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Editorial
A Revista de Economia Política e História Econômica –
REPHE – chega a seu segundo ano, e seu terceiro número,
mantendo não apenas uma periodicidade constante, mas
também a política editorial de fomentar o debate amplo
dentro das áreas propostas.
Este terceiro número da Revista de Economia Política e
História Econômica inicia-se com um texto de Lincoln Secco
sobre a transição ao “socialismo real”, conforme vislumbrada
por Karl Marx em um de seus últimos textos, a Crítica do
Programa de Gotha. Mauricio Felippe Manzalli aborda o tema
do enfoque dado ao papel das empresas nos sistemas de
Economia Política, na história do pensamento econômico.
Vera Lucia Travençolo Muniz tece considerações sobre uma
metodologia histórico-econômico-sociocultural da (cada vez
mais abordada) história do meio ambiente. O centenário de
nascimento de um dos expoentes do pensamento econômico
do século XX, Oskar Lange (1904 – 1965), é celebrado por Luiz
Eduardo Simões de Souza, que busca ressaltar as múltiplas
contribuições do economista polonês ao pensamento
econômico, no âmbito teórico, metodológico e da práxis
econômica, sob a forma do planejamento.
Feitas as apresentações, convidamos o leitor a refletir
sobre a necessidade do pensament o múltiplo nas ciências,
sobretudo as sociais, sobretudo em tempos de “pensamento
único”.
O Editor
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Marx: O Problema da Transição na Crítica do
Programa de Gotha
Lincoln Secco 1
O sonho dos governos (de esquerda, mas também da
Direita) é exercer algum controle sobre a economia. O velho
Fernand Braudel desconfiava dessa utopia tanto quanto
considerava impossível abolir as hierarquias sociais. Uma
comunidade de homens livres e iguais “desalienada”, capaz
de se reconhecer na produção social, significaria uma
impossibilidade prática. E teórica, como pensava Althusser,
pois a ideologia não tem história e continuará a mascarar a
realidade mesmo no socialismo. Governos socialistas tiveram
que tratar de problemas típicos das sociedades econômicas
modernas, onde a moeda fiduciária continuava a exercer seu
papel de fetiche que lhe atribuiu Marcel Mauss2. Precisavam
fazer seus cidadãos acreditarem no papel moeda como signo
de

um

valor

garantido

por

uma

autoridade

estatal

(monetária). E o fizeram porque precisaram manter a
circulação

de

produtos

na

forma

de

circulação

de

mercadorias. Não puderam planejar toda a oferta e toda a
demanda social. A escassez manteve a necessidade de
circulação monetária porque o dinheiro, segundo Marx, não é
senão a própria circulação mercantil. É uma forma ou fase de
transmutação formal do produto-valor. Sua produção é em si
e por si mesma improdutiva do ponto de vista social, mas
precisou ser mantida.
Os problemas da transição do capitalismo ao socialismo
envolvem, portanto, a relação entre mercado e socialismo, a
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questão do trabalho produtivo e a monetarização da
economia. Com exceção do segundo, tais problemas foram
raramente

enfrentados

por

Karl

Marx3.

Outros

autores

marxistas, que tiveram que lidar com este problema em
situações concretas, foram além de Marx. Debates se
desenvolveram na União Soviética ao longo de sua História
desde os anos 20 (por exemplo, o debate em torno da Nova
Política Econômica de V. I. Lênin e que levaram N. Bukharin,
Preobajenski e outros a dissertar sobre a acumulação primitiva
socialista), passando pelos anos 50 (quando o famoso livro
Problemas econômicos do socialismo de Josef Stalin foi
lançado e logo questionado por Mao Tsetung em sua Crítica
da economia soviética). Nos anos 60, o tema voltou com as
reformas econômicas soviéticas e, posteriormente,

com o

governo de Gorbatchev nos anos 80.
Todavia, o próprio Marx deixou alguns poucos textos em
que descreveu sumariamente a planificação social e a
superação da forma mercadoria e portanto do dinheiro. Ou
ao menos das suas funções mais típicas, isto porque ele
poderia continuar funcionado no comunismo como unidade
de conta, mas não como reserva de valor, meio de troca ou
meio de pagamento. A monnaie-nom (moeda nominal) com
a qual os historiadores costumam lidar4. Como unidade de
conta ele poderia ainda auxiliar a contabilidade social.
Mas o que é este comunismo de Karl Marx? Essa
pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples na
forma, mas não no conteúdo. O comunismo era definido de
diversas formas na época de Marx, quase todas elas utópicas.
Na maior parte de sua obra Marx esquivou-se dessa questão,
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pois considerava muito mais importante conhecer (para
transformar) o Modo de Produção baseado no capital. O
comunismo, em geral, não era entendido como uma
sociedade concreta, mas como o movimento de superação
das contradições da sociedade capitalista. Mas em alguns
trechos de seus livros e, principalmente na famosa Crítica do
programa de Gotha5, Marx ocupou-se, de maneira comedida,
da descrição a futura sociedade comunista.
Esse texto foi escrito por motivos circunstanciais, nem por
isso irrelevantes. Antes de ser analisado, ele exige ser
contextualizado.

Marx e a social-democracia alemã
Havia na Alemanha dois partidos operários socialistas. A
União

Geral

Operária

Alemã

(Allgemeiner

Deutscher

Arbeiterverein) de inspiração lassaliana (fundada em 1863), e
o Partido Operário Social-Democrata (Sozialdemocratische
Arbeiterpartei), conhecido como partido dos eisenachianos,
pois fora fundado em 1869 na cidade de Eisenach. Este
partido era o mais próximo de Marx e Engels, e era liderado
por August Bebel (1840-1913) e Wilhelm Liebknecht (18261900).
A União Geral Operária Alemã era dirigida por Lassale
(1825-1864), líder carismático e de notável influência na classe
operária, mas cujas idéias eram severamente criticadas por
Marx e Engels. No início de 1865, depois da morte de Lassale, a
União passou a publicar o jornal Social-Democrata, que saía
três vezes por semana, era dirigido por J.B. Schweitzer (1833-
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1875) e tinha a colaboração de Marx, Engels e Liebknecht.
Schweitzer era favorável a uma unificação alemã feita através
de uma revolução social, mas não negava o sucesso político
da unificação promovida pela Prússia de Bismarck, embora
este

submetesse

fins

nacionais

a

interesses

dinásticos-

particularistas. Schweitzer não deixava de advertir os operários
de que era preciso sempre lutar de maneira independente
pela sua liberdade, muito menos desconhecia a política
despótica de Bismarck, mas considerava, de maneira talvez
mais realista, que a prussianização da Alemanha era um fato
consumado e que a burguesia não tinha mais vontade, nem
interesse, em se opor a Bismarck, enquanto o proletariado
carecia de forças para fazer uma revolução sozinho6. A
história deu-lhe razão.
Liebknecht

considerava

essa

posição

como

uma

aproximação com Bismarck e, ainda no princípio de 1865, ele,
Marx e Engels romperam com o Social-Democrata, sendo
seguidos por vários outros militantes operários. Schweitzer
continuou sua agitação pública até o fim do ano, quando foi
preso e condenado a 16 meses de prisão por suas posições
socialistas. Posteriormente, chegou a ser eleito (1867) ao
parlamento ordinário da confederação do norte, com os
votos operários de Elberfeld. Não só a questão nacional, mas
também o papel dos operários no parlamento afastava
Liebknecht e Schweitzer. Portanto, uma fusão dos dois grupos
parecia inimaginável. Tanto é verdade que, em 1869, os
opositores de Schweitzer fundaram o já referido partido
eisenachiano.
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Em 1871, durante a primeira eleição para o parlamento
alemão (Reichstag), as duas frações operárias obtiveram,
juntas, 100 mil votos (60% para os eisenachianos), mas somente
Bebel foi eleito, enquanto Liebknecht e Schweitzer foram
derrotados. A partir desse ano começaram as conversações
com o intuito de unificar as duas frações num só partido. Nas
eleições de 1874, os dois grupos obtiveram 351.670 votos,
divididos em partes quase iguais entre os lassalianos e
eisenachianos.

Finalmente,

a

unificação

aconteceu

no

congresso de Gotha (1875), quando é fundado o Partido
Operário Socialista da Alemanha ( Sozialistischen Arbeiterpartei
Deutschlands), que mais tarde seria conhecido como Partido
Social-Democrata Alemão (SPD).
É o programa desse partido unificado que Marx
submeteu a severas críticas. Tais críticas devem ser vistas, do
ponto de vista circunstancial, com cautela. Elas eram, em
geral, corretas, mas estavam também repletas daquele
sentimento de antipatia, nem sempre justificado, que Marx
cultivou durante vários anos contra Lassale. A unificação era
uma necessidade imperiosa diante da política anti-operária
de Bismarck. O próprio Marx definia o Estado prussiano como
um “despotismo militar, com uma armadura burocrática e
blindagem policial, adornado de formas parlamentares”. Sob
esse Estado policial organizava-se o Partido, e daí advinha a
necessária cautela com que precisava elaborar o seu
programa político.
Mas independentemente da reconhecida aversão de
Bismarck

pela

democracia,

na

prática,

embora

com

limitações e manipulações de toda a ordem, a Alemanha,
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assim como a maior parte da Europa Ocidental, incorporava
a política democrática de massas em sua vida social. Na
Alemanha, durante as campanhas anticlericais de Bismarck,
surgiram partidos e movimentos católicos verdadeiramente de
massas na mesma época da criação do Partido Operário
Socialista. Avizinhava-se uma nova forma de fazer política
numa época em que as massas populares, autonomamente
ou

manipuladas

por

demagogos

ou

por

formas

mais

sofisticadas de dominação burguesa, entrariam de qualquer
jeito na cena política7. A partir daí, para a burguesia só
restavam duas saídas: retardar e limitar ao máximo o processo
de democratização; e encontrar uma nova forma de exercer
hegemonia sobre um número muito maior de pessoas que
tinha agora o direito de voto.
Para o proletariado consciente não sobrava outra coisa
a fazer senão tentar organizar-se cada vez mais num único
grande partido de massas, se possível, para impedir ou
diminuir a ascendência da burguesia sobre as massas num
regime

democrático.

Os

lassalianos

tinham

menos

consistência doutrinária que os eisenachianos, mas tinham
uma organização política mais sólida e adequada para esses
novos tempos. Para que a unidade ocorresse era necessário
fazer concessões de ambas as partes, e todos, inclusive Marx,
estavam conscientes disso. Marx dizia, de maneira explícita,
que suas críticas não invalidavam o fato principal, a saber,
“que qualquer passo em frente, qualquer progresso real, vale
mais do que uma dúzia de programas”. O que ele defendia,
corretamente,

é

que,

se

o

partido

ainda

não

tinha

possibilidade de chegar a um programa mais avançado, o
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melhor era adiar sua redação e, em seu lugar, estabelecer um
simples acordo para a ação comum.
Tanto eram corretas as principais crít icas, que elas
incidiam sobre erros conceituais graves acerca do real
estatuto da categoria trabalho no pensamento econômico,
embora, às vezes, se preocupasse com erros menores do
ponto de vista político, como a reivindicação de que ao
operário devem ser restituídos os proventos do seu trabalho.
Evidentemente, o texto do programa partidário ignora que
somente o valor novo agregado pelo trabalhador deve lhe ser
pago e somente depois de feitas as deduções exigidas pela
sociedade (voltarei a esse ponto depois). Além disso, o
programa, na visão de Marx, contribui para obscurecer
reivindicações históricas dos trabalhadores, como a jornada
limitada de trabalho (apresentada sob a ambígua expressão
“dia normal de trabalho”, sem referência à quantidade de
horas e de dias da semana, entre outras coisas). A luta de
classes aparece sob a capa da “questão social” (essa
“expressão oca” e burguesa). As referências aos disparates
econômicos de Lassale e os erros de definição do Estado
completavam o conjunto de erros apontados por Marx.

Nem todos esses erros eram fruto do excesso de
moderação do novo partido. Marx chama a atenção para a
ausência de uma política de aliança de classes, pois o
programa

considera

que

o

proletariado

sozinho

deve

enfrentar o resto da sociedade como a “uma imensa massa
reacionária” (expressão retirada de maneira totalmente
descontextualizada do Manifesto comunista, de Marx e
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Engels). Marx chama a atenção para o fato de que os
artesãos, os pequenos industriais e os camponeses não devem
ser vistos da mesma maneira que a burguesia e a aristocracia,
embora tenham sentimentos passadistas.
É preciso considerar que, embora a obra de Marx fosse
ainda pouco conhecida entre os operários alemães (era
menos lida que a obra de Bebel, por exemplo 8), ele desfrutava
de imenso prestígio junto a cúpula do partido eisenachiano,
sendo sempre consultado em questões teóricas, por isso suas
críticas não eram inócuas, embora não tivessem sido
adotadas.Mais tarde, depois da morte de Marx, Liebknecht
contou que a maioria do novo partido (incluindo muitos
lassalianos) estava de acordo com as críticas de Marx, mas se
elas fossem levadas em consideração sempre restaria uma
minoria dissidente, o que devia ser evitado a qualquer custo,
pois, naquele momento, mais importante do que formular
doutrinas científicas, era a tarefa prática de levar a cabo a
fusão dos dois partidos9.
Por fim, para além das críticas circunstanciais escritas
nas glosas marginais que Marx fez acerca do programa do
Partido Operário Socialista da Alemanha (e que Marx nunca
deixou de chamar de “nosso partido”), restou um precioso
documento da sua visão particular sobre a futura sociedade
comunista. São esses laivos de pteoria prospectiva que
analisarei agora.
A sociedade comunista
Não há um outro texto de Marx que faça mais
referências a uma hipotética sociedade comunista futura, do
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que a Crítica do Programa de Gotha. Certamente, até
mesmo em O Capital , destinado mais a fazer a anatomia da
sociedade burguesa do que a propor remédios para seus
males sociais, encontraremos alusões ao comunismo, mas elas
não constituem nem uma unidade percentual da obra. Duas
afirmações parecem contraditar-se. A primeira:
“Pensemos a sociedade como não sendo capitalista,
mas comunista: então o capital monetário desaparece
completamente, portanto também os disfarces das
transações que dele decorrem”. 10

A segunda:
“Depois da abolição do modo de produção capitalista,
mas com manutenção da produção social, a
determinação do valor continuará predominante no
sentido de que a regulamentação do tempo de serviço e
a distribuição do trabalho social entre os diferentes
grupos de produção e, por fim, a contabilidade quanto a
isso se tornarão mais essenciais do que nunca”11.

Na primeira afirmação, o comunismo (ou modo de
produção associado) significa a abolição do dinheiro, da
forma mercadoria e de todas os disfarces que medeiam os
processos de intercâmbio social. Basta a sociedade calcular
de antemão quanto precisa produzir, basta supor um estoque
produtivo. Na segunda assertiva, a “determinação do valor”
continuará “predominante”. Entenda-se bem: a forma valor
permanecerá e, com ela, provavelmente seus disfarces
monetários. Trata-se de uma suposição, pois a citação não
nos permite ir além disso. Contudo, um argumento do senso
comum nos bastaria para afirmar que Marx jamais imaginaria
uma sociedade comunista sem algum tempo de adaptação
e transformação da economia capitalista. É no seu pequeno
texto Crítica do programa de Gotha que está a resposta mais
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explícita para a questão indicada no início. Em primeiro lugar,
Marx propõe a existência de duas fases da sociedade
comunista: a “primeira fase da sociedade comunista, tal
como acaba de sair da sociedade capitalista, após um longo
e doloroso parto”; e uma “fase superior”.

