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1 Introdução 

 

1.1 Objeto do trabalho 

 

O sistema teórico schumpeteriano, mesmo contra a vontade do autor, pode 

ser facilmente interpretado como  teoria do ciclo da capacidade empresarial, devido 

ao encadeamento lógico explicativo do modus operandi do desenvolvimento 

capitalista: inovação, novas plantas industriais, novas firmas, novo empreendedor 

(empresário) e , por último, a necessidade de crédito ad hoc. Em outras palavras, o 

surgimento do desenvolvimento econômico é motivado pela existência de grupos 

empresariais de qualificação especial, distinguidos pela liderança social, os quais 

encaminham com êxito novas combinações dos fatores de produção. Essa 

argumentação consistente justifica referências nos meios acadêmicos, ou na 

sociedade, sugerindo o aparecimento de empresários schumpeterianos para a 

retomada da expansão econômica. 

 

 
1 Mestre em Economia na UFRGS. Este trabalho é uma versão revisada de minha dissertação 
de Mestrado. A maturidade me fez reler o texto escrito na juventude e atualizá-lo à luz leituras 
posteriores. Os fundamentos estavam no texto original, entretanto foi necessário revalorizar o 
pensamento schumpeteriano e melhorar a crítica ao pensamento marxista. Atualizada em 
30/09/2020.  
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No caso de Marx, obviamente, não se especula tal opinião. Em termos 

teóricos, Blaug (1968), por exemplo, entende que são escassas as observações de 

Marx a respeito da atividade empresarial. Schumpeter também sugere que Marx era 

incapaz de distinguir a importância do empresário empreendedor. Ademais, isso 

transparece nas obras de Marx, fazendo com que o capitalista fosse tratado como um 

explorador da força de trabalho, seguindo a sua concepção de ideologia. 

Certamente, Marx e Schumpeter tinham motivações metodológicas e 

teóricas para enfatizarem o capitalista de forma objetiva, ou como indivíduo adotado 

de qualidade especial, respectivamente. Discutir algumas dessas motivações pelas 

quais esses autores descrevem tal categoria conceitual, expressão de uma existência 

(capital ou empresário), é um dos fatores norteadores deste trabalho.  

Este trabalho visa, portanto, sistematizar uma análise da relação entre os 

sistemas teóricos de Marx e Schumpeter no que tange à estrutura conceitual do 

capitalista ou empresário, respectivamente. Dada a complexidade do tema, 

envolvendo múltiplos aspectos teóricos, os objetivos aqui propostos serão os que 

seguem.  

Primeiro, discutir seus métodos de análise e relacioná-los com a 

elaboração das categorias econômicas usadas em seus sistemas. Segundo, analisar 

as estruturas conceituais de capitalista em Marx e de empresário schumpeteriano nos 

respectivos sistemas teóricos.  Procurar-se-á, desse modo,  localizar  em suas obras 

referências ilustrativas da forma como são concebidas suas metodologias e definições 

essenciais. No que se concerne à segunda questão, a presente análise centrar-se-á 

no plano da imanência2 (teórico) do capital, no caso de Marx; e no chamado modelo 

puro schumpeteriano.  

 
2 No livro I e II de "O Capital", as categorias do sistema marxista são medidas em termos de 
valor, ou seja, a medida padrão é a unidade de trabalho no tempo. No livro III, procura 
demonstrar que os preços não refletem diretamente os valores, apresentando sua conhecida 
solução para a transformação dos valores em preços de produção, sob a condição de 
manutenção da lei do valor. A análise econômica moderna trabalha com variáveis agregadas 
expressas em preços devida à sua operacionalidade. Rodapé incluído na atualização. 
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Para cumprir tais objetivos, será necessário retratar várias referências à 

evolução do pensamento de Marx e de sua exposição dialética (de origem hegeliana), 

de caráter mais amplo do que a estrutura analítica schumpeteriana, de bases 

neoclássicas. Essa constatação faz com que, neste trabalho, se dedique mais espaço 

a Marx. Também serão feitas várias referências a outras teorias desses autores – 

alienação (Marx), classes sociais (Marx e Schumpeter) –, que, obviamente, se 

associam ao tema em pauta. 

Para que se evite a confusão entre os conceitos de capitalista e de 

empresário, convém notar que Marx analisou a fase concorrencial do capitalismo, 

enfatizando a tendência ao processo de concentração e centralização do capital, 

através da intensificação da concorrência intercapitalista e da expansão do crédito. 

