade dada a forma de apropriação econômica em casa 

sociedade se reflete em outros complexos sociais, dando sentido à forma jurídica, política, 

religiosa, ideológica, etc. da sociedade em cada época e fase deste modo de produção. 

Não queremos cair em nenhum economicismo simplista nem em nenhum determinismo 

                                                           
9 “[...] os homens, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam 

também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência.” (MARX, 2007, p. 87-95) 

10 Atentar para o termo “sociedade civil” atribuído a Hegel e seu correlato em alemão: 

bürguerliche Gesellchaft. Ou seja, o estudo focaliza a “sociedade civil”, que tem raiz no termo 

burguês. A sociedade civil é a sociedade que desponta a partir da emergência burguesa. 



mecanicista, portanto, tomemos a passagem do autor quando apontaram tal leitura 

economicista de sua obra: 

“Aproveito essa oportunidade para refutar, de forma breve, uma objeção que me 

foi feita, quando do aparecimento de meu escrito Zur Kritik der Pol. Oekonomie, 1859, 

por um jornal teuto-americano. Este dizia, minha opinião, que determinado sistema de 

produção e as relações de produção a ele correspondentes, de cada vez, em suma, “a 

estrutura econômica da sociedade seria a base real sobre a qual levanta-se uma 

superestrutura jurídica e política e à qual corresponderiam determinadas formas sociais 

de consciência”, que “o modo de produção da vida material condicionaria o processo da 

vida social, política e intelectual em geral” — tudo isso estaria até mesmo certo para o 

mundo atual, dominado pelos interesses materiais, mas não para a Idade Média, dominada 

pelo catolicismo, nem para Atenas e Roma, onde dominava a política. Em primeiro lugar, 

é estranhável que alguém prefira supor que esses lugares-comuns arquiconhecidos sobre 

a Idade Média e o mundo antigo sejam ignorados por alguma pessoa. Deve ser claro que 

a Idade Média não podia viver do catolicismo nem o mundo antigo da política. A forma 

e o modo como eles ganhavam a vida explica, ao contrário, por que lá a política, aqui o 

catolicismo, desempenhava o papel principal. De resto basta pouco conhecimento, por 

exemplo, da história republicana de Roma, para saber que a história da propriedade 

fundiária constitui sua história secreta. Por outro lado, Dom Quixote já pagou pelo erro 

de presumir que a cavalaria andante seria igualmente compatível com todas as formas 

econômicas da sociedade.” (Karl Marx, O Capital, p. 206 (versão PDF de Os 

Economistas) nota 120. Grifos nossos) 

Ele aponta, portanto, que entender a forma de produção material da vida (como a 

sociedade faz para reproduzir sua existência) é conhecer a dinâmica econômica somente 

para o mundo atual. Em outras sociedades outros complexos determinavam a forma de 

produção social. Por exemplo, o servo enquanto reproduzia sua existência reproduzia 

também as relações sociais da relação feudal de servidão. Já no capitalismo, as coisas são 

diferentes. Não existe uma relação social dada a priori que coloca os indivíduos em 

determinados lugares na reprodução da sociedade – o servo trabalha nas terras do senhor 

como resultado de uma relação social entre servo e senhor. O trabalhador assalariado não 

precisa ter uma relação social prévia com seu empregador; ao contrário, é justamente essa 

liberdade de poder empregar-se como e aonde quiser que faz dele indivíduo livre.  



Assim, sob capitalismo entender a forma pela qual a produção material se organiza 

é conhecer a dinâmica das relações econômicas11: são indivíduos livres, mas não 

autônomos. A heteronomia do capital12 surge de que os agentes estão todos subordinados 

à forma-mercadoria, pois até mesmo a força de trabalho é objeto de compra e venda no 

mercado. Lukács aponta sobre a importância da forma-mercadoria e do fetichismo da 

mercadoria e da reificação das relações sociais a partir da seguinte passagem:  

“Pois é somente como categoria universal de todo o ser social que a mercadoria 

pode ser compreendida em sua essência autêntica. Apenas nesse contexto a reificação 

surgida da relação mercantil adquire uma importância decisiva, tanto para o 

desenvolvimento objetivo da sociedade quanto para a atitude dos homens a seu respeito, 

para a submissão de sua consciência às formas nas quais essa reificação se exprime, para 

as tentativas de compreender esse processo ou de se dirigir contra seus efeitos 

destruidores, para se libertar da servidão da “segunda natureza” que surge desse modo.” 