A primeira fase do comunismo
A primeira fase da sociedade comunista caracteriza-se,
do ponto de vista político, por ser um “período de transição
política em que o Estado não poderá ser outra coisa que não
a ditadura revolucionária do proletariado”. Aqui cabe ressaltar
que se trat a de um período de transição, embora Marx,
coerente com suas fórmulas mais conhecidas, permaneça
prisioneiro de uma visão restrita do Estado como simples
aparelho de coerção12. No plano jurídico, continua a vigir o
“direito burguês”, igual para pessoas desiguais, mas a
novidade é que pela primeira vez, o princípio e a prática não
entram em conflito, e a igualdade jurídica encontra uma base
material, pois cessa a exploração capitalista e as trocas são
medidas

pelo

quantum

de

trabalho

fornecido

pelo

trabalhador. Os “vales” ou as moedas que o trabalhador
recebe representam exatamente o valor que ele gerou,
deduzidos naturalmente as contribuições para a formação da
poupança social. A limitação burguesa do direito persiste, pois
embora não reconheça privilégios de classe, incorpora
privilégios individuais, de acordo com a capacidade de
trabalho de cada um. Isso nos leva a supor que a sociedade
comunista, em sua fase superior pauta-se pela solidariedade
máxima com aqueles que têm menos capacidade de
trabalho.
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É sintomático que Marx dedique muito mais atenção à
primeira fase da sociedade comunista do que à Segunda
fase. A primeira fase é, do ponto de vista da organização
econômica, definida como aquela regida pelo princípio: “a
cada um segundo a sua capacidade”. Nest a fase, os
trabalhadores não se apropriam de todo o produto social, pois
a sociedade precisa (e não precisará sempre?) reter uma
parcela desse produto para os encargos administrativos,
manter escolas e instalações sanitárias, sustentar os inválidos,
substituir os meios de produção usados, aumentar a produção
e fazer um fundo de reserva para acidentes e catástrofes
naturais. O trabalhador contribui com sua quota de trabalho
para a sociedade e, feitas as deduções acima indicadas,
recebe um vale equivalente à quantidade de trabalho por ele
realizada, e com este vale retira dos armazéns sociais uma
quantidade de produtos igual a do seu trabalho.
Esta ordem social comunitária baseia-se na propriedade
comum dos meios de produção, por isso o trabalho
incorporado nos produtos não assume a forma valor. Marx fala
em “vales” que representarão os produtos criados pelo
trabalhador, mas que não são exatamente dinheiro, pois “o
trabalho incorporado a esses produtos já não aparece como
valor desses produtos”. Entretanto, o mesmo princípio que
regula as trocas de mercadorias numa economia capitalista
continua vigorando, mas esse princípio ergue-se sobre uma
nova base material e assume uma nova forma, posto que
ninguém pode viver sem trabalhar e somente os objetos de
consumo individual podem ser apropriados individualmente.

16
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A primeira fase do comunismo (o socialismo, na
definição

de

Lênin)

não

é,

em

verdade,

inaugurada

imediatamente após a conquista do poder pelo proletariado.
Num primeiro momento inaugura-se o processo de construção
do socialismo e, uma vez atingida essa fase inicial do
comunismo,

ainda

baseada

sobre

alguns

fundamentos

capitalistas, é que se pode pensar na passagem à segunda
fase do comunismo. Embora o texto não tangencie a questão
da transição senão no aspect o político (ditadura do
proletariado), é lícito supor que o marxismo clássico (na leitura
de Lênin, especificamente) permite pensar em três (e não
duas) fases: a fase de conquista do poder e construção do
socialismo

(uma

fase

não-comunista);

a

fase

socialista

(primeira parte do comunismo); e a fase comunista. Marx não
trata da fase pré-comunista, falando apenas das duas fases
do comunismo.

A fase superior do comunismo
Na fase superior do comunismo, desaparecem a divisão
do trabalho e a oposição entre trabalho intelectual e manual;
o trabalho deixa de ser um meio de vida e passa a ser uma
necessidade vital, ligada ao pleno desenvolvimento múltiplo
dos indivíduos; as forças produtivas atingem o máximo
desenvolvimento, surge a abundância de produtos e as
necessidades humanas podem ser satisfeitas, desaparecendo
a escassez e todos os vestígios de relações mercantis. O
homem não se prende a um ramo específico de trabalho e a
sociedade encarrega-se de regular a produção geral, assim,
como dizem Marx e Engels na passagem famosa de A
ideologia alemã, o homem pode caçar pela manhã, pescar à
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tarde, apascentar o gado à noite e, depois de comer, se lhe
der prazer, dedicar-se à crítica filosófica, artística etc13.
Como diz Marx, “só então o limitado horizonte do direito
burguês poderá ser definitivamente ultrapassado e poderá a
humanidade escrever em suas bandeiras: De cada um
segundo as suas capacidades a cada um segundo as suas
necessidades”. A frase bíblica, dos Atos dos Apóstolos, que
tanto inspirou Marx, poderá ser realizada.
Não se pode saber se outras necessidades materiais
(posto que as espirituais são infinitas) surgirão e, com elas,
persistirá um espaço mercantil limitado14.

Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Professor
do Departamento de História da USP.
2 P. Vilar. Or et monnaie dans l´histoire. Paris: Flammarion, 1974, p. 28.
3 Neste artigo não tratarei da questão do trabalho produtivo (o que fiz
alhures). Mas ela foi desenvolvida por Marx principalmente na primeira
seção do volume II de O Capital, em trechos das Teorias da mais-valia e do
Capítulo inédito de O Capital. O tema interessa ao debate da transição,
pois esclarece algumas funções economicamente produtivas para o
capital mas que numa sociedade socialista seriam socialmente
improdutivas, causando dispêndio desnecessário de forças produtivas
(como os serviços de segurança ou a produção de compêndios de Direito
Penal, para citar exemplo jocoso do próprio Marx).
4 Id. Ibid., p. 25.
5 K. Marx e F. Engels. Crítica dos programas socialistas de Gotha e Erfurt,
Porto, s/ed, 1974. Todas as citações de Marx serão feitas a partir desta
edição, salvo quando houver indicação contrária. Esta edição tem a
vantagem de conter os textos dos programas de Gotha e Erfurt, e não
apenas as críticas feitas por Marx e Engels.
6 Cf. Franz Mehring. Storia della Germania moderna, Milano, Feltrinelli, 1957,
pp. 234-238.
7 Vide: Eric Hobsbawm. A era dos impérios, Rio, Paz e terra, 1992, cap. 4.
8 Refiro-me a A mulher no passado, no presente e no futuro (1879).
9 Cf. Id. Carlos Marx (historia de su vida), Madrid, Cenit, 1932, p.535.
10K. Marx, O Capital. S. Paulo, Abril Cultural, 1983, v.II, p.233.
11 Id. ibid., v.III, t. 2, p. 293.
12 Ele deixou indícios de uma abordagem muito mais complexa do Estado
em suas obras históricas, como “O dezoito brumário” e mesmo em trechos
de “O Capital”. Cf. Secco, L. “Marxismo e democracia”; in Secco, L. e
Santiago, C. (orgs). Um olhar que persiste: ensaios críticos sobre o
capitalismo e o socialismo. São Paulo, ed. Anita, 1998.
13 K. Marx e F. Engels. A ideologia alemã, Barcelona, Grijalbo, 1974, p.34.
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Um copioso debate acendeu -se por conta disso. Vide a esse respeito as
obras de Alec Nove (A economia soviética; A economia do socialismo
possível; e o artigo do autor na História do Marxismo organizada por Eric
Hobsbawm. Todos publicados no Brasil); e a crítica dele feita por Ernst
Mandel, economista marxista belga, em opúsculo publicado pela Editora
Ensaio.
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Pequenas e Médias Indústrias no Pensamento
Econômico
Mauricio Felippe Manzalli 1
Na teoria econômica encontramos diversos autores de
grande relevância para esta análise, dentre eles, autores de
diferentes correntes, cujos argumentos por vezes se encontram
e às vezes são conflitantes. O presente capítulo visa analisar o
que de mais relevante, no tocante aos papéis das PMEs na
sociedade capitalista, se encontra nas análises de Marx,
Marshall, Galbraith, Steindl e Rattner, tratando-se de uma
abordagem puramente teórica.
Marx e a tendência do capitalismo à concentração e
centralização de capitais.

Marx, o mais influente de todos os socialistas, dizia em
suas obras que o capitalismo, com suas contradições,
chegaria inevitavelmente à sua destruição. Baseando seu
estudo

da

sociedade

capitalista

numa

abordagem

metodológica conhecida como materialismo histórico e,
focando sua atenção nas relações que determinavam a
direção geral dos movimentos dos sistemas sociais, “procurou
simplificar as complexas relações de causa e efeito que
interligavam as múltiplas facetas dos sistemas sociais, isto é, a
teia de idéias, leis, crenças religiosas, costumes, códigos
morais, instituições econômicas e sociais presentes em todos
os sistemas sociais” (HUNT & SHERMAN, 1992: 91/92).
Marx afirmava que a base econômica de uma
sociedade, ou seu modo-de-produção, que era composto
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pelas

forças

produtivas,

equipamentos,
produção,

recursos

como
naturais,

ferramentas,
e

pelas
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fábricas,

relações-de-

ou seja, relações sociais que os homens,

mantinham entre si, exercia influência poderosa sobre todas
as instituições sociais. Identificando também quatro modosde-produção, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e
capitalismo, em todos eles Marx apontava contradições entre
as forças produtivas e as relações-de-produção, que se
manifestavam sob a forma de luta entre suas respectivas
classes sociais (HUNT & SHERMAN, 1992: 92-94).
Porém, “duas características essenciais diferenciavam o
capitalismo dos outros sistemas econômicos: (a) a separação
do produtor dos meios de produção, dando origem à classe
de proprietários dos meios de produção, ou seja, o capitalista,
e uma classe de trabalhadores que se distinguia da outra
classe por ter sua força de trabalho por ela controlada e
explorada; (b) a infiltração do mercado, ou do nexo
monetário, em todas as relações humanas, tanto na esfera da
produção, quanto na esfera da distribuição” (HUNT &
SHERMAN, 1992: 94).
As “leis do movimento capitalista” partem do princípio
de que o modo-de-produção capitalista baseava-se na
oposição capital-trabalho, onde estes dois elementos ou
classes mantinham entre si uma relação essencialmente de
troca. “O trabalhador vendia sua força de trabalho para o
capitalista,

e

com

o

dinheiro

adquiria

os

elementos

indispensáveis para satisfazer suas necessidades materiais de
vida. Obviamente, essa relação de troca constituía apenas
um caso especial do problema mais amplo dos valores de
troca no âmbito de uma economia de mercado capitalista”
(HUNT & SHERMAN, 1992: 96/97).
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Marx (1996: livro 1, volume I, 44-46) acreditava que o
valor de troca de uma mercadoria era det erminado pelo
tempo de trabalho necessário para produzi-la, percebendo
também que o tempo de trabalho despendido na produção
de uma mercadoria inútil, criaria uma mercadoria cujo valor
de

troca

não

corresponderia

ao

tempo

de

trabalho

englobado nela. No entanto, o desejo de maximizar lucros
levaria o capitalista a evitar a produção de mercadorias de
baixa procura. Assim, o nível de procura no mercado
determinaria que mercadorias seriam produzidas, e em que
quantidades.
Marx, ao fazer sua análise do capitalismo e da
concorrência, parte do princípio de que a produção em
grande escala que ocorre no capitalismo inglês do século XIX
era propiciada pelo desenvolvimento da produtividade do
trabalho, permitida então, pela organização e divisão do
trabalho. Segundo sua ótica, ainda na época da produção
mercantil,

onde

boa

parte

dos

meios

de

produção

constituíam propriedade dos indivíduos, e cada trabalhador
produzia mercadorias em processos isolados e independentes,
só era possível atingir a produção em grande escala se os
capitais individuais crescessem, ou se os meios de produção
se tornassem propriedade particular dos capitalistas. Segundo
ele, “só assumindo a forma capitalista pode a produção de
mercadorias tornar-se produção em grande escala”, e esta
maneira de acumulação de capital nas mãos de proprietários
individuais é admitida na transição do artesanato para a
exploração

capitalista,

também

conhecida

como

acumulação primitiva (MARX, 1996: livro 1, volume II, 724-725).
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Marx (1996: livro 1, volume II, 674-676) acaba por definir
a acumulação de capital como sendo a retransfomação, ou
a utilização da mais-valia, produzida pela força-de-trabalho,
no próprio processo produtivo. Esta acumulação teria sua
ritmo dependente da composição orgânica do capital, que
era a relação entre o chamado “capital constante”, derivado
do valor dos meios de produção, e o “capital variável”,
derivado do valor da força de trabalho. Quanto maior a
parcela do capital total destinada ao capital constante, em
relação ao capital variável, maior seria a acumulação

do

capital total.
Para Marx, o capitalista era uma das “rodas motoras do
mecanismo de acumulação de capital”, pois, obtinha lucros
por ser o proprietário do capital. Reinvestia a maior parte dos
lucros para ampliar o seu capital e obter, numa etapa
seguinte, maiores lucros. Tornava a reinvesti-lo para ampliar
novamente seu capital e, assim, sucessivamente. Este era o
processo da acumulação de capital: o capital proporcionava
lucros que, por sua vez, proporcionava mais capital, e uma
vez realizada a acumulação inicial de capital, a ânsia de
acumular mais capital tornou-se a força motriz do sistema
capitalista (MARX, 1996: livro 1, volume II, 674-696).
Este desejo de acumular mais capital criou contradições
ao

desenvolvimento

capitalista.

Uma

importante

conseqüência da acumulação de capital analisada por Marx
foi a concentração da riqueza e do poder econômico em
mãos de um número cada vez mais restrito de capitalistas
(HUNT & SHERMAN, 1992: 100/102). Segundo Singer (1975: 76),
“a concentração é o crescimento da empresa média em
função da procura de maior produtividade, mediante a
acumulação de capital, ou seja, pela transformação de uma
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parte dos lucros em novo capital”.

Para Marx (1996: livro 1, volume II, 726), cada capital
individual é uma concentração dos meios de produção, e
conforme se amplia a massa de riqueza que funciona como
capital, aumenta-se a concentração de riqueza nas mãos dos
capitalistas individuais. Com o crescimento de muitos capitais
individuais, cresce também o capital social, aumentando a
quantidade de capitalistas. Ao mesmo tempo que ocorre o
crescimento de muitos capitais individuais, por suas palavras,
Marx dizia que,

frações de capitais originais se destacam e funcionam
como novos capitais independentes [...]. Com a
acumulação do capital cresce portanto, [...] o número de
capitalistas. Dois pontos caracterizam essa espécie de
concentração [...]. Primeiro: a concentração crescente
dos meios sociais de produção nas mãos de capitalistas
individuais [...] é limitada pelo grau de crescimento da
riqueza social. Segundo: a parte do capital social
localizada em cada ramo de produção reparte-se entre
muitos capitalistas que se confrontam como produtores
de outras mercadorias entre si. A acumulação e a
concentração que a acompanha estão dispersas em
muitos pontos, e além disso, o aumento de capitais em
funcionamento é estorvado pela formação de novos e
pela fragmentação de capitais já existentes. [...] A
acumulação aparece de um lado, através da
concentração crescente dos meios de produção e do
comando sobre o trabalho, e do outro, através da
repulsão recíproca de muitos capitais individuais (MARX,
1996: livro 1, volume II, 726-727).