Esse processo impulsionou a formação de grandes empresas e sedimentou as 

estruturas de mercado oligopolistas, ou seja, a conhecida passagem à fase 

monopolista do  capital. O autor deixou poucas indicações sobre esse assunto. A esse 

respeito, escreveu: "Nas sociedades por ações, a função é separada da propriedade 

do capital, portanto, também o trabalho está separado por completo da propriedade 

dos meios de produção e do mais-trabalho" (Marx, 1984b, p.332).  

Marx tinha consciência de que a sociedade anônima implicava a alteração 

na função do capitalista industrial, ao mesmo tempo em que permitia o surgimento de 

uma nova camada associada ao capital financeiro – ou, como Keynes a chamava, 

rentiers –  que passavam a obter rendimentos pela posse de ações de empresas, ou 

títulos de renda. Vale dizer: "É produção privada, sem o controle da propriedade 

privada" (Marx, 1984b, 333).  Não obstante,  Marx, na maior parte de seu plano teórico, 

não diferenciava, conceitualmente, a figura do capitalista industrial da de empresário. 

O conceito de capital representava parte de uma totalidade objetiva, não 

individualizada, cumprindo sua função para expansão da acumulação de capital, 

acima de preferências utilitaristas, sem distinções de habilidades especiais. 

O clássico trabalho de Hilferding (1985, p.111), O Capital Financeiro, 

aprofundou esses aspectos na literatura pós-Marx. Sua contribuição, ao analisar o 
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caso alemão no início desse século,  foi demonstrar a constituição do chamado capital 

financeiro na passagem do capitalismo da fase concorrencial à monopolista. Esse 

autor percebeu que as profundas mudanças na forma organizacional das empresas – 

expressas pelas sociedades anônimas –  impulsionavam as diferenciações entre as 

funções de empresário e o proprietário do capital nas empresas industriais. O primeiro, 

era responsável pela expansão do capital. O segundo, mesmo sem atuar diretamente 

no controle e planejamento da produção, obteria direitos de participação nos lucros 

das empresas através da posse de ações das empresas. Na função de capitalista, o 

antigo empresário passa a ser o credor típico da sociedade capitalista, uma vez que 

detém o capital financeiro necessário para financiar o crescimento dos 

empreendimentos empresariais. 

Schumpeter também não deixou de distinguir essas duas fases do 

capitalismo, chamando-as de competitiva e trustificada, respectivamente. Na primeira, 

a função empresarial confunde-se com a propriedade do capital, função esta, exercida 

pelo proprietário ou fundador da empresa. Na segunda, a função empresarial 

encontra-se mais diluída, já que agora passa a ser desempenhada por executivos, ou 

mesmo acionistas (Schumpeter, 1939, p.103). 

 

A relação entre Marx e Schumpeter 

 

Schumpeter (1883-1950) foi um economista admirador das potencialidades 

do capitalismo e grande sistematizador da história do pensamento econômico. 

Destacou-se como teórico de  primeira linha, sendo opositor e leitor crítico da obra de 

Marx. Ao longo de seu trabalho acadêmico, desenvolve uma série de críticas às 

formulações marxistas. Sua leitura de Marx representa uma das mais consistentes 

réplicas ao edifício teórico desse autor. Marx (1818-1883), parafraseando 

Schumpeter, foi o maior dos economistas de seu tempo, uma vez que soube ser 

inovador em sua teoria econômica, construindo todo um sistema teórico alternativo ao 

pensamento dominante em sua época.  
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O objeto teórico desses autores, ainda, mantém sua relevância nos tempos 

atuais, pois estabelece as bases de entendimento da dinâmica de longo prazo do 

capitalismo, que possui uma força interna de expansão da produtividade econômica, 

alternadas por ciclos econômicos (expansão, recessão e depressão) e recorrentes 

crises monetárias.   

As teorias de Marx e Schumpeter dão relevância à lógica do movimento do 

capital, ou às novas combinações produtivas;  a reprodução ampliada do capital, ou a 

destruição criativa, como forças motrizes de nossa história, respectivamente. Os 

campos da história e da sociologia são partes integrantes de suas abordagens 

teóricas, e, por isso, admitem a teoria econômica como uma ciência de vários 

instrumentos. Suas teorias são dinâmicas (tendencial e cíclicas), ajustando-se ao 

estudo de uma economia monetária e de natureza desequilibrada. Por isso, Marx, 

Schumpeter, e incluindo Keynes, continuam sendo referência para as novas gerações 

de economistas até hoje, mesmo com o passar dos séculos. 