(Lukács, 2003, p. 198) 

Desta forma, como o trabalho é “condição natural eterna da vida humana e, portanto, 

independente de qualquer forma dessa vida” 13, a investigação do capitalismo segue o estudo 

da produção material da vida. Contudo, com a atomização dos homens e fragmentação da 

vida social sob a forma-mercadoria, o complexo determinante à produção material é a 

economia. Como a economia surge como área autônoma do saber junto ao capitalismo, é 

imperativo afirmar que a economia enquanto Ciência (na nossa definição) é o estudo da 

sociedade arquitetada pelo mercado.  

                                                           
11 “Dito de outro modo, a produção e reprodução de uma determinada totalidade econômica, qua 

a ciência tem por tarefa conhecer, transformam-se necessariamente (na verdade, transcendento a 

economia “pura”, mas sem apelar a qualquer força transcendente que seja) em processo de 

produção e reprodução de uma sociedade global determinada.” (Lukács, 2003, p. 88) 
12 Heteronomia do capital sugere que o capital, em última instância determina a dinâmica social. 

Contudo, como ele precisa do trabalho como fonte de valor, subsume formal e realmente o 

trabalho para poder discipliná-lo e que ele produza sob seus ditames. Assim, o capital não pode 

prescindir do trabalho para conservar e expandir seu valor. 
13 “O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e abstratos, é 

atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer 

as necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o homem e a Natureza, 

condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, 

sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais.” (Karl Marx, O Capital, p.303 

(versão PDF de Os Economistas)) 

  



Portanto, se arquitetônica capitalista organiza a forma de produção material da 

vida social no mundo sob a égide do capital e a forma de produção da vida engendra toda 

a vida social, é a Ciência Econômica a área do saber que deve apreender a unidade entre 

a essência e aparência da sociedade capitalista enquanto Ciência da totalidade da vida 

social, levando em conta tanto as contradições do mundo real, quanto a necessidade de 

incorporar as marcas que a própria sociedade imprime no pesquisador.  Quando falando 

em essência e aparência da produção capitalista, é interessante apontar o que isso 

significa: o mercado (esfera da circulação) é a aparência da sociedade capitalista, aonde 

a pretensa identidade harmônica entre possuidores de mercadorias (nem que sua única 

mercadoria seja sua força viva de trabalho) é tão somente uma aparência invertida na 

esfera da circulação, calcada em profunda e fundante diferença social: a divisão entre 

classes na esfera produtiva, aonde o trabalho que aparecera como mercadoria comprada 

no mercado entra no processo produtivo por ter como valor de uso a produção de valor. 

A confluência dos saberes 

É importante apontar que a ideia de totalidade não encerra o estudo teórico da 

Economia. Percebe-se que apontamos que a Economia deva apreender a dinâmica da 

produção material da vida enquanto processo econômico de totalidade. Contudo, a esfera 

de investigação da história, das relações sociais e a própria reflexão sobre si mesma estão 

incluídas, mas em separado, da Economia. Ou seja, o economista deve se valer da 

História, da Sociologia, da Filosofia para seu trabalho teórico, contudo, não deve adentrar 

questões específicas destas áreas podendo, assim, perder o específico do objeto 

econômico e se perdendo em questões de escopo abrangente demais. 

4. À guisa de conclusão: retomando a tese  

A fim de recapitular nossa tese, apontamos que a discussão alocativa é parte 

integrante do estudo econômico, mas não o esgota. Isso se deve pelo fato de que o 

complexo econômico (o estudo das relações da sociedade capitalista, como produção, 

circulação, distribuição e consumo) é o complexo determinante para a produção material 

da vida social no capitalismo. Assim, a definição da Economia enquanto Ciência deve 

manter certa particularidade a fim de não perder-se em querer “abraçar o mundo”, 

contudo, essa particularidade deve ser a unidade entre essência e aparência do processo 

econômico sob o capitalismo. O cientista econômico deve, ao invés do que sugere o senso 

comum, abarcar e estudar as contradições das relações econômicas. Deve fazê-lo 



explicitando, ao invés de escondendo, seus valores e crenças, pois estes são produto direto 

da sociabilidade moderna – as ideias não pairam sozinhas no ar, afinal, “[t]udo o que é 

sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são 

finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações 

recíprocas”. (Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto Comunista, s.p.) 
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