Mesmo que o capital social se distribua, ou como dizia
Marx, de disperse em vários capit ais individuais, como
contradição

sempre

existirá

uma

atração

entre

eles,

transformando-se em concentração dos capitais já existentes.
Marx chamou este fenômeno de expropriação do capitalista
pelo

capitalista,

ou,

transformação

de

muitos

pequenos em poucos capitais grandes. Segundo ele,

capitais
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esta dispersão do capital social em muitos capitais
individuais ou a repulsão entre seus fragmentos é
contrariada pela força de atração existente entre eles.
Não se trata mais da concentração simples dos meios de
produção e de comando sobre o trabalho, a qual
significa acumulação. O que temos agora é a
concentração dos capitais já formados, a supressão de
sua autonomia individual, a expropriação do capitalista
pelo capitalista, a transformação de muitos capitais
pequenos em poucos capitais grandes. Este processo se
distingue do anterior porque pressupõe apenas alteração
na repartição dos capitais que já existem e estão
funcionando; seu campo de ação não está portanto
limitado pelo acréscimo absoluto da riqueza social ou
pelos limites absolutos da acumulação. O capital se
acumula aqui nas mãos de um só, porque escapou das
mãos de muitos noutra parte. Esta é a centralização
propriamente dita, que não se confunde com a
acumulação e a concentração(MARX, 1996: livro 1,
volume II, 727).

O processo de concentração decorria da ação
combinada de duas forças. Em primeiro lugar, a concorrência
entre os capitalistas gerando uma situação em que o mais
forte esmagava ou absorvia o mais fraco. Em segundo lugar, à
medida que se aperfeiçoava a tecnologia, ocorria um
aumento na quantidade mínima de capital necessário para
manter em funcionamento uma empresa sob condições
normais. Esta empresa precisava ampliar constantemente a
produtividade de seus operários sob risco de sucumbir à
concorrência (MARX, 1996: livro 1, volume II, 727-728). Sendo
assim,

a

centralização

decorre

diretamente

da

luta

concorrencial e das vantagens das maiores empresas por
possuírem maiores escalas de produção, em relação às
menores (SINGER, 1975: 76).

Como a produtividade do trabalho depende do volume
de capital posto à disposição do trabalhador e como a
concorrência entre os capitalistas se faz através da redução
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dos custos e da maior produtividade, aqueles que conseguem
produzir em maior escala têm uma vantagem muito grande
com relação aos outros na luta concorrencial, já que uma
empresa produtiva coloca à disposição do trabalhador um
volume cada vez maior de recursos produtivos e máquinas,
“fazendo com que o que se produzia com 10 trabalhadores,
se produza, agora, com 8”. O processo de centralização, em
contradição ao processo de acumulação de capital, atua
como uma força de atração dos capitais maiores sobre os
menores (SINGER, 1975: 74-76).

O processo de centralização encerra a tarefa da
acumulação de capit al por capacitar o capitalista industrial a
ampliar a sua escala de produção. Trata-se ainda de uma
alteração na distribuição dos capitais já existentes, ou uma
mudança no “agrupamento quantitativo dos elementos
componentes do capital social” (MARX, 1996: livro 1, volume II,
728).

Segundo Marx, portanto, juntamente com o processo
inexorável de acumulação de capital, o capitalismo tem uma
tendência à concentração e centralização de capitais nas
mãos de poucas pessoas. À medida que esta concentração e
centralização se desenvolvem, acabam por se formar grandes
capitais, ou no nosso caso, grandes empresas. Além disso,
como

parte

de

seu

processo

de

desenvolvimento,

o

capitalismo pressupõe aumento do tamanho do capital
individual mínimo para atuar em cada ramo, como parte do
processo de concentração de capitais e, “os capitais grandes
esmagam os menores enquanto os capitais pequenos

Revista de Economia Política e História Econômica, número 03, junho de 2005.

26

lançam-se assim nos ramos de produção de que a grande
indústria se apossou de maneira esporádica ou incompleta. A
concorrência acirra-se, então, na razão direta do número e
na inversa da magnitude dos capitais que se rivalizam e
acaba

sempre

com

a

derrota

de

muitos

capitalistas

pequenos, cujos capitais ou soçobram ou se transferem para
as mãos do vencedor” (MARX , 1996: livro 1. Volume II, 726727).

No que nos interessa, é razoável concluir, portanto, que
na visão de Marx os “espaços de mercado” e as condições
de concorrência a serem encontradas pelas PMEs são
desfavoráveis quer à sua expansão, quer à sua sobrevivência
duradoura.

Marshall e a “firma representativa”

Pertencente à escola neoclássica de Cambridge, Alfred
Marshall sistematizou e complementou os escritos de Adam
Smith e de David Ricardo, já que para ele a economia, isto é,
os estudos econômicos são “uma máquina para a descoberta
da verdade concreta”. Sua principal obra, Princípios de
economia, lançada em 1890, está impregnada de questões
de caráter social, pelo fato de indagar, se realmente haveria
necessidade de existirem pobres para que houvessem ricos
(STRAUCH, 1982: VII-XIX).

A concepção geral da obra de Marshall baseia-se
numa

visão

microeconômica

neoclássica

do

regime
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capitalista de produção, supondo-se uma tendência natural
para o equilíbrio, onde as forças do mercado distribuíam os
recursos da melhor maneira possível entre os diversos usos
alternativos. Seu método de análise enfatiza as chamadas
“análises

de

abordagem

equilíbrio
“ceteris

parcial”,

paribus”2,

com

uma

amplo

das

uso

mais

da

famosas

contribuições de Marshall.

Para explicar a dinâmica do sistema econômico
capitalista, Marshall parte de3 três premissas; (a) lei da
sobrevivência do mais apto, que se reporta aos organismos
que

utilizam

o

meio

ambiente

de

melhor

forma

no

atendimento de suas necessidades; (b) a idéia de que
qualquer organismo evolui dentro de um sistema de funções
diferenciadas e integradas; e (c) o conceito de ciclo vital, que
se refere ao nascimento, auge e declínio dos organismos. As
duas primeiras premissas deram origem à tese da tendência à
extinção das pequenas unidades produtivas; depois de
revistas pelo próprio Marshall, deram origem à tese de
permanência provisória ou temporária daquelas unidades,
que propiciou o conceito de ciclo vital (SATO, 1977: 07).

Ao elaborar a tese da extinção das PMEs se utilizando
da lei da sobrevivência do mais apto, Marshall mostra a
importância do princípio da divisão do trabalho sobre a vida
econômica, reafirmando o ponto de vista de Adam Smith de
que a divisão do trabalho possibilita o aumento da riqueza da
população. De acordo com sua segunda premissa, assegura
ainda que o desenvolvimento de um organismo, físico ou
social, envolve uma crescente subdivisão de funções das
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diferentes partes de um conjunto, onde esta “diferenciação”
manifesta-se na indústria como divisão do trabalho e no
desenvolvimento da especialização da mão-de-obra, do
conhecimento e da maquinaria (MARSHALL, 1982: 211/212).

O

princípio

de

que

são

os

organismos

mais

desenvolvidos os mais aptos a sobreviver na luta pela
existência requer uma interpretação cautelosa, “pois o fato
de uma coisa ser benéfica ao seu meio não é suficiente para
assegurar sua sobrevivência”. Essa luta pela existência faz com
que se multipliquem os organismos mais capazes de se
aproveitarem das vantagens que o meio oferece. Entretanto,
os

organismos

que

mais

se

utilizam

do

meio,

são

simultaneamente aqueles que mais beneficiam e prejudicam
os que os cercam. Diante disto, cada indústria deveria
procurar uma melhor localidade para poder tirar proveito de
recursos naturais propiciados pelo meio ambiente, para assim
chegar à condição de “mais apta” (MARSHALL, 1982:
212/231).

“Em um estágio primitivo da civilização, cada lugar tinha
que depender de seus próprios recursos para a maioria das
mercadorias pesadas que consumia [...] e as necessidades e
os costumes dos produtores e dos consumidores foram pouco
a pouco se transformando, o que tornou fácil aos produtores
irem de encontro das necessidades de alguns consumidores,
se concentrando em determinados locais” (MARSHALL, 1982:
231).

Marshall (1982: 231) chamou de “indústrias localizadas”
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aquelas resultantes dessa concentração de produtores e
consumidores. Disse, ainda, que as diversas causas que
levaram a esta localização foram as condições físicas, tais
como natureza do clima e do solo. Admite ainda que o
“próprio caráter industrial de todo um país pode ter sido
grandemente influenciado pela riqueza de seu solo ou pelas
facilidades para o comércio”.

Marshall (1982: 238) diz ainda que esta concentração de
grande número de PMEs da mesma espécie numa mesma
localidade, ou que a concentração de grande parte do
comércio do país em mãos de um número pequeno de firmas
ricas e poderosas, é decorrência ou resultado da divisão do
trabalho.

Porém,

as

formulações

marshallianas

sobre

economias de escala mostram que “são basicamente as
grandes empresas que usufruem das vantagens da divisão do
trabalho e da ampliação das vendas, e serão as únicas a
sobreviverem no ambiente caracterizado pela diferenciação
e integração de funções, não restando dúvida sobre o futuro
pouco promissor das pequenas unidades produtivas”, donde
resulta sua tese quanto à tendência à extinção das pequenas
unidades produtivas (MARSHALL in SATO, 1977: 15).

Quando Marshall coloca que só as grandes empresas
obterão

rendimentos

crescentes,

ele

destaca

que

na

pequena empresa o trabalho tende a ser desempenhado por
poucas pessoas em máquinas obsoletas, que requerem
grandes habilidades de seus operadores. O uso de máquinas
novas, tecnologicamente superiores, ficaria restrito às grandes
empresas, que as adquirem sem muito esforço financeiro e
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como estas máquinas são mais especializadas, geram maior
produtividade. Já o pequeno empresário raramente tem
condições
tecnológica,

de

acompanhar

dado

o

plenamente

encarecimento

a

evolução

destas

máquinas,

resultando daí a expulsão de pequenas empresas de alguns
ramos industriais (SATO, 1977: 11).
Além dessa vantagem, o grande empresário pode
contar com uma mão-de-obra mais especializada e pode
também deixar determinadas tarefas para outros funcionários
mais capacitados, ficando com tempo para pensar na
expansão de sua empresa. Esta situação é contrária àquela
do pequeno empresário, pois está preso a atividades de
rotina, que são de muita valia na condução dos negócios
(SATO, 1977: 12).
Marshall, porém, revê sua própria tese de extinção das
PMEs com a tese da permanência provisória ou temporária,
pois naquela primeira tese só a grande empresa teria alguma
vantagem proporcionada pela divisão do trabalho. As idéias
de Marshall passam então a referir-se ao que ele chamou de
“firma representativa”. A firma representativa era “em certo
sentido, uma firma média. Não tinha quaisquer vantagens ou
desvantagens especiais e seus custos de produção refletiam
os custos médios das diversas indústrias de uma mesma
localidade” (MARSHALL, 1982: 15).
A tese da permanência provisória ou temporária analisa
a não expulsão das pequenas unidades de produção do
sistema econômico por dois motivos. Em primeiro lugar, o
aparecimento contínuo de aventureiros: em qualquer lugar
são encontradas pessoas propensas a correr riscos, instalando
novas unidades de produção, pequenas, só para serem
chamados de homens de negócios, renovando o mundo
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empresarial (MARSHALL in SATO, 1977: 17/18). Em segundo
lugar, o sistema de subcontratação. Este sistema é responsável
pela manutenção das pequenas escalas de produção, onde
a grande indústria distribui trabalho a pequenas oficinas, o
que leva Marshall a encontrar outra vantagem para as
grandes empresas.
Em resumo, para o que importa a este estudo cumpre
destacar, na evolução do pensamento de Marshall, que ele
partiu de uma posição cética quanto ao espaço das PMEs,
para outra, centrada na idéia de uma “firma representativa”,
“média”, em que encontra razões para explicar o surgimento
e condições de sobrevivência, via subcontratação, das PMEs.

Steindl : “o pequeno e o grande capital”

Josef

Steindl

em

sua

obra,

publicada

em

1952,

Maturidade e estagnação no capitalismo americano dá sua
contribuição para a discussão do papel das PMEs no sistema
econômico. Analisando o caso de uma indústria composta
por médios industriais, caracteriza-os como “firmas marginais”,
responsáveis por uma parcela da produção total da indústria,
que sujeita a forte concorrência, obtêm apenas lucros
normais.
Considerando os efeitos do progresso técnico e as
reduções de custos como componentes essenciais para
elevação das margens de lucro, bem como a existência de
firmas que dada a introdução de economia de escala
consigam elevar a margem de lucro, estas terão maior
capacidade e possibilidade de expansão no mercado via
processo que Steindl (1983: 62) chamou de “acumulação
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interna”. Por acumulação interna, entende-se a parte do lucro
empresarial retido sobre a forma de poupança e como para
Steindl as firmas marginais obtêm apenas lucros normais,
“estas nada acumularão como grupo”.
Neste caso, se existir expansão do mercado, ou melhor,
se existir elevação na taxa de expansão da indústria, a
participação das firmas marginais será mantida, não porque
haverá um aumento nas suas vendas, mas, porque haverá um
aumento no seu número, como forma de compensar a falta
de acumulação interna. Temos, então, que a expansão das
firmas ficará limitada pela expansão da indústria. Mas, as
firmas podem crescer além daquele nível imposto pela taxa
de expansão da indústria.
Quando as firmas, que não serão as marginais,
adotarem

métodos

de

produção

mais

eficientes,

que

provocará redução de custos e elevação das margens de
lucro,

aumentarem sua participação no mercado, a

participação “absoluta” das outras firmas deverá diminuir,
Neste caso, “ocorrerá, então, uma concentração absoluta, ou
seja, a eliminação de determinado número de firmas”
(STEINDL, 1983: 63). Isto nos leva a crer que esta eliminação
será das firmas marginais.
Steindl chama a atenção para o fato de que esta
eliminação não é temporária, pois se mostra um fenômeno de
longo período, já que a eliminação das firmas menos
eficientes ocorre tanto em períodos de expansão econômica
como naqueles de longa recessão. Trata-se também, de um
processo irreversível, pois novos possíveis entrantes estarão
desencorajados a entrar no processo concorrencial, “dada a
relação preço-custo”.
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A eliminação das firmas com maiores custos, devido à
concentração absoluta, se dará, pois, se as grandes empresas
fizerem uma forte campanha de vendas, ocasionando perda
de vendas de outras firmas. Estas últimas serão forçadas a
diminuir o preço de venda ou a aumentar o custo de
produção e/ou distribuição. Deverão ainda tentar competir
por padrões maiores de qualidade e investir maciçamente em
publicidade. Conjugando-se a estes aspectos a menor
flexibilidade financeira, aspectos mais presentes nas firmas
menores, estas não serão capazes de suportar a tensão e
serão forçadas a abandonar o mercado (STEINDL, 1983: 63).
Aquelas firmas que conseguirem sobreviver na luta
concorrencial, porque foram pioneiras nos novos métodos de
organização da produção, Steindl (1983: 65) chama de
“firmas

progressistas”

afirmando

que

estas

não

necessariamente são as maiores firmas.
Quando estas firmas progressistas introduzirem novos
métodos de organização da produção, terão seus custos
reduzidos bem como aumentadas suas margens de lucro. A
elevação na margem de lucro impulsionará a empresa
progressista a desenvolver um esforço de vendas através da
publicidade, pois terá maior capacidade e possibilidade de
efetuar investimentos nesta área, ocasionando aquilo de
Steindl (1983: 68-69) chamou de “vantagem diferencial”,
donde decorrerá uma ação em que “as firmas progressistas
farão desaparecer as firmas fracas, afim de ganhar terreno
para a sua própria expansão”.
Segundo Steindl (1983: 69), a introdução de inovação
provoca dupla função: “por um lado proporciona os recursos
para

um

maior

investimento.