Na história econômica, Marx e Schumpeter apresentam grau de 

aproximação, às vezes difundido por alguns autores,  no sentido de demonstrar  as 

formulações schumpeterianas como forma de marxismo. Ilustrando, Labini (1984, 

p.22), assumindo o paradoxo,  qualifica Schumpeter de "marxista conservador". Joan 

Robinson considera Schumpeter um "Marx às avessas". Ao contrário, Sievers (1963, 

p.55) acentua as contradições entre os sistemas de Marx e Schumpeter, entendendo 

as formulações schumpeterianas como resposta conservadora ao sistema marxista.3 

 No livro Economia e Ideologia, Meek (1971, p.254) procura situar a atitude 

de Schumpeter em relação a Marx da seguinte forma: 
 
"Que pena, mas, ao mesmo tempo, que lição e que desafio! " 
Este revelador comentário de Schumpeter sumaria 
perfeitamente sua atitude básica em relação à Marx. Seria 
simplista demais dizer que Schumpeter acreditava que Marx 
fizera perguntas corretas, mas dera-lhes respostas errôneas, e 
que constituía seu dever formular  respostas alternativas. 
Dificilmente, resumiríamos a obra de um pensador do calibre de 

 
3 "Analiticamente, Schumpeter construiu um sistema alternativo ao marxismo, um sistema que 
mostra o enorme e progressivo potencial do capitalismo, demonstrando que, entregue a si 
mesma, a "máquina capitalista", o processo atual do mundo dos negócios permanecerá forte 
e progressista num futuro previsível" (Sievers, 1963, p.55). 
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Schumpeter em termos de uma generalização como essa, 
embora ela, indubitavelmente, contenha um importante grão de 
verdade. Seria mais exato dizer, fazendo nossas as palavras de 
Haberler, que "toda a sua vida gravitou em torno da 
grandiosidade do sistema marxista (...). 

 

O trecho acima sugere o ponto de partida inicial deste trabalho. Primeiro, 

do ponto de vista analítico, Schumpeter e Marx têm respostas diferentes para 

perguntas semelhantes, todavia a oposição de suas conclusões não elimina a 

possibilidade de alguns pontos comuns. Segundo, Schumpeter gravita, em 

vários momentos, em torno do sistema teórico de Marx, aceitando desse 

sistema aqueles pontos que convergem às suas formulações teóricas. 

Por esse motivo, pode-se dizer, inicialmente, que as similitudes dos 

sistemas teóricos decorrem do fato de trabalharem a partir da mesma questão, que, 

nas palavras de Schumpeter, é assim formulada: "What is it that makes that process 

change in historic time?". O principal objeto teórico das suas análises, sem dúvida, 

abarca o estudo das leis internas, das relações de trabalho e das tendências 

endógenas ao sistema capitalista no decorrer de tempo histórico.  

Ambos autores, com bases epistemológicas distintas, procuram explicar a 

complexidade da sociedade capitalista, demonstrando que a ciência econômica não 

pode ser reduzida à formalização matemática ou à estatística pura. A ideologia de 

classe de Marx – e a radicalização a ela associada – foi (e é) uma barreira acadêmica 

à assimilação de muitas de suas premissas teóricas. 

    

1.2 Sua organização  

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos além desta 

introdução. No capítulo 2, são discutidos os métodos de análise econômica de cada 

autor, os quais influem no entendimento do papel e da funcionalidade do capitalista 

ou do empresário.  Serão abordados, ainda, os seguintes temas:  a relação entre Marx 
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e a economia clássica, a concepção de ciência e ideologia de cada autor e, por último, 

a crítica de Schumpeter ao hegelianismo de Marx. 

Nos capítulos 3 e 4, são discutidos a estrutura conceitual do capitalista em 

Marx e o empresário em Schumpeter, respectivamente.  No capítulo 3, faz-se, após a 

introdução, uma pequena revisão da teoria econômica em O Capital. Fica claro que o 

objetivo é apresentar conhecidos conceitos e leis da maneira mais concisa possível. 

Nas seções seguintes, são detalhados os elementos conceituais indicativos da forma 

como é concebida a categoria conceitual "capitalista" em Marx , bem como é dada 

ênfase à questão sobre qual a motivação metodológica que leva o autor a conceber a 

sua função dentro de uma totalidade objetiva. Desde já, alerta-se para o fato de que, 

no caso de Marx, se enfocará, primordialmente, o plano teórico (imanente). O capítulo 

3 também está organizado de forma a  discutir outros aspectos teóricos, como a 

teorias de classe e alienação de Marx e resgatar alguns traços históricos sobre a 

função do capital.  