Por

outro

lado,

oferece

lucratividade suficiente ou até maior para novos investimentos,
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porque a redução no custo de produção oferece os meios
para romper a “barreira da concorrência imperfeita”.
Steindl (1983:69-70) salienta que as firmas líderes e as
firmas progressistas ainda podem ampliar o mercado através
da utilização da capacidade ociosa, pois, à medida que as
firmas fracas ou as firmas marginais vão perdendo terreno e
vão experimentando uma redução “não planejada em seu
grau de utilização” da capacidade, as firmas remanescentes
necessitarão de aumentar o seu nível de produção, onde
estas conseguirão rest abelecer o seu nível “planejado” de
utilização de capacidade. Dito de outra forma, todas as vezes
que as firmas líderes e as firmas progressistas conseguirem a
máxima utilização de sua capacidade, ou haverá eliminação
das firmas marginais, pois estas perderão mercado, ou terão
ociosidade em sua capacidade instalada.
Seguindo

este

raciocínio,

a

manutenção

de

capacidade ociosa planejada, ou a “capacidade reserva”, é
uma das mais fortes características do capitalismo moderno.
Segundo Coutinho (1983: IX-X), Steindl pensa desta forma por
achar que mesmo em períodos de depressão econômica, os
empresários sempre analisam as condições de demanda e de
produção tendo em vista o longo prazo, preocupados com a
possibilidade de entrada de potenciais concorrentes bem
como, as condições de concorrência com outras empresas
produtoras de bens substitutos.
Sendo

assim,

do

ponto

de

vista

de

estratégia

empresarial, as empresas líderes e as firmas progressistas
precisam manter uma reserva de capacidade produtiva,
como resposta rápida à entrada de novos competidores, às
possíveis acelerações da demanda, bem como ao risco de
ampliação

significativa

de

fatia

de

mercado

dos
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concorrentes. Desta forma, a manutenção de reserva de
capacidade não é vista pelo capitalista individual como um
desperdício, mas sim um facilitador no alcance de lucros
“supra-nacionais (acima da taxa geral)”, quando o processo
de concorrência assim permitir.
Com esta discussão do modelo ideal de concorrência
em uma indústria, Steindl mostra que existe algum espaço
para as PMEs, mas o mercado concorrencial é mais cativo
para as médias empresas, denominadas por ele de “firmas
marginais”. Mesmo admitindo que estas conseguem obter
apenas lucros normais, o maior poder de concorrência e de
estratégia está com aquelas firmas progressistas e as empresas
líderes, pois estas estão sempre em processo de inovação e
reduções de custos, dando continuidade ao processo de
concentração, nos moldes daqueles discutidos por Marx, e
por nós anteriormente considerado. Sendo assim, a rivalidade
entre as empresas líderes provoca uma maior concorrência
podendo levar a extinção dos produtores marginais, à medida
em que as desigualdades de expansão de acentuam,
caracterizando um movimento de concentração absoluta.
Steindl (1990), em outro momento, com seu livro
Pequeno e grande capital, lança a tese de crescimento
bloqueado das pequenas empresas, e contraria Marshall em
diversos aspectos. Para ele, cada ramo industrial pode ter
caráter expansionista contínuo, dada a substituição de
empresários decadentes por novos. Também afirma que o
processo de crescimento de uma empresa está muito acima
da escala estabelecida pela “firma representativa” de
Marshall, onde as receitas de ampliação das vendas
superariam os custos em termos de economias de escala.
Em parte, isto seria explicável pelo fato de que quando
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existir crescimento de mercado, independentemente do
esforço das firmas existentes, estas terão acesso a demandas
adicionais. Com este argumento, Steindl (1990) rompe com a
hipótese de “estado estacionário” da economia, pois neste
não ocorre crescimento da demanda agregada, concluindo
então pela possibilidade do crescimento das firmas além do
que admite o britânico Marshall.
Steindl (1990: 18) demonstra também a impossibilidade
de crescimento das PMEs porque, embora possam sobreviver
em um mercado cativo, estas deveriam crescer “muitas mil
vezes” para que pudessem chegar ao tamanho das grandes
empresas, crescimento este que levaria muito tempo e que
seria dificultado pela alta taxa de mortalidade dest e tipo de
empresa.
Outro motivo para a posição pessimista de Steindl (1990:
18-19) quanto à sobrevivência das PMEs, diz respeito à
capacidade

limitada

de

endividamento,

reforçando

a

inviabilidade delas à passagem para maiores escalas de
produção, pois os bancos preferem emprestar às empresas
com maior massa de capital, que oferecem garantias reais
em contrapartida ao crédito.
Steindl (1990: 25) defende que uma grande empresa só
se forma com a constituição de sociedades anônimas ou
através de fusões, implicando numa centralização de capitais
individuais,

aspecto

este

já

realçado

por

Marx.

Em

contraposição, “o crescimento e a decadência de pequenas
firmas ocorrerá de forma predominante num círculo restrito,
não por causa do declínio precoce da energia empresarial,
mas em virtude de altas perdas causadas pelos riscos do
negócio”.
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Para Steindl (1990: 28), existe um espectro assimétrico
que caracterizará os efeitos da concorrência imperfeita,
proporcionando vantagens somente para grandes empresas.
Neste

sentido,

se

certas

economias

existem

para

determinados tamanhos de planta, somente as firmas que
possuem capital suficiente para estabelecer plantas de tal
tamanho terão acesso a essas economias; por outro lado, se
há economias disponíveis para pequenas plantas, as grandes
firmas

terão

acesso

a

essas

economias,

através

da

implantação de uma multiplicidade de plantas pequenas e
dessa assimetria se conclui que as pequenas firmas nunca
conseguirão taxas de lucros mais altas que as grandes firmas,
porque todas as vantagens técnicas a elas acessíveis também
o serão para as firmas grandes, pois estas usufruem de
vantagens próprias do seu tamanho, não disponíveis às
pequenas firmas.
Após estas considerações, Steindl (1990: 109-114) analisa
o retardamento do processo de extinção das pequenas
unidades produtivas. Em primeiro lugar, as PMEs desaparecem
quando grandes empresas crescem, acabando com sua
parcela de mercado. Em segundo lugar, existem fatores
irracionais dos próprios empresários, como força do hábito, a
ignorância ou preguiça, que influenciam na sobrevivência das
PMEs, motivo pela qual sobra pouco mercado para estas
unidades de produção. A exceção a isto se dá pelo fato de
que “a maioria das PMEs seja encontrada nos setores ou
lugares onde a mão-de-obra seja barata e desorganizada, e
que qualquer compressão nos preços das mercadorias possa
ser transformada em redução dos salários e os incentivos para
inovações técnicas poupadoras de trabalho sejam escassos”.
Por fim, Steindl (1990: 112-113) explica o fato da
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sobrevivência do conjunto das PMEs dada a valorização da
posição social do empresário, que faz com que muitos
queiram montar seus empreendimentos, e uma vez feito isto,
farão de tudo para sustentar seu “status” de empresário. Além
disso, ser empresário, manter seu próprio negócio, significa dar
emprego

a

si

mesmo

e

aos

familiares,

fenômeno

predominante em épocas de desemprego generalizado. “O
pequeno empresário estará mais determinado em aferrar-se
ao seu negócio e novos entrantes aparecerão simplesmente
como conseqüência do desemprego generalizado”.
Em essência, mesmo tendo alguma convergência com
Marshall quanto à importância do desejo do empresário para
o surgimento das PMEs, Steindl se revela cético quanto ao
futuro das PMEs.

Galbraith e “o novo estado industrial”

A partir da análise dos autores anteriores, percebemos
que em nenhum momento foi enfatizado o papel que o
Estado

desempenha,

ou

poderia

desempenhar,

para

favorecer o bom desenvolvimento das pequenas unidades
produtivas no sistema econômico. Porém, Galbraith analisa
esta questão enfatizando as diferenças entre o que chama de
“sistema de planejamento” e “sistema de mercado”, ou seja,
as diferenças entre os grandes oligopólios e as PMEs.
John K. Galbraith parte da importância que as
mudanças

desempenham

na

economia

moderna,

notadamente através do aprimoramento da produção de
bens por intermédio da utilização de tecnologia cada vez
mais avançada, que substitui progressivamente as formas
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elementares da inteligência humana. Suas análises salientam
também a evolução do capitalismo e do progresso técnico
(GALBRAITH, 1983: 13).
Galbraith (1983: 13/14) descreve este processo de
mudança tomando como base as Sociedades Anônimas
dizendo que, muitos anos antes de escrever sua obra O novo
estado industrial,

as Sociedades Anônimas achavam-se ainda confinadas
às indústrias em que a produção tinha que ser em grande
escala – construção de ferrovias, fabricação de aço [...].
Hoje, ela também vende secos e molhados, mói
sementes e cereais, edita jornais e oferece divertimentos
públicos, atividades que eram outrora da esfera do
proprietário individual ou da firma pequena. As
Sociedades Anônimas naquele tempo tinham os seus
dirigentes conhecidos e eram instrumentos de seus
proprietários e hoje, ainda dirigidas por ações, seus
dirigentes são pouco conhecidos. O homem que hoje
dirige a grande empresa não possui uma parcela
apreciável de ações da companhia, e não é escolhido
pelos acionistas, porém comumente por um conselho de
diretores que, narcisista, ele mesmo escolheu.

Galbraith (1983: 19) divide a economia capitalista de
nossos dias em duas partes: de um lado, o mundo das
empresas

tecnicamente

dinâmicas,

maciçamente

capitalizadas e altamente organizadas, e do outro, o mundo
de

centenas

de

milhares

de

pequenos

proprietários

tradicionais. Diz ainda que esta partes são muito diferentes,
considerando-se todo aspecto da organização e conduta
econômica, inclusive a motivação para o próprio esforço. O
autor se refere ao “sistema de planejamento” como a parte
da

economia

caracterizada

por

grandes

empresas,

característica dominante do que chamou do “Novo Estado
Industrial”, enquanto o mundo dos pequenos empresários
estaria centrado no que definiu de “sistema de mercados”.
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Segundo ele, nos dias atuais, o planejamento existe
porque o processo das economias capitalistas deixou de ser
um processo seguro pois, diante do aprimoramento da
produção de bens e serviços e do gerenciamento de
empresas,

a

atividade

econômica

economia basicamente planejada,

está

inserida

numa

“onde a iniciativa de

decidir o que se deve produzir não vem do consumidor,
através do mercado, mas sim da grande empresa produtora
que se adianta para controlar os mercados, influenciando
crenças e valores” (GALBRAITH, 1983: 16).
Diante disto, Galbraith (1983: 15/16) nos coloca que
estas mudanças exigem que a grande empresa se organize
para que não faça um julgamento técnico errado do
investimento a ser realizado. Para se reduzir o custo bem como
o risco deste novo investimento, o autor enfatiza que o Estado
poderia se incumbir de pagar por um maior desenvolvimento
técnico ou garantir um mercado para os novos produtos a
serem lançados.
Segundo Galbraith (1983: 31), “uma firma não pode
prever e programar a ação futura nem preparar-se para
contingências se não sabe quais serão os preços, quais as
vendas, quais os custos se o mercado não estiver controlado,
o que significa substituir os preços e o mercado, como
mecanismos de determinação do que será produzido, por
uma determinação autoritária do Estado”.
O planejamento industrial está ligado, portanto, à
grande empresa, pois ela não tolera a incerteza do mercado.
Ainda que as firmas menores possam apelar ao Estado para
fixar preços e garantir demanda, a grande empresa estará se
beneficiando

de

vantagens

e

regalias

maiores

proporcionadas pelo próprio Estado. Pelas palavras de
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Galbraith (1983: 36), “todos reconhecem que [...] a pequena
firma competitiva não tem condições de sustentar as
despesas exigidas pela inovação. Um sistema econômico
formado

por

essas

firmas

exigiria

que

se

rejeitasse a

tecnologia, com produtos simples feitos com equipamentos
simples, por mão-de-obra não especializada e oriundo de
materiais acessíveis”.
Em um estudo posterior, A economia e o interesse
público, Galbraith (1988: 53) supõe que os serviços sejam o
domínio da pequena empresa e, portanto, do sistema de
mercados, e garante que muitas empresas de prestação de
serviços são subprodutos do crescimento da grande empresa,
apoiando o sistema de planejamento, idéia semelhante
àquela de subcontratação implicada em Marshall e outros,
como veremos.
As atividades de serviço que proliferam são encontradas
onde a máquina está substituindo o serviço pessoal por gerar
novas tarefas dispersas e não padronizadas, que podem ser
executadas por PMEs e por não haver envolvimento de
tecnologia. “À medida que a indústria lança novas máquinas
(=refrigeradores, máquinas de lavar, etc.), estes aparelhos
sustentam

um

número

cada

vez

maior

de

empresas

prestadoras de serviços, pois estes aparelhos requerem
instalação profissional e manutenção especializada, o que
normalmente é abocanhado por PMEs” (GALBRAITH, 1988: 5556).
Por Galbraith (1988: 57), “com o desenvolvimento
econômico e as transformações sociais daí decorrentes, o
setor de serviços se expande e isso resulta, em grande parte,
do desenvolvimento do sistema de planejamento e da
necessidade de administrar, facilitar e cuidar do consumo por
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ele gerado. Como conseqüência adicional, continua a haver
oportunidade para as PMEs”.
Assim, no que interessa a este estudo, Galbraith destaca
que, apesar da maior importância das grandes empresas para
os

grandes

processos

sustentadores

da

dinâmica

das

modernas economias capitalistas, nelas ainda há, e haverá,
mantidas suas tendências,

lugar para as PMEs surgirem e

terem crescimento e prosperidade satisfatórios.

Rattner e a contratendência do capitalismo ao fracionamento
e dispersão do capital.