O capítulo 4 segue a mesma linha de estruturação proposta no capítulo 

anterior. Na primeira seção, há uma revisão da teoria econômica schumpteriana 

centrada na análise do modelo puro. Na segunda seção, realiza-se uma análise da 

teoria do empresário em Schumpeter, buscando apresentar sua concepção sobre 

classes sociais. Finalmente, são abordados os motivos lógico-históricos que suscitam 

a defesa e a crítica do sistema schumpeteriano quanto à  estrutura conceitual do 

empresário. Para  concluir, apresenta-se uma síntese da investigação teórica 

realizada ao longo deste trabalho. 
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Capítulo 2 – ELEMENTOS DO MÉTODO DA CIÊNCIA ECONÔMICA E 
IDEOLOGIA EM MARX E SCHUMPETER 

 
 
 

Introdução 

 

Os métodos de análise econômica de Marx e Schumpeter, por si só, geram 

diferentes propostas de trabalhos acadêmicos. Este capítulo demonstrará que há 

nítidas diferenças metodológicas que alicerçam seus sistemas teóricos. Em outros 

termos, existem concepções diversas sobre a natureza do capitalismo, sobre a 

sociedade e sobre as classes sociais, bem como sobre a funcionalidade do capital e 

do empresário. Tais concepções influenciam a construção de seus objetos de 

investigação e a forma  como explicam os fenômenos gerais dessa sociedade.  

Marx, como se sabe, não é teórico subjetivista, não se aproxima do 

moderno positivismo, nem das concepções neoclássicas assentadas na norma do 

equilíbrio (estático ou geral) e no individualismo metodológico. Schumpeter, ao 

contrário,  segue em vários momentos essa metodologia, contudo não pode ser 

incluído na ortodoxia neoclássica. A comparação entre esses autores advém, entre 

outros motivos, do fato de situarem suas análises no longo prazo, buscando leis gerais 

de movimento da economia capitalista, bem como as bases sociológicas do 

capitalismo no contexto de um tempo histórico dinamizado pelo progresso técnico e 

pelas classes sociais, no caso de Marx,  ou pela inovação, crédito e ação empresarial, 

na teoria schumpeteriana. 

No  que tange à forma expositiva de elaboração de suas principais 

categorias conceituais, principalmente no caso específico da compreensão do papel 

do capital e empresário, como personificações de classes sociais ou famílias 

empreendedoras, seus sistemas teóricos assumem posições díspares. Obviamente 

que a origem das distintas concepções conceituais obedece a uma lógica de 

compreensão da realidade (associada a um método particular de ciência), que define, 

para tais agentes econômicos, papéis de atores sociais, seja como classes ou 
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famílias, seja como funções específicas explicativas de sua atuação econômica, social 

e política. 

Ilustrando: no sistema schumpeteriano, o empresário não é representado 

diretamente como a classe burguesa, expressando um grupo social que se destaca 

economicamente como dirigente e empreendedor, encaminhando o processo de 

inovação. O marco institucional é o capitalismo, e os agentes econômicos são fatores 

de produção. Em suma, o método schumpeteriano incorpora os  elementos básicos 

da tradição neoclássica: (a) explica a totalidade pela agregação do comportamento do 

indivíduo ou firma (típica ou ideal); (b) os agentes econômicos são fatores de 

produção; (c) o comportamento é utilitarista e maximizador dos indivíduos e das firmas 

determinam um padrão de racionalidade econômica. 

Ora, todos os itens acima entram em franca oposição com o método de 

Marx, expresso em sua crítica à economia clássica (Adam Smith, David Ricardo, Jean-

Baptiste Say, Thomas Malthus, John Stuart Mill, etc.). Os economistas que se 

seguiram aos clássicos (Jevons, Walras, Menger, Marshall, etc.), surgidos na última 

terça parte do século XIX,  estão associados à  tradição neoclássica e expõem uma 

reação teórica ao pensamento marxista.  

No sistema marxista, a explicação da totalidade hierarquizada, em 

constante mudança devido aos mecanismos internos e sociais, é o método primordial 

ao entendimento do indivíduo no contexto socioeconômico.4 Além disso, o conceito 

de classe social vinculado à noção de antagonismo é inerente às definições das 

personificações de capitalista ou trabalhador.  

Está-se, portanto,  simplesmente enfatizando que a explicação das 

categorias econômicas pertinentes a esses sistemas teóricos não pode passar pela 

simples apresentação das estruturas conceituais. O estudo da funcionalidade do 

capitalista em Marx e o empresário em Schumpeter exige maior esclarecimento 

quanto aos seus métodos de análise econômica. 

 
4 Nesse momento, não se pode deixar de mencionar a ideia de que os mecanismos 
endógenos de mudança econômica representam um ponto de contato muito importante entre 
Marx e Schumpeter.  
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Schumpeter, ao longo de sua obra, situa a crítica ao marxismo em torno de 

três eixos, os quais balizam muitos economistas modernos. Primeiro, Marx é um mero 

discípulo de Ricardo. Segundo, o hegelianismo de Marx prejudica a cientificidade de 

sua teoria econômica; desse modo, pode-se desprezar a dialética materialista na 

análise econômica5, evitando-se concepções metafísicas. Terceiro, o marxismo tem 

um substrato ideológico, contudo possui um aparato científico. O traço ideológico leva 

a conceber uma teoria de classes débil, centrada na antítese entre capital e trabalho. 