Diante das discussões que envolvem PMEs, temos um
outro autor de corrente marxista, Henrique Rattner, que nos
dará uma visão de algumas contratendências do capitalismo
e, através delas, mostrará que o surgimento das PMEs, ou de
pequenos

capitais,

é

resultado

de

processos

que

acompanham processo de acumulação e de concentração
de capitais.
Segundo este estudioso, como a análise neoclássica se
fundamenta na condição “coeteris paribus”, desconsiderando
a dinâmica do processo de acumulação e reprodução do
capital, torna-se necessária a análise marxista, que insere as
PMEs naquele processo, que está repleto de desequilíbrios e
conflitos característicos do desenvolvimento da divisão social
do trabalho” (RATTNER, 1985: 30/31).
Rattner (1985: 31), ao analisar a problemática das PMEs,
sua

transição

capitalista,

e

parte

evolução

no

das

formas

três

processo
de

de

produção

cooperação

na

produção, ou seja, a cooperação simples, e aquelas da
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manufatura e da produção industrial.
Da fase da cooperação simples, quando a máquina
não significava muita coisa no processo produtivo, passa-se à
manufatura, com crescimento da concentração dos meiosde-produção nas mãos dos capit alistas, associada à divisão
do trabalho. A utilização cada vez maior das máquinas eleva
as

escalas

de

administração

produção

complexo

e

impondo
cada

vez

um
mais

sistema

de

sofisticado,

reduzindo as funções dos operários, que com o passar do
tempo, perdem a visão do conjunto de produção, por
executarem apenas uma ou poucas das funções de todo o
conjunto. Já na passagem dos séculos XIX/XX a indústria
mecanizada toma forma de grande empresa para poder
produzir em maior escala, ficando com a pequena empresa
t ípica a cooperação manufatureira, por esta ainda não ter
acesso à tecnologia e por não poder produzir em grandes
escalas. O processo de passagem da manufatura para da
indústria

mecanizada,

se

caracteriza

pela

tecnificação

crescente da produção, isto é, pelo aumento da composição
orgânica do capital (c/v, ou seja, capital constante em
relação ao variável) como exposto por Marx. Porém para
Rattner, hoje ...
a tese da destruição inevitável das PMEs não pode ser
inferida da análise marxista sobre a transição de formas
produtivas menos complexas para a organização
industrial em grande escala, pois se refere ao
desaparecimento de empresas pré-capitalistas, enquanto
que na época atual deparamo-nos com PMEs
perfeitamente integradas nas relações capitalistas de
produção, de tecnologias avançadas e associadas às
grandes unidades produtivas.[...] Na fase do capitalismo
oligopolista, os conceitos de pequenas, média e grande
empresa se referem a descontinuidades de escala, de
tamanho e de poder de mercado diferentes, ... e a
observação empírica do aumento do número de
pequenas e médias unidades produtivas deve-se ao fato
da dispersão de capitais, conjugada com a aspiração à
autonomia de determinadas categorias de empregados,
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proporcionarem os elementos necessários para
surgimento contínuo das PMEs (RATTNER, 1985: 32/33).

o

Por outras palavras, a explicação do aumento do
número

de

PMES

produtivas

em

pleno

processo

de

industrialização atual funda-se no fato destes serem extensões
dependentes de grandes unidades produtivas, e terem sua
origem muito freqüentemente associadas à dispersão de
capitais,

contratendência

que

se

opõe

àquela

da

concentração de capitais. Esta questão da dependência faz
com

que

as

pequenas

unidades

produtivas

sigam

corretamente todas as determinações das grandes empresas,
e diversos estudos apontam para a exploração das PMEs
pelas grandes empresas, contribuindo assim para a
acumulação de capital destas. Numa crítica das
recomendações da missão da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) no Quênia, advogando um
relacionamento mais estreito entre os setores formal e
informal (isto é, PMEs), C.Leys aponta para seus efeitos
duplamente negativos. O setor informal fornece ao setor
formal bens e serviços a baixo custo, proporcionando-lhes
elevados lucros. Por outro lado, é esta relação que obriga
as empresas do setor informal impor baixos salários aos
seus
empregados.
Outro
aspecto
relevante
no
relacionamento entre grandes empresas e as PMEs é
representado pela subcontratação, que reforça a
dependência e, assim, a exploração dos pequenos
produtores, obrigados a trabalhar com mão-de-obra não
remunerada (geralmente membros da família), a fim de
manter seus custos de produção baixos, face à pressão
das grandes empresas (RATTNER, 1985: 34/35).

Toda esta discussão passou também por teóricos do
socialismo, caso de Lênin, para quem a PMEs familiar era nada
mais, nada menos, do que continuidade das relações de
produção pré-capitalistas,

que seriam substituídas pelo

trabalho assalariado. Para Lênin, a relação de exploração
entre grandes e pequenas empresas, pelo sistema de
subcontratação, daria vantagens apenas para as grandes
empresas, desencadeando um atraso do desenvolvimento
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industrial capitalista (RATTNER, 1985: 35). Para Rattner, porém,
“na fase do capitalismo oligopolista, de centralização e
dispersão de capitais em conseqüência do progresso técnico,
são criadas condições para a subcontratação e, assim para o
surgimento

de

PMEs,

que,

longe

de

constituir-se

em

anacronismos e obstáculos ao desenvolvimento capitalista,
desempenham função essencial no processo de acumulação
e produção do capital” (RATTNER, 1985: 35).
Para Rattner (1985: 35) demonstrar a articulação das
PMEs na dinâmica do processo capitalista atual, vai buscar
formulações de Maria da Conceição Tavares sobre as
estruturas de mercado relevantes no capitalismo moderno,
caso do oligopólio puro, diferenciado (concentrado ou misto)
e

competitivo,

e

dos

mercados

não-oligopólicos

(não

concentrados).
O primeiro caso, oligopólio puro, apresenta elevada
concentração técnica e econômica, onde um número
reduzido de empresas atende boa parcela da demanda do
setor, já que os produtos são quase homogêneos. Apresenta,
também, barreiras de entradas a novas empresas tanto do
lado da tecnologia como pelo elevado montante de capital
a ser investido. O segundo caso, oligopólio diferenciado –
concentrado ou misto – tem quase as mesmas características
que o primeiro caso, mas seus produtos são diferenciados. E é
no terceiro caso, oligopólio competitivo, que as maiores
empresas

exercem

sua

liderança,

mas

as

empresas

estrangeiras não ocupam de forma significativa posições de
domínio, como acontece nos outros casos. Esse mercado se
caracteriza por um baixo dinamismo, sendo fortemente
dependente do crescimento da renda urbana (RATTNER, 1985:
35/36/37).
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Através da análise de Maria da Conceição Tavares,
Rattner chega à conclusão de que os setores não-oligopólicos
constituem

um

mercado

caracterizado

por

baixa

concentração e presença minoritária de grandes empresas,
isto é, são o gênero ideal de mercado para a maioria das
PMEs, e neste aspecto, concorda com os postulados de
Galbraith sob o sistema de mercado. Nesse mercado, uma
primeira possibilidade de inserção ou atuação das PMEs
derivaria do fato de que cada uma delas teria uma
contribuição muito pequena na oferta total, havendo
“espaço” para muitas delas; uma Segunda possibilidade de
articulação seria derivada do mercado ter limitações à
concorrência dado o fato de a descontinuidade tecnológica
ser decisiva na ampliação da capacidade de oferta isolada
ou conjunta, com as PMEs ocupando pequenos espaços em
posição às grandes empresas. A terceira articulação se daria
por meio de dependência e subordinação das PMEs às
grandes

empresas,

com

as

PMEs

atuando

complementarmente à produção das grandes empresas
(RATTNER, 1985: 38).
Em resumo, para Rattner, a questão da permanência
das PMEs explica-se, em primeiro lugar, pelo fato delas
dependerem das grandes, mas só sobrevivem se forem
subordinadas às mesmas, via sistema de subcontratação, que
Rattner chama de “satelização”, e em segundo lugar, pelo
fato de que a própria dinâmica das economias capitalistas
enseja o fracionamento de capitais, que leva ao surgimento
de

novas

(e

“menores”)

empresas,

voltadas

para

a

exploração de novos ou pequenos nichos nos mercados.
Uma breve síntese das contribuições dos diversos autores
analisados no que diz respeito às PMEs industriais.
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Diante de todas as considerações a respeito das PMEs
feitas pelos autores selecionados, faremos um breve resumo
das principais interpretações obtidas quanto ao “espaço” e
condições de atuação das PMEs.
Como fatores favoráveis ao surgimento, permanência e
expansão das PMEs, temos a destacar que para Marshall e
Steindl, o aparecimento de aventureiros, ou seja, indivíduos
que querem valorizar sua posição social, montam seu
“negócio” e se tornam empresários, e na medida em que
entram

em

decadência

são

substituídos

por

novos

empresários, são circunstâncias que mantém em processo
contínuo o surgimento de PMEs.
Já para Rattner, o surgimento das PMEs está no
resultado do processo de dispersão de capitais, enquanto sua
permanência se dá via satelização das PMEs pelas grandes
empresas, posição também sustentada por Marshall, que
analisa

a

permanência

subcontratação.

Galbraith,

das

PMEs

Marshall

e

no

sistema

Rattner

de

também

sustentam que as PMEs surgem e permanecem por serem
“subprodutos” do crescimento das grandes empresas, mas
para Galbraith seu espaço é limitado à prestação de serviços.
Como

fatores

desfavoráveis

ao

surgimento,

permanência e expansão das PMEs, temos a destacar que
para Marshall, as grandes empresas podem usufruir da divisão
do trabalho e portanto produzir em maior quantidade, se
utilizando também de equipamentos mais especializados.
Diante disto, serão as únicas empresas a poder sobreviver em
um mercado caracterizado por diferenciação e integração
de funções, já que as PMEs não têm as mesmas vantagens.
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Steindl também acha impossível o crescimento das
PMEs, pois mesmo que sobrevivam, para se expandirem terão
que crescer muitas vezes até atingir a categoria das grandes.
Destaca ainda que sua sobrevivência é limitada pelo difícil
acesso ao crédito para expansão de suas atividades já que os
bancos preferem emprestar recursos para aqueles que
podem dar maiores garantias, no caso as grandes empresas.
Rattner já salienta que as PMEs sempre serão uma
extensão subordinada e dependente das grandes empresas.
Já para Marx, que também assume uma posição cética frente
às questões das PMEs, dada a concentração e centralização
de capitais e do poder econômico nas mãos de poucas
pessoas, os capitais maiores (grandes empresas) derrotam os
capitais menores, e o espaço de mercado e as condições de
concorrência a ser encontradas pelas PMEs são altamente
desfavoráveis para sua sobrevivência e expansão.
Após as considerações do presente capítulo, vimos que
algumas destas tendências estão sendo verificadas ao longo
dos anos, como comprovaremos com o desenvolvimento dos
capítulos deste estudo, principalmente através do próximo,
que apresenta caracterizações acerca da possível inserção
das

PMEs

no

contexto

internacional

através

do

novo

paradigma produtivo que se estabeleceu nos anos 90, dando
oportunidades para as PMEs se organizarem em redes e
distritos industriais, comprovando os postulados de Marshall,
bem como os de Rattner quanto a ação complementar
destas redes de PMEs frente às grandes empresas.
Para que este tipo de empresa consiga fazer parte das
redes complementares das grandes empresas, como sua base
fornecedora de insumos produtivos ou como exportadora de
produtos, estas precisam aderir ao novo paradigma produtivo
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requer

um

novo

padrão

de

produtividade

e

competitividade dependente tanto das decisões internas às
empresas, quanto aquelas decisões externas, que estão no
âmbito da decisão governamental e que fundamentam a
tese de Galbraith quanto ao papel do Estado enquanto
fomentador de fatores determinantes de competitividade
sistêmica.
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História do Meio Ambiente como objeto da História
Econômica-Sociocultural
Vera Lúcia Travençolo Muniz1

Introdução

A proposta deste artigo é mostrar como a investigação
histórica sobre os recursos naturais se constitui na referência
necessária para a delimitação do meio ambiente como
fenômeno econômico da história. Para chegar a essa
compreensão, a trajetória a ser seguida se inicia com a
exposição de como as áreas de conhecimento afins à história
se caracterizaram pela introdução dos recursos naturais como
componentes dos sistemas de produção, com significados e
formas de apropriação historicamente delineados.
Em outros termos, a delimitação do meio ambiente
como objeto de estudo sob a perspectiva da história
econômica requer o esclarecimento da ênfase que a
economia atribui ao meio ambiente, a sua associação à
ecologia e a emergência da economia deste, além da sua
transformação como referência empírica para a articulação
das ciências e dos movimentos sociais, o que propiciou o
surgimento dos estudos sistematizados sob a perspectiva
histórica. Nessa evolução interpretativa, altera-se a ênfase
conceitual sobre o meio ambiente, de fornecedor de recursos
naturais para a unidade conceitual entre a natureza e a
sociedade, evolução essa admitida pela história ambiental e
estendida pela história econômica, ao demonstrar como a
natureza é absorvida pelos processos de produção, mediante
o emprego de recursos naturais sob diferentes alternativas
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tecnológicas, gerando trabalho e renda nos diferentes
períodos históricos 2.
O propósito de evidenciar como o meio ambiente
constitui objeto de estudo da história econômica-sociocultural
se inicia pelas determinações existentes entre as áreas de
conhecimento e os respectivos objetos de estudo3. Para
melhor compreender essa apresentação, ela será subdivida
em itens, iniciando-se pela forma inicial de valorização dos
recursos naturais pelo capitalismo comercial.

1. A acumulação da riqueza pela aquisição de recursos
naturais
Na história das doutrinas econômicas, o conceito de
riqueza sobressai, principalmente pela forma como é gerada,
ou seja, pela sua fonte.

Sem entrar em detalhes sobre as

diferentes doutrinas econômicas e mesmo sobre a doutrina
mercantilista4, o fato é que o comércio é, para os teóricos do
mercantilismo, a fonte de riqueza das nações em uma época
em que se fortalece o Estado-Nação, conseqüência do
interesse convergente entre os comerciantes, as companhias
de comércio e o Estado. Com o desejo de entesourar e de
empregar meios necessários a esse fim, a colonização e o
domínio do monopólio se transformaram em formas de
acumulação de capital, a despeito das diferentes premissas
que os suportam. Especialmente no tocante à exploração
monopolística da colônia, elas se constituíam em fontes de
matérias-primas e de produtos, além de, em determinados
períodos, serem mercados exclusivos das manufaturas das
metrópoles5.
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Para a metrópole, a riqueza estrangeira é atraída
graças à ação da riqueza interna, em que os recursos naturais
passam a possuir significados pela função que poderiam
exercer no exterior. Nesse sentido, os relatos descritivos da
atividade econômica implantada no Brasil, desde a chegada
dos portugueses, passam a denunciar o processo de
devastação, alertando, de forma não fundamentada em
pressupostos
conseqüências

sistemáticos
desastrosas

de
dessa

explicação,
apropriação

sobre
do

as
meio

natural e social. Com base nessa proposição, tem-se que a
história da devastação, e não a história econômica, política,
social, etc., começa com a extração do pau-brasil, que se
desenvolveu sob os propósitos extrativistas.
Essa exploração extrativ ista foi tão intensa que, no
século XVI, a madeira já rareava no litoral e só era encontrada
a 60 ou 120 km da costa6. Esse tipo de atividade econômica
começa a causar a extinção de uma espécie vegetal que
visava, principalmente, suprir o mercado europeu, o que
caracteriza o período de colonização, que se estende até a
monarquia.
A madeira de lei foi levada, também, para a construção
de

casas,

embarcações,

cozimento

de

alimentos,

aquecimento, evidenciando como os recursos naturais nas
colônias foram funcionais para a história humana7. “Quase
não há edifício nobre em Portugal que não tenha um pedaço
de mata virgem do Brasil resistindo com uma dureza de ferro à
decadência que vem roendo a velha civilização portuguesa
de conventos e palácios de rei”8.
Esse mercado, entretanto, também visava à
obtenção de outros produtos explorados no Brasil. Segundo
Arruda, citado por Dean9 “... exportavam -se madeiras de lei,
óleo de tartaruga, peixe, animais vivos, peles e penas de
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vários animais e pássaros, estopas, cordagem, graxas, óleos e
drogas, quer dizer, plantas e essências medicinais, especiarias,
ervas aromáticas, resina, gomas, ceras, corantes e venenos”.
Não obstante a ênfase sobre a riqueza desses dados, o
trabalho de Arruda10 também permite novas reflexões, como
a associação das relações comerciais entre Portugal e a
colônia e o processo de exploração ambiental, dado a
magnitude do volume dos produtos exportados, com vista à
lucratividade na exportação colonial.
A legislação ambiental vigente no Brasil colônia, no
século XVII, tinha como finalidade proteger a exploração e
regulamentar o comércio de riquezas naturais por meio de
alvarás, leis, cartas régias e regimentos. Em 1607, a madeira
passou a ser monopólio da Coroa, ficando os concessionários
autorizados apenas a importar seiscentas toneladas ao ano, o
que, segundo Dean, foi um convite ao contrabando. A
promulgação de alvarás

e decretos e as nomeações dos

administradores das matas, não implicaram redução da
extração da madeira e nem a sua exploração ordenada,
pois, no período de 1859 e 1875, houve o esgotamento da
atividade extrativa:
perdia destarte o pau Brasil a sua preeminencia, confundindose na pauta comum dos produtos nacionais: encerava-se
nêsse ano a sua história como pau de tinta. Daí por diante
passa a ser apenas madeira de construção, aliás de pouca
aplicação pela sua raridade. A tanto o reduziram as anilinas e
uma exploração ruinosa de mais de três séculos.11

Do conjunto de leis, foram os holandeses que editaram,
no Brasil, uma legislação ambiental das mais ricas da época,
pois proibia o abate do cajueiro, determinava o cuidado com
a poluição das águas e obrigava os senhores de terras e
lavradores de canaviais a plantarem roças de mandioca,
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proporcionalmente ao número de seus escravos. Proibiam o
lançamento do bagaço de cana nos rios e açudes,
protegendo, dessa forma, as populações pobres que se
alimentavam dos peixes de água doce; permitiam a caça,
desde que as espécies não fossem exterminadas por uma
perseguição excessiva; e as terras que não tivessem dono ou
se encontrassem desertas e incultas seriam dadas a colonos
que pudessem cultivá-las, ficando com o proveito dos frutos
dela advindos, segundo a natureza e a maior utilidade de
cada terra. Nota-se que a preocupação era com a
preservação dos recursos naturais12.
Da exploração do pau-brasil, de caráter extrativista,
passa-se a exploração da cana-de-açúcar, constituído sob a
organização da monocultura latifundiária e escravocrata.
Considerando que essa atividade foi instituída a partir de 1530,
nota-se que, conforme exposição anterior, as atividades se
superpõem.

Nesse

sentido,

não

são

substituídas,

mas

continuam a conviver com outras, sob os mesmos valores de
apropriação dos recursos naturais. Como conseqüência, a
lavoura da cana dá continuidade a esse processo em curso.
Um dos autores a destacar essas implicações é Freyre13, que
demonstra o impacto da cana-de-açúcar na vida e na
paisagem do Nordeste brasileiro, enfatizando sua ação sobre
a devastação das matas, sobre a influência na qualidade das
águas e seu papel como agente esterilizador das fontes de
alimentação e formas de vida. Esse autor retrata as
características dessa região brasileira, sob o critério ecológico,
em que a monocultura, desde o século XVI, esteve voltada
para o plantio da cana e ao fabrico do açúcar. Aqui não é
simplesmente a apropriação do recurso natural, mas a
monocultura, iniciada com a cana e depois com o algodão,
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sem utilização de técnicas agrícolas adequadas, o que
dificultou a renovação de todo tipo de vegetação.
Como conseqüência, grandes áreas de vegetação da
Mata Atlântica foram destruídas, com duplo objetivo, quais
sejam: abrir espaços para a plantação e atender às
necessidades

dos

engenhos,

tanto

como

material

de

construção quanto para alimentar as fornalhas da indústria do
açúcar. Calcula-se que para cada quilo de açúcar era
necessária a queima de 15 kg de lenha 14.
Além desses registros, destaca-se a proposição de
Freyre15 de que a interpretação adequada dos impactos das
atividades econômicas carece de análise profícua, a ser
desenvolvida por especialistas provenientes de diferentes
áreas do conhecimento. Com isso, o registro aleatório precisa,
segundo ele, ceder espaço à interação disciplinar, num
esforço comum, para reunir documentação da antropologia,
história, sociologia, psicologia e das áreas geológica e
botânica. Por isso, o autor vai tecendo, por meio das interrelações de fatores físico com os culturais, os naturais com os
históricos, os eugênicos com os eutênicos, os disgênicos com
os cacogênicos, um trabalho de ecologia social, sob a
determinação

de

fatores

mais

abrangentes.

Nessa

interpretação, o autor descreve a influência da monocultura
no processo de empobrecimento do solo, o efeito da erosão,
a destruição das matas pelo fogo e pelo machado,
destacando-se que:

... desapareceu assim aquela vegetação como que
adstringente, das matas dos rios, que resistia às águas, tempo
de chuva, não deixando que elas levassem o tutano das
terras: conservando o húmus e a seiva do solo. As caraibeiras
tiveram essa função útil às margens de alguns rios. Margens
que se tornaram umas areias frouxas e incapazes de
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resistência quando esse arvoredo mais rigoroso do interior foi
devastado: quando as plantas adstringentes foram destruídas
para os canaviais se estenderam imperialmente por toda
parte. Ou quando essas plantas de margens dos rios ficaram
expostas às cabras 16.

É interessante destacar que, em outro trecho, esse autor
descreve as relações dos homens com os rios do Nordeste, da
seguinte forma:
O monocultor rico do Nordeste fez da água dos rios um
mictório. Um mictório das caldas fedorentas de suas usinas. E
as caldas fedorentas matam os peixes. Envenenam as
pescadas. Emporcalham as margens. A calda que as usinas
de açúcar lançam todas as safras nas águas dos rios sacrifica
cada fim de ano parte considerável da produção de peixes
no Nordeste 17.

Nessa seqüência de exploração dos recursos naturais, a
partir do final do século XVII inicia-se o processo de
exploração da mineração. Sem entrar em detalhes sobre esse
desenvolvimento, o importante é relatar as implicações dessa
nova exploração sobre o meio ambiente, pois, conforme
Auguste Saint -Hilaire, citado por Espindola 18, “O mineiro
procurava

esgotar

rapidamente,

sua

data

mineral,

objetivando obter uma nova. O resultado foi um sistema
predatório do ambiente e dissipador de riqueza, pela grande
quantidade

de

minério

não

extraído,

encoberto

pelo

assoreamento dos cursos d’água”. A atividade caracterizou-se
por um período de curta duração, perdurando, até 1770, nas
zonas auríferas das partes dos atuais Estados de Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso e Bahia 19.
Especificamente em relação às minas de Ouro Preto,
Mariana, Sabará e São João Del Rey, a produção de ouro era
estimada20 em torno de 1.000 t, de 1700 a 1800. Entretanto, o
que mais caracteriza esse período é a exploração das minas
de forma rotineira e imperfeita, não possuindo escolas e nem
os

conhecimentos

necessários

para

o

exercício

dessa
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atividade. Conseqüentemente, entulhavam os vales com as
terras das montanhas, cobrindo com os resíduos de lavagem
os terrenos que ainda não tinham sido explorados e que
continham grande quantidade de ouro21. Conforme se
constata na literatura, a ênfase da exploração ouro

recai

muito mais na sua dimensão política e no envolvimento social
do que nos recursos naturais, o que evidencia a tendência de
tratar, separadamente, os mesmos objetos com conteúdos
complementares.

Como

tendência

interpretativa,

essa

perspectiva passa a ser mais criticada quando as formas de
exploração são interpretados isoladamente, como destaca
Drumond22.
Outra característica dessas duas atividades é que o
desenvolvimento

econômico

ocorre

em

detrimento

da

redução das áreas de matas nativas. Aliadas à crise dessas
atividades, outras emergem, como a do café, entre o final do
século XVIII e meados de 183023. É o propalado renascimento
da agricultura que, segundo Arruda24 se diversifica pela
introdução do cultivo do algodão, do tabaco e do cacau em
diferentes áreas do país, constituindo os principais produtos de
exportação. Entretanto, os produtos que determinam a
natureza das explorações sempre se abalam pelos princípios
de mercado que estruturam as atividades. Há determinação
pela disposição de compra pelo mercado e pela oferta do
produto, o que reorganiza a economia via substituição de
atividades, mas dificilmente em termos de reorganização
social e ambiental25. Os impactos nestas duas dimensões se
tornam supérfluos diante da imposição, usualmente externa,
de recomposição dos setores produtivos. Nesse momento, é
interessante

ressalt ar

essa

implicação

imediata

na

reorganização unilateral da economia em detrimento da
reorganização social e ambiental.
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O café é uma cultura ilustrativa dessa tendência. Ao ser
introduzido

no

século

XVIII

e

cultivado

em

espaços

desflorestados, nas encostas dos morros etc., constitui, como a
cana-de-açúcar, o ouro, o algodão etc., a base da
exportação. Entretanto, essa atividade econômica passa a ser
intensivamente

reestruturada

após

a

crise

de

1929,

independentemente da recuperação das áreas onde

foi

cultivado e das relações sociais estruturadas por esse tipo de
exploração.
Sem aprofundar nos diferentes tipos de exploração e de
suas implicações sociais e ambientais, convém

concentrar

em uma atividade. A lavoura do cacau inicia-se na Bahia em
1780 e, apesar de seguir a mesma tendência econômica e
social das atividades que caracterizaram as demais formas de
exploração anteriores, apresenta uma característica diferente
em relação ao meio ambiente. De acordo com Dean26, o
cacau não apresenta, de início, ameaças à Mata Atlântica;
pelo contrário, ao encontrar solo favorável à sua exploração,
o seu plantio ocorre entre as árvores da floresta primária, o
que propicia condições de crescimento semelhantes às de
seu

“habitat”

nativo.

Esse

sistema

era

designado

de

sombreamento, um sistema tradicional de cabruca que
preservava as espécies originais da floresta, além de reduzir o
perigo de pestes e parasitas.
A exploração de um único produto específico não é,
portanto, estanque e nem abstrata. É por meio da história
ambiental que se identificam essas interações, pois os tipos de
sociedades se formaram em torno dos diferentes recursos
naturais, determinando-os, sendo determinados por eles e
recriando ambientes e mentalidades que passam a sustentar
o seu desenvolvimento posterior.
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Por essas proposições, pode-se admitir, como Vilar 27,
que a relação produção e recursos naturais é histórica e não
natural, sendo o fundamental dessa concepção determinado
pela racionalidade econômica do período histórico. Em outros
termos, essa associação coloca a relação da exploração
agrícola com o meio ambiente em um contexto macrohistórico, que delimita e impulsiona as formas de exploração
dos recursos naturais.
2. A economia pela aquisição, substituição e transformação

Os

fundamentos

teóricos sobre a produção, em

contraste com o comércio, como fonte de riqueza, colocam
na revolução industrial as possibilidades de expansão do
capitalismo industrial. O propósito, no momento, é referenciar
o contexto da expansão do capitalismo propriamente dito,
em que os recursos naturais, nas diferentes áreas geográficas,
continuam a se apresentar como matérias-primas para o
desenvolvimento, em seu sentido mais amplo; isto é, as
matérias-primas não são apenas para a utilização nos
processos produtivos industrializados, mas para as novas
necessidades que emergiram a partir desse processo de
desenvolvimento. Teoricamente, Adam Smith admitia a
disponibilidade dos recursos naturais como função das
inovações que ocorriam no setor industrial. Por sua vez, David
Ricardo inicia o alerta, em 1800, sobre os limites da produção
de alimentos, o que foi, posteriormente, enfatizado por
Malthus em relação à taxa geométrica de crescimento
populacional. Em ambas as análises, a questão da inovação e
a exploração dos recursos naturais passam a ser o foco de
preocupação. Entretanto, foi John Stuart Mill quem alertou
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sobre os limites da agricultura em aumentar a produção
agrícola,

introduzindo

a

inovação

tecnológica

como

estratégia para ultrapassar os limites impostos pelo meio
ambiente ao desenvolvimento28.
É evidente que para atingir esses propósitos outras áreas
de conhecimento começam a ser estruturadas29, criando a
base técnico-científica das atividades na exploração da
agricultura, associada ao desenvolvimento urbano industrial.
Há

a

interação

entre

desenvolvimento

industrial,

fundamentação econômica e substrato técnico-científico,
que impulsionaram formas de apreender e explorar a
agricultura em bases técnicas, além de continuar a depender
das matérias-primas geradas pelo set or rural, especialmente
no caso da indústria química. Esse tipo de indústria começa a
se desenvolver com base em algumas contradições. Por
exemplo, o seu propósito estava em produzir matérias-primas
para outras indústrias, substituindo os produtos naturais que
existiam,

pelos

menos

alguns

deles,

em

grande

disponibilidade.
As inovações, para a indústria, passam a se pautar,
principalmente, pela sua importância econômica. É o caso,
também, da extração de gás do carvão, no século XIX, para
a iluminação das oficinas e fábricas, em substituição à vela,
que

dependia

da

gordura

animal,

que

não

era

economicamente viável, pois dependia do emprego do óleo
da baleia30. As bases econômicas da industrialização alteram
as

fontes

de

matéria-prima,

necessária

ao

seu

desenvolvimento, como expressa Fontana:
Na economia européia anterior à industrialização, tudo
dependia, em última instância da terra, produtora não só dos
alimentos e das matérias-primas, mas da energia, já que a
força de tração proporcionada pelos cavalos (em fins do
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século XVIII havia cerca de 750 000 na Inglaterra) e o calor
necessário para a retirada e o trabalho dos metais vinham da
lenha (ou do carvão vegetal, que vem a ser o mesmo). Toda
a primeira fase da industrialização foi realizada, utilizando-se
essas energias “orgânicas”, o que limitava suas possibilidades
de crescimento. Não se puderam alcançar quantidades
muitos maiores de produção porque havia limites de uso de
lenha (esgotaram-se os bosques, sem tempo de serem
substituídos), e não se podiam criar novos cavalos (seria
necessário dedicar muito mais terra
para a pastagem,
sacrificando a alimentação humana). O progresso da
produção industrial foi possível porque se passou a uma
economia que obtinha energia de uma fonte mineral
disponível em grandes quantidades (o carvão mineral) e que
utilizava matérias-primas não orgânicas, como a cerâmica, o
vidro, e o ferro)31.

Sem entrar em detalhes sobre o desenvolvimento
industrial, faz-se necessário destacar que são as áreas de
conhecimento, em especial a Economia, que apresenta as
proposições sobre o aproveitamento dos recursos naturais
para o desenvolvimento. A exemplo do capitalismo industrial,
meio ambiente e natureza, conceitos até então não
estruturados sistematicamente, passam a ser conceituados
como recursos, como fatores de produção, os quais poderiam
ser

maximizados

em

função

de

suas

disponibilidades.

Teoricamente, outro expoente sobre essa proposição é
Schumpeter,

para

quem

a

técnica

e

a

organização

modificam a produtividade do trabalho, constituindo-se em
motores que desenvolvem a economia.
Earle32, ao investigar a forma de ocupação destrutiva
ocorrida no sul dos Estados Unidos, não atribui o estado da
paisagem à infidelidade a essas pressuposições capitalistas.
Pelo contrário, ao estudar a história da agricultura americana,
esse autor desenvolve a hipótese de crises econômicas
cíclicas e a indução33 à inovação que o período de crise
insere às atividades de pesquisa, visando aos lucros imediatos
para a recuperação econômica. Ao estudar a economia do
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tabaco, entre 1680 e 1790, na Inglaterra, Earle destaca que as
inovações tecnológicas geradas para a recuperação da
economia

do

tabaco

permitiram,

ao

mesmo

tempo,

vislumbrar lucros imediatos e intensificar a degradação
ambiental. Por isso, ele associa sistemas de exploração
agrícola com as suas inovações determinadas pela estrutura
macroeconômica, como de conseqüências de longo prazo
para o meio ambiente, em contraste com as inovações
tecnológicas da agricultura que visam à recuperação
econômica em curto prazo. Portanto, as pressuposições que
fundamentam o comportamento inovador do produtor rural
estão inseridas nas alternativas tecnológicas apresentadas
pelo contexto macro-histórico.
Assumindo que esse contexto muda em função dos
próprios princípios que o regulam, o enfrentamento dos
impactos negativos das inovações, por parte dos produtores
isoladamente, não são suficientes, conforme atesta Earle. Por
isso, a proposição de Marshall, que admite ser a economia
condicionada por externalidades e que, nestas circunstâncias,
o próprio agente econômico deve se responsabilizar pelos
seus atos. Isto é, se o agente econômico polui o ar ou a água,
afetando

o

bem-estar

de

outros,

eles

deveriam

ser

responsáveis pelo pagamento das taxas pelas atividades
poluidoras.
Para Berg 34, entretanto, o emprego do conceito de
conservação pela economia não implicou que as idéias
iniciais da economia clássica sobre os recursos naturais fossem
abandonadas.