Essas críticas expressam uma interpretação de Marx e negam aspectos 

essenciais desse sistema teórico. Ora, para Schumpeter, Marx (como economista) foi 

um ricardiano que soube utilizar e aperfeiçoar os instrumentos do mestre. Como 

filósofo, sua dialética atrapalha a teoria econômica (é descartável), pois confunde-se 

com  a metafísica; logo, não pode ser compreendida como método científico. 

Schumpeter, em última análise, questiona a validade da síntese teórica de Marx 

(Hegel, Ricardo, Feuerbach) como método de análise da teoria econômica. 

Finalmente, Marx – como sociólogo – constrói uma fraca teoria de classes, não 

percebendo a importância do empresário e superestimando a antítese entre capital e 

trabalho.  

Quando Schumpeter observa que Marx não percebeu a importância do 

empresário no modus operandi da acumulação de capital, desvia a análise da 

totalidade para o indivíduo – o empresário. Em outros termos,  centra seu sistema em 

torno do indivíduo ideal (inovador, aventureiro, dirigente, empreendedor, etc.), que 

imprime desequilíbrios descontínuos numa economia estacionária. Schumpeter não 

aceita, por sua vez, a forma ideológica do marxismo, questionando o excesso de 

palavras de ordem, as quais  sugerem um caráter religioso ao marxismo. Além do que, 

ao negar a teoria do valor-trabalho de Marx, certamente não encontra motivos para 

aceitar o conceito de mais-valia.   

 
5 Na literatura, os economistas renomados, como Blaug e Robinson (1980), observam que a 
terminologia marxista é confusa, ou uma nuvem de confusões terminológicas (Blaug, 1968, 
p.302). 
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Resumindo, para Schumpeter, a teoria do empresário inovador está 

associada à essência da dinâmica capitalista; ao contrário, para Marx, o capitalista é 

uma peça da totalidade estruturada. Tais concepções tão diversas estão intimamente 

relacionadas ao método particular de análise econômica de cada autor. 

Em decorrência dos argumentos acima formulados por Schumpeter em 

relação a Marx, este capítulo está dividido em três seções além da introdução, onde 

se tenta esmiuçar o conteúdo dessas formulações. À medida que, ao longo deste 

trabalho, apareçam questões envolvendo concepções metodológicas  subjacentes à 

compreensão da funcionalidade do  capital, torna-se necessário esboçar um quadro 

genérico de suas concepções científicas, bem como estabelecer algumas conexões 

entre suas análises. Desde já, reconhece-se que o objetivo em questão é apenas 

sistematizar e tecer alguns comentários adicionais, sem conclusões definitivas, uma 

vez que o assunto em questão é controvertido na literatura. 

Na segunda seção, discute-se brevemente a influência da economia 

clássica, principalmente a ricardiana, na análise marxista. Agregam-se comentários 

de Schumpeter a respeito da relação Marx-Ricardo. A terceira seção atende a dois 

objetivos básicos. Primeiro, descreve sucintamente o método marxista. Utiliza-se 

algumas passagens conhecidas para sustentar essa discussão. Além disso, é 

apresentada a crítica marxista à economia clássica (Smith e Ricardo, principalmente). 

Segundo, é também descrita a concepção schumpeteriana de ciência e ideologia, 

enfatizando sua visão particular de ideologia na ciência social. A seguir, é feita a 

avaliação da forma como Schumpeter analisa o hegelianismo de Marx. Considera-se 

passível de crítica a tentativa de alguns autores, entre eles Schumpeter, de separar a 

análise da teoria econômica de Marx de sua concepção dialética.  

 
 

1 A crítica à Economia Política 

 

Os economistas clássicos, principalmente Ricardo, tiveram profunda 

influência no pensamento econômico de Marx e na utilização do método dedutivo na 
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ciência econômica. Ricardo, até hoje, é admirado pela consistência lógica de sua 

teoria do valor e da distribuição de renda. Marx, entretanto, não pode ser reduzido a 

mero discípulo de Ricardo, entre outros motivos, porque sua análise sobre a teoria do 

valor-trabalho é uma síntese entre as análises parciais de Smith e Ricardo.6 Estes 

últimos deixaram problemas teóricos insolúveis, os quais foram retomados, 

sistematicamente, por Marx através  das descobertas analíticas do duplo caráter do 

trabalho (concreto e abstrato) e dos conceitos de força de trabalho, da forma do valor 

e da categoria mais-valia, composição orgânica do capital, etc. Coube a Marx criticar 

a teoria clássica e, ao mesmo tempo, levar até as últimas consequências a teoria do 

valor-trabalho.     

Para Marx, tais economistas reduzem o comportamento dos agentes 

econômicos às suas relações de mercado. Eles trabalhavam, em muitas ocasiões, 

com categorias econômicas e leis tomadas de uma economia não capitalista, isto é, 

não reconheciam a distinção teórica entre uma economia monetária e uma economia 

de trocas puras. Ricardo, por exemplo, definia o capital somente na forma de valor de 

uso, considerando sua natureza idêntica em todos os modos de produção; Say, por 

outro lado, postulou a Lei de Say dos mercados tendo como base uma economia de 

trocas puras. 

Essa análise era limitada para Marx. Dizia: "As verdades científicas serão 

sempre paradoxais, se julgadas pela experiência de todos os dias, a qual somente 

capta a aparência enganadora das coisas" (1982, p.158). Entendia, ainda, que os 

economistas em questão "(...) aproxima(m)-se da verdadeira relação das coisas, sem 

entretanto formulá-las conscientemente" (1984, p.132). Criticava algumas 

formulações abstratas descritas através de leis econômicas de caráter  universal7 
 

6 Ver Napoleoni (1985) e  (1977). 
7 "O grande mérito da economia clássica foi, pois, o de ter exposto o processo global de 
produção como um processo entre o trabalho objetivado e o trabalho vivo e, portanto, o de ter 
representado o capital, por oposição ao trabalho vivo, só como trabalho objetivado, como valor 
que se valoriza a si mesmo por intermédio do trabalho vivo. A carência dos economistas 
clássicos a este respeito consiste apenas em que: primeiro, foram incapazes de indicar como 
esta troca de mais trabalho vivo por menos trabalho objetivado corresponde à lei de troca de 
mercadorias à determinação do valor das mercadorias pelo tempo de trabalho e, segundo,  
por conseguinte, confundiram espontaneamente a troca de determinado quantum de trabalho 
objetivado por capacidade de trabalho, troca que se efetua no processo de circulação, com a 
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(1980,p.67). Portanto, o entendimento do método de Marx não é possível sem  

dimensionar sua crítica à Escola Clássica.  

Em termos metodológicos,  a economia clássica fez do dedutivismo o 

método de investigação preponderante na análise da fase inicial do capitalismo. Por 

minimizar a análise histórica dos fenômenos econômicos, foi levada a  deduzir certas 

leis desse sistema, postuladas como universais8 e a inferir que a prática utilitária do 

capitalismo estava presente em sistemas econômicos passados. Já  é bem conhecida  

a proposição atemporal do estado primitivo, idealizado por Smith para explicar a fase 

anterior à economia de mercado. 

 

1.1 Homo economicus 

 

Outra proposição importante contida na análise clássica, aprofundada pela 

revolução marginalista, em que se atesta a tipificação, é a proposição de homem 

econômico, isto é, homo economicus.  No que tange a esse trabalho, deve-se notar 

que essa proposição expressa uma das primeiras formas de compreensão do 

comportamento dos agentes econômicos. Para Kosik (1986, p.83), "o homo 

economicus se baseia na ideia do sistema. O homo economicus é o homem como 

parte do sistema, como elemento funcional do sistema e, como tal, deve ser provido 

das características fundamentais indispensáveis ao funcionamento do sistema".  

Com o capitalismo nascente, imprimiu-se na sociedade uma nova forma de 

relação econômica entre os agentes sociais – as relações mercantis assumem a forma 

monetária –, e se torna mais presente a necessidade de novos sistemas de cálculos 

 
absorção, no processo de produção, do trabalho vivo pelo trabalho objetivado existente sob a 
forma de meios de produção. Meteram no mesmo saco a troca entre capital variável e 
capacidade de trabalho e o processo de sucção do trabalho vivo pelo capital constante. Esta 
falha deriva também da sua inibição capitalista, pois que para o próprio capitalista - que não 
paga o trabalho senão depois de se ter valorizado - a troca de um pequeno quantum de 
trabalho objetivado por um grande quantum de trabalho vivo se lhe apresenta como um 
processo único, não mediatizado" (Marx, 1985a,p.77). 
8. Pode-se citar o postulado smithiano da natureza humana propensa às trocas, a lei 
malthusiana da população, a lei dos rendimentos físicos decrescentes na agricultura e a noção 
de homem econômico (racional e egoísta) levada adiante pela revolução marginalista. 
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empresariais. Do ponto de vista teórico, isso impulsionou o desenvolvimento da 

ciência econômica, que teve seu aparecimento  vinculado à consolidação do próprio 

capitalismo. Portanto, esta surgiu, inicialmente, buscando teorizar alguns tipos ideais 

retirados da prática utilitária  cotidiana das relações entre os agentes econômicos. 