Pelo

contrário,

ele

propiciou

o

desenvolvimento da área em termos de técnicas estatísticas
que viabilizassem os diferentes cálculos e projeções, ao
mesmo tempo que se constituiu na alternativa para que a
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economia se apresentasse como alternativa interpretativa às
demais áreas de conhecimento, que passam a empregar
outros termos. Por exemplo, a ecologia começa a utilizar o
conceito de ecossistema ao se referir ao sistema ecológico
como a fonte de recursos para o subsistema econômico, o
qual envolve o consumo da população e dos recursos
naturais35.
A

economia

e

a

ecologia,

como

disciplinas,

desenvolvem-se separadamente, mas, pela preocupação de
uma com a tecnologia e a da outra com a natureza, emerge
a ecologia econômica 36, nos anos de 1980, voltada para a
exploração de novos padrões de pensamento, visando à
elaboração de novas políticas econômicas e ambientais e à
gestão dos recursos naturais, sob os propósitos de proteger as
gerações futuras da degradação ambiental causada pelo
sistema econômico. Por conseguinte, a ecologia passa a
assimilar

vários

conceitos

da

economia,

tanto

microeconômicos quanto macroeconômicos. Por exemplo,
custo, benefícios e utilidade sobre as decisões que um
organismo enfrenta, além do conceito de capital natural, que
inclui os recursos não-renováveis e renováveis .
Apesar de a economia mudar a sua base, da
agricultura para a indústria e desta para o setor de serviços, a
concepção

de

meio

ambiente

é

fundamentalmente

centrada sobre os recursos naturais do setor rural. Desse modo,
a indústria é criticada pelo uso de matérias-primas, como
carvão e ferro, pela produção de insumos químicos e
fertilizantes etc. Como o ambiente natural desempenha
funções imprescindíveis à vida, como a provisão de matériasprimas,

a

capacidade

possibilidade

de

de

recreação

assimilação
e

a

de

resíduos,

biodiversidade,

a

esses
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elementos

passam

a

possuir

valores

econômicos.

Por

conseguinte, os recursos ambientais desempenham funções
econômicas,

requerendo,

para

a

sua

conservação

e

preservação, leilão de licenças para poluir, passando pelos
subsídios, quotas, taxas, regulamentos e padrões fixados para
o gerenciamento ambiental37.
A compreensão da questão ambiental recai sobre as
relações entre o homem e o meio ambiente nos diferentes
períodos históricos. Se na Antigüidade e na Idade Média os
impactos decorrentes dessa interação eram pequenos devido
ao baixo uso de tecnologia, de consumo de recursos e
geração de resíduo, essa situação vai se agravando no
decorrer do tempo. São as transformações ocorridas no século
XVIII, com a Revolução Industrial, em que se intensifica o
consumo dos recursos naturais para a produção, gerando,
conseqüentemente, mais rejeitos nos sistemas de produção,
de distribuição e de comercialização de mercadorias.
Continuando a interpretação dessa interação, tem-se que,
após o término da II Guerra, ocorre a explosão demográfica e
industrial. A partir daí, os problemas ambientais de grande
vulto começam a despertar a atenção das instituições. Os
riscos passam a ser coletivamente questionados, por exemplo
as precipitações ácidas como um problema ambiental global
das sociedades em conjunto.
Ao assimilar o conceito de conservação, preservação e
sustentabilidade, as disciplinas acadêmicas se atualizam
frente às novas demandas políticas da sociedade, mas não se
constituem em forças suficientes para orientar as intervenções.
Sob o clima das intervenções e da urgência de mudanças,
surgem os movimentos sociais, como o da ecologia popular
dos anos 60 e 70 do século passado, que passam a
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dimensionar

as

evidências

degradantes

dos

sistemas

econômicos contemporâneos.

4. História econômica: reflexões e desafios

North, em um artigo e em um livro38, ambos em décadas
diferentes, expõe que o problema da história econômica
como disciplina é a ausência de teoria, e não de um objeto
empírico. A proposta de North, na década de 1980, é sobre
um quadro de referência teórico que permita analisar a
economia do passado, e não um objeto específico. Para
tanto, admite que a história econômica deve explicar a
estrutura e o desempenho econômico da economia ao longo
do tempo. Por estrutura, o autor destaca dimensões que
podem determinar o desempenho da economia, como
instituições políticas e econômicas, tecnologia, dinâmica
demográfica

e

identificação

de

ideologia.
variáveis

Por

desempenho,

relacionadas

a

há

a

produção,

distribuição, custo, benefício e estabilidade da produção,
sendo indicadas por valores totais, “per capita” e pela
distribuição da renda na sociedade.
No caso da investigação sobre mudança econômica,
North39 admite que a história econômica precisa introduzir a
teoria da mudança institucional, proposição essa que emerge
com o artigo publicado na década de 1970 40. Esse texto
apresenta as observações críticas à teoria neoclássica, que
fundamenta a história econômica, requerendo, em razão
dessas críticas41, a sua expansão. Para esse autor, historiadores
econômicos deveriam constituir a nova história econômica no
emprego de alguns dos fundamentos da teoria neoclássica,
que são os seguintes: a teoria da escolha racional permite
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enquadrar, teoricamente, diferentes questões empíricas; a
noção de custo de transação poderia ser associada à teoria
do direito de propriedade, podendo abrir novas perspectivas
para os historiadores econômicos; a ênfase sobre a economia
familiar, sob o contexto da teoria da fertilidade, poderia
evidenciar como o sistema se desenvolve em função dos seus
componentes; a análise integrada das quatro fontes de
decisão no sistema econômico, a família, as organizações
voluntárias, o governo e o mercado permitem a explicação
da estrutura institucional do sistema econômico.
A despeito dessas proposições teóricas, North42 admite,
na parte operacional do livro, que não especificou as
condições para testá-las. A sua expectativa é de que os
interessados em teoria possam executar esse trabalho, o que o
coloca sob o estado de “plausibilidade”, confrontando-o com
os velhos e novos argumentos a respeito da teoria na história
econômica.
Um desses argumentos é apresentado por Hobsbawn43,
ao sugerir que historiadores econômicos tradicionais supõem
proposições oriundas da teoria econômica, em que as
proposições de inspirações neoclássicas não se aplicam ao
campo especializado da história econômica. As dificuldades
estariam em mostrar que a economia está imbricada na
mudança histórica e que, como é evidenciado pelos Annales,
as dimensões econômicas e sociais da história é que devem
ser evidenciadas, favorecendo, com isso, a proposição anglosaxônica de que existem duas históricas econômicas, de
história econômica para historiadores e para economistas44.
Na realidade, a restrição da economia ao investigar o
mundo empírico, segundo Hobsbawm45, é que essa ciência
seleciona

alguns

aspectos

do

comportamento

como

econômico e que a história não exclui nenhum. Essa
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proposição se aproxima da de Bloch, citado por Burke 46, de
que não há história econômica e social, mas história em sua
unidade, voltada à análise de problemas, empregando outros
tipos de evidências que não se restringem aos documentos e
às suas críticas. O que permite essa apreensão é a
concentração da investigação sobre determinados objetos
de estudo, como o crescimento da agricultura, o surgimento
da manufatura, a evolução do sistema financeiro, a expansão
do comércio etc. Portanto, se com essas assertivas há o
esclarecimento do enfoque da história econômica para os
historiadores, o impasse sobre o que fazer para reintegrar a
economia e a história está na definição dos pressupostos
empregados para definir os objetos de estudo.
Para ilustrar esta proposição, por exemplo, a questão
ambiental, como objeto de estudo, apresenta desafios para
as ciências, conforme ressaltado por Burke47 para quem, “no
futuro, é provável que o movimento ecológico tenha cada
vez mais influência sobre a forma como a história é escrita”.
Portanto,

redefinições

de

fontes,

de

métodos,

de

procedimentos explicativos e de interações com as áreas de
conhecimento, como cobertura vegetal, estudos climáticos,
diagnose

do

ambiente,

da

ictiofauna,

pedologia,

geomorfologia, etc., além do desenvolvimento das ciências
humanas, tornam-se necessários. Assim o estudo de Ladurie48
sobre o clima, apesar da intensa descrição sobre as técnicas
da historiografia do clima, é uma contribuição metodológica
diante dos problemas que se apresentavam naquele período,
tais como o da fome, das epidemias, entre outros. Nesse
contexto são destacadas as necessidades do uso e conceitos
de outras ciências, voltando-se para o estudo do homem e de
seu contexto.
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É nesse sentido que, as ciências tendem a se estruturar
sobre novos objetos de estudo. Os pressupostos para a sua
conceituação decorrem da estrutura teórica da área de
conhecimento. Identificou-se, ao longo desta exposição, que
o solo, a terra, a agricultura e a indústria são categorias
históricas que surgiram a partir dos diferentes sistemas de
produção e que, desse conjunto, emergiu, a partir dos anos
1960, outra categoria empírica, do meio ambiente e, com ele,
a proposição sobre a sua sustentabilidade.
Utilizando-se

do

conceito

de

ecossistema,

o

seu

consumo pode ser definido como histórico, uma vez que ele
se apresenta como ofertante de bens e serviços, de uma
ordem econômica e social progressiva que apresenta
conotações diferentes de desenvolvimento, em períodos
históricos anteriores. Por exemplo, sustentabilidade se aplica
tanto aos recursos que são consumidos quanto aos atores
econômicos que exploram esses recursos. Portanto, ao
empregar o termo meio ambiente, denota-se uma fase do
progresso social em que a sua exploração, visando atender às
necessidades humanas básicas, ocorre sob formas mais
complexas; isto é, os tempos contemporâneos requerem
métodos mais intensivos e formas mais complexas, iniciando-se
pelos investimentos em máquinas, fertilizantes, pesticidas e
consumo de energia, de recursos e de construções, dando ao
meio ambiente um caráter mais artificial, independentemente
dos espaços rurais e urbanos.
Deve-se,
artificialidade

entretanto,
do

meio

ressaltar
ambiente

que
pode

o
ser

nível

de

variável,

dependendo da sua função econômica no estágio de
desenvolvimento do sistema de produção. Isso é o que se
procurou evidenciar, demonstrando como o meio ambiente,
pela noção de ecossistema, passa a adquirir múltiplas funções
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econômicas 49. Ele se inicia como fornecedor de matéria bruta,
passa a produzir alimentos, adquire especial importância
como sustentáculo da industrialização e se constitui em fonte
de diversidade para a economia do conhecimento, gerando
múltiplas formas de trabalho produtivo. Ser fornecedora ou
possuir função é, em outras palavras, forma de evidenciar
como o ecossistema é consumido pelo sistema produtivo.
Em qualquer fase em que se situa o desenvolvimento
industrial, o propósito final tem sido o lucro, que não está
restrito, e não é definido, pelos interesses econômicos locais,
mas que, desde o período mercantil, é determinado pela
forma de inserção econômica no mercado internacional, sob
contextos políticos distintos.
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Oskar Lange, a Ciência e a Planificação
Econômica
Luiz Eduardo Simões de Souza 1
1. Introdução
O século XX assistiu ao empreendimento de uma das
primeiras tentativas de socialismo real, derivada da Revolução
Russa de outubro de 1917, e finda, oficialmente, em 1991, com
o fim da URSS.

Antes de ser desmontado pela burocracia

soviética, ávida por se tornar proprietária do espólio comunal,
o Estado soviético realmente vicejou, sobretudo nas décadas
que vão de 1930 a 1970. Os senhores do mundo capitalista
viram-se obrigados a, diante da pujança do mundo socialista,
realizar um recuo tático, notável em expressões como “estado
do bem-estar social” e “agenda do Estado”, abandonando
por ora parte do lado selvagem de sua natureza.
Dentre os países que realizaram, com o apoio da URSS,
suas revoluções ao final da Segunda Guerra Mundial (1939 –
1945), a Polônia mostrou, por quarenta anos, um crescimento
e desenvolvimento econômicos surpreendentes para uma
história secular de zona de genocídio, área de beligerância
freqüente, e região de pobreza crônica. Uma das razões para
o sucesso da Polônia, que durou tanto quanto o socialismo
naquele país, foi a realização de planejamento econômico,
no qual, incorporada na concepção do desenvolvimento de
uma economia socialista, residia a formação de quadros
capacitados para tal tarefa. Oskar Lange, cujo centenário de
nascimento comemorou-se no ano passado (2004), foi
exemplo do grau de excelência desses quadros. Por outro
lado, a vida e a obra de Lange indicam que sua contribuição
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atingiu o cerne do pensamento econômico.

Este artigo

pretende mostrar a propriedade da contribuição teórica de
Lange como uma referência perene na ciência econômica.
2. Notas Biográficas
O polonês Oskar Ryzsard Lange nasceu em Tomaszow,
em 1904, e faleceu na cidade de Varsóvia, 1965). Filho de um
comerciante têxtil, formou-se em direito, economia e história
social

pela

universidades

de

Potznan

e

Cracóvia.

Os

problemas de conjuntura econômica foram os primeiros da
investigação de Lange, que a eles dedicou inclusive sua tese
de

doutoramento

sobre

o

ciclo

econômico

(Konjuntura w zycin gospodaczym Polski,

1923

polonês
–

1927.