A abstração do homem econômico, sua natureza e comportamento, 

descritos como racional e egoísta, não dimensionada historicamente,  teve suas 

origens nos debates filosóficos do século XVIII entre Locke e Hobbes acerca do 

Estado e da natureza humana. Smith procurou resolver as contradições dessa 

discussão filosófica, remetendo-a ao campo da economia.9 A polaridade entre o 

egoísmo e o altruísmo foi resolvida na análise smithiana  de maneira a considerar o 

egoísmo e o altruísmo  inerentes ao homem.  Deduz-se daí que a natureza humana é 

socialmente realizada dada a sua propensão às trocas mercantis.10 

Assim sendo, a proposição de homo economicus refletiu a teorização da 

prática utilitária dos agentes econômicos, os quais se movem no mundo  em função 

do interesse particular e em torno de bases de cálculos racionais que lhe ditam esse 

comportamento. Em outras palavras, a natureza humana torna-se redutível à busca 

da maximização dos interesses privados, e a racionalidade é a expressão da 

cientificidade econômica. Pelo princípio smithiano, o homem é social por sua lógica 

privada, levando-o ao bem-estar social. 

Torna-se importante considerar que as proposições de homem econômico 

e racionalidade representam abstrações ideais do comportamento econômico 

humano, pois não  dimensionam o indivíduo dentro do contexto histórico do 

capitalismo, bem como reduzem seu comportamento individual somente ao campo 
 

9 Cfe. Napoleoni (l985, p.40-6). 
10 Ver Smith, Adam. Conferência de Glasgow. In: Napoleoni  (1985, p.180-3). Nesse texto, 
Smith observa que a divisão do trabalho se origina da natureza das trocas. Supõe, então, que 
há no homem uma propensão natural às trocas. A suposição não se embasa numa análise 
histórica. Com efeito, sustentada a hipótese, ele busca de maneira lógica a origem do trabalho. 
A tendência às trocas é uma característica humana. O homem troca porque precisa do 
trabalho do seu semelhante. Smith admite o homem egoísta, mas seu comportamento egoísta 
não o impede de buscar relação com outros através da troca. A combinação entre seu 
egoísmo individual e sua ação social de troca é dada pelo ecletismo: "O cervejeiro e o padeiro 
não prestam serviços por benevolência, mas por amor a si mesmo". Ou seja, o homem é tão 
egoísta que produz para satisfazer seu próprio egoísmo. O egoísmo leva o homem a ser 
social. 
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econômico (pagam-se aspectos não econômicos que influenciam a natureza e o 

comportamento humano). Na análise marxista, a existência do comportamento 

racional deve ser situada historicamente e tem sua especificidade localizada no 

capitalismo.  

Primeiro, a expressão do racionalismo, no século XVIII, era uma das formas 

de manifestação da ascensão da própria burguesia.  Segundo, a figura do capitalista, 

que se utiliza de cálculos racionais para maximizar lucro, ou, em outro sentido, 

autovaloriza seu valor capital, só aparece em determinada situação histórica, quando 

se constitui a relação de produção capitalista. Se a análise econômica subestima a 

dimensão temporal dos processos sociais, o conteúdo da proposição em questão 

expressa a idealização do comportamento dos agentes sociais. 

Não se pode deixar de salientar que economistas posteriores, como 

Schumpeter (1984) e Lange (1986), entre outros, retomam o  princípio da 

racionalidade, atribuindo-lhe um caráter atemporal, uma vez que está presente em 

todos os sistemas produtivos. Tomam-no, então,  como uma espécie de lei universal 

da atitude econômica dos agentes econômicos. Schumpeter, especificamente, 

considera que, no capitalismo, a racionalidade econômica atingiu maior grau. Essa 

racionalidade expressa-se no desenvolvimento da economia monetária, na utilização 

da ciência e da tecnologia e no individualismo da sociedade.  

Percebe-se, pois, que a categoria conceitual – homo economicus – deriva-

se de aspectos mais imediatos do sistema capitalista; contudo, quando é 

dimensionada temporalmente,  compreende-se seu caráter ideal, frente ao mundo 

onde o papel dos agentes privados e seu relacionamento modificam-se, 

inexoravelmente,  em virtude das mudanças relações entre capital e trabalho.  