Cracóvia, 1928).
Emigrou para os EUA em 1934, aproveitando uma bolsa
da Fundação Rockfeller. Lecionou nas universidades de
Michigan, Califórnia, Stanford e Chicago. Nos EUA, Lange teria
desenvolvido sua carreira acadêmica. Entre os anos 1930 e
1940, Lange adotou os métodos preconizados pela teoria
neoclássica, ao valer-se do domínio do instrumental estatístico,
seguindo um desenvolvimento da investigação empírica da
parte dos economistas radicados nos EUA à época. Assim,
Oskar Lange parecia não ver conflito entre sua posição
ideológica e política – de cunho marxista – e a utilização do
instrumental metodológico oferecido pela escola neoclássica,
do qual não apenas se valeu para defender suas posições,
como também contribuiu para desenvolvê-lo, através de sua
incorporação parcial pela economia política, por meio da
praxeologia.
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Em 1945, Oskar Lange retomou a cidadania polonesa,
ao instalar-se um regime socialista naquele país. Ao assumir
funções administrativas do então novo governo socialista
polonês, suas preocupações transferiram-se dos problemas
das economias capitalistas para os das economias socialistas,
principalmente nas questões da planificação econômica. Foi
representante da Polônia na ONU entre 1945 e 1948. Como
vice-presidente do Conselho de Ministros e presidente da
Associação Central de Cooperativas, influiu diretamente na
planificação da economia polonesa.
Em meados da década de 1950, ao assumir a
presidência do Comitê de Planejamento, Orçamento e
Finanças do Parlamento, Lange passou a atuar diretamente
na condução da economia polonesa. Isso não afetou sua
carreira docente e acadêmica, sendo que nos últimos dez
anos de sua vida, realizou conferências sobre planejamento
em diversos países, em um ritmo que acabou por se revelar
extenuante, em 1965, em Varsóvia.
No âmbito da teoria, Lange figura como um dos mais
importantes fundadores e divulgadores da Econometria.
Empenhou-se em incorporar à Economia Política marxista as
técnicas de pesquisa empírica e quantificação, dando à
planificação

econômica

socialista

um

fundamento

matemático científico ligado aos recursos de análise empírica
da Estatística e da Econometria.
3. Lange e o uso de métodos quantitativos
O uso de métodos estatísticos derivados da análise de
regressão linear na ciência econômica inicia-se na década

78

Revista de Economia Política e História Econômica, número 03, junho de 2005.

de 1930, como uma decorrência das necessidades de
aderência das teorias econômicas a uma base empírica.
Trabalhos do início do século, sobre ciclos econômicos, como
os

de

Joseph

Alois

Schumpeter

e

Wesley

Mitchell

demandavam, sobretudo pelas condições econômicas de um
mundo sob a crise de 1929, do lado capitalista, e sob a
vigência da NEP russa, do lado socialista, um trato mais
presente nos fatos. Assim, o que viria a ser denominado por
Jan Tinbergen como “Econometria”, derivou-se de uma
descrença

no

laissez-faire

e

uma

necessidade

por

planejamento e planificação econômica, com o objetivo de
alocação de recursos econômicos.
Gerado nesse ambiente, Lange teria uma grande
confiança na capacidade de planejamento e previsão das
técnicas quantitativas. Foi um grande divulgador do uso da
econometria e da álgebra linear (sobretudo na explicação do
modelo de insumo-produto de W. Leontief), tanto no meio
acadêmico, quanto nos ambientes de formulação de
políticas econômicas. Seu livro de Introdução à Econometria
(Wstep Ekonometrii, 1957) teve ampla aceitação em vários
países, e igual responsabilidade na formação de gerações de
economistas. É característico da postura de Lange frente aos
métodos quantitativos o fato de que, naquela obra, a
introdução ao método dos mínimos quadrados (MMQ) se dê
através do exemplo de uma série anual de produção de
cereais na URSS.
4. Lange e metodologia da ciência econômica
Lange era um marxista. Isto posto, as opiniões dos
estudiosos de sua obra divergem. Há quem o considere um
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emigrante do marginalismo 2. Há também quem veja uma
estratégia de sobrevivência do polonês numa terra hostil ao
pensamento marxista3. E há, por fim, quem considere Lange
um sincretista teórico, com diferentes nuances4, indo de algo
próximo do “socialismo” wickselliano até os incorporadores da
praxeologia (como Lange chamava o uso do instrumental
quantitativo em sua teoria) no pensamento socialista.
Primeiramente,
marginalismo

cabe

reconhecido

estipular
utilizado

que
por

o

tipo

Lange

era

de
o

walrasiano. Ou seja, ao admitir um equilíbrio geral, e não
parcial , Lange de distanciava da síntese marshalliana criada a
partir das considerações de Jevons e Menger. Não se tratava
de um marginalismo “microeconômico” e sim de uma
condição
“leilão”

reconhecidamente

de

bens

na

walrasiana

sociedade

-

o

–

o chamado

que

punha

as

considerações e hipóteses de trabalho de Lange a salvo da
teoria da firma, e a serviço de condições socioeconômicas
mais próximas do socialismo, como parecia desejar o
economista.

Em verdade, o equilíbrio geral walrasiano é

destituído de sua conotação ao tornar-se ferramenta de
análise e planejamento econômico.
Cabem maiores considerações sobre o que Lange
chama de praxeologia. Em uma de suas obras tardias (Lange,
1967, p. 174), a praxeologia é definida como:
a lógica da atividade racional. Ela estuda, com efeito, os
métodos de inferência aos quais se recorre na atividade
racional. Assim, ela enuncia os conceitos gerais que surgem
durante a atividade racional. Trata-se de conceitos tais
como: o fim e o meio, o método, o ato, o plano, a correção,
a eficácia o rendimento, a economia, etc. Designamos
esses conceitos pela expressão ‘categorias praxeológicas’.
Entre essas categorias, a Praxeologia estabelece certas
relações que designamos com o nome de ‘regras
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praxeológicas de comportamento’; estas regras intervêm
em todos os domínios da atividade racional do homem. O
princípio econômico, ou princípio da atividade econômica ,
é, precisamente, uma regra desse gênero.

Como se pode depreender da citação acima, a
incorporação do cálculo diferencial e integral à análise e
programação econômica proposta e elaborada por Oskar
Lange pouco ou nada tem a ver com os pressupostos de
escassez ou equilíbrio da teoria marginalista de generalização
das escolhas econômicas particulares do consumidor. Lange
intentava o uso de tais ferramentas para a planificação
econômica, compondo a praxeologia um papel mais
ambicioso

na

teoria

econômica

do

que

as

demais

interpretações parecem admitir. Qual seria este, então?
Segundo Lange (idem, p. 176):
Para a Economia Política, a Praxeologia tem
importância
principalmente
porque
nela
se
compreende a ciência da programação. A Ciência
da Programação trata da questão da escolha dos
meios adequados para realizar um dado fim, quando
os meios são quantitativamente mensuráveis e o fim
pode ser realizado em diversos graus.

O uso do cálculo marginal, dessa forma, teria a função
de estabelecer os parâmetros da programação linear do
planejamento econômico, ou seja, otimizar recursos a partir
de sua utilização, e não exatamente do grau de utilidade por
ele proporcionado em função de sua escassez, como se
convenciona na teoria marginalista.
Seria um equivoco acreditar que Lange considerasse a
teoria neoclássica mais apropriada para análises de curto
prazo. A diferença residiria no uso do cálculo diferencial, não
nas premissas utilitaristas. Em um artigo de 1942, a respeito do
conceito

de

bem-estar,

Lange

descarta

o

conceito
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“tradicional” de utilidade, como uma soma das utilidades dos
indivíduos (Lange, 1981, p. 32), propondo duas outras origens.
Em uma delas:
(...)A ponderação pode basear-se, ao contrário, em uma
avaliação social da importância dos indivíduos, sendo o
sujeito que exerce esta avaliação um órgão da
comunidade organizada (o Congresso, por exemplo).

Então, a distribuição ótima do produto viria de uma
avaliação social das utilidades dos indivíduos. Implícito o
contexto em que o artigo foi produzido, Lange prossegue:
A outra maneira consiste em estabelecer diretamente
uma avaliação social da distribuição de bens ou renda
entre os indivíduos, sem referência às suas utilidades.

Nesse caso, as utilidades dos indivíduos surgiriam como
subproduto da avaliação social da distribuição do produto.
Ou seja, decide-se antes a distribuição do produto, para
depois produzi-lo; postura diametralmente oposta à da
economia neoclássica, que, ao subtrair

fatores históricos e

sociais de seu escopo de análise, considera a distribuição do
produto como um “dado”.
Um outro exemplo do uso da praxeologia na obra de
Lange aparece em um estudo de 1944, a respeito do debate
sobre preços e emprego5, em que, assumindo a necessidade
de partir do pressuposto do equilíbrio parcial, Lange questiona
fortemente o ponto de vista neoclássico, pelo qual o
desemprego seria uma conseqüência da rigidez dos preços
dos fatores.

Para Lange, mesmo dadas as condições de

equilíbrio parcial e a existência dos sindicatos, tal hipótese não
teria procedência. O problema estaria na demanda efetiva,
mais

precisamente

em

sua

insuficiência

à

época,
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brilhantemente diagnosticada por John Maynard Keynes em
sua Teoria Geral, de 1936.
O posicionamento marxista de Lange – óbvio em sua
opção política ao abraçar o planejamento de uma economia
socialista na Polônia no início dos anos 1950 – evidencia-se em
sua obra pela preponderância do reconhecimento das
relações sociais de produção sobre as ferramentas de análise
e balanço de seus resultados.

5. A planificação econômica em Lange
Como decorrência de seus estudos sobre a teoria da
produção e a geração de valor agregado, Lange descobriu
cedo a validade da aplicação de métodos quantitativos na
promoção da planificação socialista.
Em uma série de palestras proferidas pelo mundo, entre
1950 e 1960, Lange expôs claramente sua concepção do
papel da planificação econômica, o qual estaria, mais do
que no plano da natureza do sistema econômico “(...) no dos
meios de que a autoridade pública (o Estado ou outras
autoridades) dispõe para posit ivamente impor o plano”
(Lange, 1981, p. 94).

Isto posto, Lange considerava o

planejamento econômico mais viável sob o socialismo do que
numa economia capitalista, em que a pedra de toque seria a
força dos meios necessários para fazer o plano prevalecer
sobre os interesses de classe.
Na planificação econômica do socialismo, Lange
freqüentemente acusava a necessidade de aperfeiçoamento
das ferramentas de análise econômica, como a fusão da
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teoria da reprodução elaborada por Marx com os princípios
da contabilidade e de elaboração orçamentária, originados
historicamente nas empresas capitalistas (Lange, 1981, p. 95.).
O resultado seriam os balanços de contabilidade nacional,
aplicado pela primeira vez durante a NEP soviética. Segundo
Lange (1981, p. 96):
Pode-se dizer que o que é chamado de “contabilidade
nacional”, mutatis mutandis, ao sistema de balanço da
economia nacional originalmente desenvolvido nos
países socialistas.

Para mostrar a viabilidade do cálculo econômico e da
alocação deliberada eficiente de recursos no socialismo,
Lange formulou um modelo teórico do sistema socialista. Esse
modelo apresentava duas versões: uma com livre-escolha da
parte dos consumidores, e outra, com a escolha fixada pelas
autoridades centrais. As funções paramétricas de Lange,
tratando de preços, tomariam como ponto de partida (e não
como resultado) a distribuição de renda na sociedade.
Nos primeiros estágios de desenvolvimento de uma
economia socialista, a força extra-econômica do Estado
exerceria papel dominante. À medida que as leis econômicas
da sociedade socialista se tornassem mais atuantes, o papel
desempenhado pelo Estado se retrai, sendo substituída por
incentivos econômicos para produzir resultados da vontade
da sociedade organizada. Segundo Lange, ao lembrar a
distinção

de

Engels

entre

“governo

de

pessoas”

e

“administração de coisas” (Lange, 1981, p. 92):
Quanto mais uma sociedade socialista se tiver afastado
de sua herança capitalista, bem como da herança do
período de transição, no qual a força extra econômica
desempenha um papel decisivo, tanto mais a orientação
dos processos econômicos se torna independente do
exercício do governo político.
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O contexto internacional da metade do século XX, em
que os países socialistas apresentavam um desempenho
econômico

invejável

aos

países

periféricos6

no

lado

capitalista, favorecia a difusão da cultura do planejamento e
planificação econômicas não apenas nesses países, mas
também nos países nórdicos que constituíram o Estado do
Bem-Estar Social, e mesmo nos países capitalistas do oeste da
Europa que reagrupavam-se politicamente em torno dos EUA.
Os detratores da cultura de planejamento econômico,
eficientes no reconhecimento das dificuldades desta em
estabilizar preços, embaraçam-se ao lidar com os efeitos de
longo prazo, com o crescimento e desenvolvimento setorial e
ampliação do nível de emprego das economias, que não são
obtidos sem uma aplicada política econômica voltada para
tais objetivos.

Uma análise mais distanciada no tempo e

aprofundada nos fatos sobre as razoes do colapso dessas
economias, provavelmente encontrará mais problemas de
gestão do que de planejamento.
A esse propósito, não deixa de ser inspiradora a
indicação

Langeana

de

duas

“degenerações”

no

planejamento de uma economia socialista (Lange, 1981, p.
89): uma, derivada da ausência de fiscalização dos interesses
públicos, terminando a propriedade socialista por se tornar
propriedade de um grupo (degeneração anarco-socialista); e
outra, dada pela ausência de auto-administração dos
trabalhadores da empresa, causando a alienação do
produtor

em

relação

ao

seu

produto

(degeneração

burocrática).
Lange não se limitou a expor o conjunto de suas idéias
sem fomentar o debate sobre a planificação do socialismo
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real. Um exemplo do pluralismo de pensamento que Lange
defendia – o que causaria surpresa em muitos teóricos que
gostam de ver a discussão econômica sob o socialismo real
como algo parecido com “uma idade de trevas” (aos quais se
sugere procurar mais ao oeste) – é o excelente Problemas de
Economia Política del Socialismo, obra em que reúne não
apenas as contribuições de seus colaboradores mais próximos
na planificação econômica polonesa, mas também um
conjunto de interessantes contrapontos,

Em suma, uma

antologia de 1972, compilada por A. Nove e D. M. Nuti, sobre
a teoria econômica do socialismo, apresenta a corrente de
Lange e seus colaboradores como uma das respostas
relevantes às questões práticas colocadas por Marx e Engels
em textos como a Crítica ao Programa de Gotha, ou o AntiDühring, ou mesmo às questões de Lênin sobre o papel do
Estado e dos impostos numa sociedade em transição para o
socialismo, por exemplo.
7. Considerações Finais
Oskar Lange pertenceu a uma cepa de economistas
privilegiada pela História. Metodólogo, pôde colocar à prova
os pressupostos das principais correntes de pensamento
econômico de sua época. Socialista, pôde auxiliar na direção
da construção de uma economia planificada em sua terra
natal, de cujos desdobramentos posteriores não lhe cabe o
ônus. Professor, provou seu ponto acerca da necessidade e
utilidade dos métodos de planejamento e programação na
constituição de um saber econômico. Foi um divulgador da
cultura de planejamento e planificação dentro e fora do
socialismo real. Tal diversidade de campos de atuação levou
o próprio Lange, em uma introdução a uma antologia de
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textos seus a sugerir ao leitor que não considerasse artigos
isolados como “seu ponto de vista final sobre o assunto”
(Pomeranz, 1981, p. 11).
Em toda história da ciência vista a partir de seus
elaboradores, existem personagens que precisam de uma ou
duas obras para esgotar seu assunto7. Outros precisariam de
mais de uma vida para levar a termo suas questões. A morte
pegou Lange com pouco mais de sessenta anos de idade, no
meio da produção de uma ambiciosa obra de três volumes –
Economia Política (1959) – dos quais apenas o primeiro e
metade do segundo vieram à luz. As perspectivas que a obra
concluída teria aberto à ciência econômica, tivesse Lange
sobrevivido a ela, podem hoje ser apenas imaginadas. De
toda forma, é certo que iniciativas futuras na planificação
econômica terão sua obra como ponto de partida.
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Principais
Planificação

obras

de

Econômica

Oskar

Lange:

Ensaios

(Fundamentals

of

Sobre

Economic

Planning), 1955; Flexibilidade de Preços e Emprego. (Price
Flexibility and Employment), 1944; Introdução à Econometria
(Wstep

Ekonometrii),

1957;

Moderna

Economia

Política

(Ekonomia Polityczna), 1959; Problemas da Economia Socialista
e da Planificação (Prolblèmes d’Économie Socialiste et de
Planification), 1964; Sobre a Teoria Econômica do Socialismo.
(On the Economic Theory of Socialism), 1938; Totalidade e
Desenvolvimento à Luz da Cibernética (Caloszi Roswoj w
swietle Cybernetki), 1962.
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