A compreensão desses aspectos é importante para assimilação da crítica 

marxista. Marx não poderia negar a existência do risco,  do utilitarismo, ou do 

individualismo, que representam a tipificação do cotidiano da sociedade,  mas   

procura demonstrar que a teorização dessa existência não pode ser o ponto de partida 

para o entendimento da essência do capitalismo – seu modus operandi –, uma vez 
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que tal procedimento metodológico representa o que ele chama de  falsa consciência 

do funcionamento do próprio sistema. Em outras palavras, algumas leis tidas como 

universais pela economia clássica, passam a ser relativizadas no tempo por Marx. 

Nesse sentido, Marx propõe outro método de crítica aos esquemas abstratos, a-

históricos,  usados pelos economistas de tradição dedutiva.  
 
(...) as categorias mais abstratas -precisamente por causa de 
sua natureza abstrata -, apesar de sua validade para todas 
épocas, são, contudo, na determinidade dessa abstração, 
igualmente produto de condições históricas, e não possuem 
plena validez senão para essas condições e dentro dos limites 
destas (Marx, 1982, p.17). 

 

Em síntese, ao se reduzir a natureza humana à prática utilitária e à 

motivação subjetiva ao cálculo econômico, os clássicos – e principalmente os 

neoclássicos – realizaram uma abstração sem conteúdo histórico, ensejando revisões 

críticas posteriores (Keynes, Schumpeter, Joan Robinson, Kaldor, etc.). Vale dizer: 

não se considerou que a ação humana somente adquiriu tal comportamento nos 

limites dado pelo desenvolvimento histórico.  Ao reduzirem a essência humana ao 

campo econômico – erro também cometido por Marx –, apropria-se da realidade 

somente através de  sistematização dedutiva e  intuitiva. Pode-se também considerar 

que a ação de grupos sociais transcende as postulações de racionalidade econômica, 

bem como os limites impostos pelas regras econômicas e institucionais estabelecidas. 

Com isso, percebe-se que o processo lógico, assentado  em proposições 

ideais ou metafísicas11, pode recair na construção de proposições e modelos que não 

dimensionam, mesmo com coesão matemática, não os fundamentos do 

funcionamento do sistema econômico. Assim, ao invés de se construir o modelo 

explicativo, recai-se preponderantemente em um julgamento apriorístico alicerçado 

nas conclusões do próprio modelo. Nesses termos, podem-se construir categorias 

conceituais ou  proposições científicas sem a sustentação lógico-histórica ou, como 

 
11 Isso não estabelece uma igualdade entre dedutivismo e metafísica. O método dedutivo é 
relevante e pode estar casado com a análise empírica. 
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sugere Marx,  construir sistemas teóricos, cuja expressão científica é a justificação da 

ordem natural da sociedade.12 

Essa crítica ao excesso do dedutivismo não invalida o  uso do método 

lógico-dedutivo e, por outro lado, não diminui as importantes contribuições teóricas, 

principalmente de Smith, Ricardo e Mill, no desenvolvimento da história econômica. 

Apesar da análise a-histórica da evolução do seu próprio sistema, a economia clássica 

elaborou a teoria do valor-trabalho, utilizou um instrumental envolvendo o conflito 

distributivo entre as classes sociais e as relacionou ao problema de distribuição da 

renda,  pensando a economia no longo prazo. 

O desenvolvimento da ciência econômica exigiu novas formulações 

científicas, visando explicar a sociedade capitalista. A crença na formulação dedutiva 

reduziu a teoria econômica a poucas leis de cunho universal (lei dos rendimentos 

decrescentes, Lei de Say, equilíbrio dos mercados, teoria das vantagens 

comparativas, etc.). Criou-se, dessa maneira,  um vácuo entre a teoria e a formulação 

de outras hipóteses sobre a evolução da economia. Ou seja, fenômenos como a 

concentração de capital, papel do dinheiro na economia monetária, demanda efetiva 

e ciclos econômicos foram subestimados por análises presas às leis  de equilíbrio e 

da racionalidade.  

A crítica aos excessos do dedutivismo foi elaborada pelos historicistas da 

Escola Alemã13 e pela crítica marxista. Marx foi mais adiante, demonstrando as 
 

12 A riqueza das análises  de Smith e Ricardo não tiveram o mesmo fio de continuidade nos 
seus seguidores. Marx  alertava que os economistas, após Ricardo, se  restringiram a analisar 
a economia na superfície dos problemas. De outro lado, evidenciava-se a defesa da ordem 
institucional vigente como natural, universal e racional.  
13 Segundo Marchall (l957, p.36-9), a Escola Histórica Alemã representada por Roscher, 
Schomoller, Knies e Hildebrand representou uma reação à  metodologia dedutivista da escola 
clássica. Em alguns momentos, a  escola histórica opôs-se à necessidade da própria teoria. 
Para o autor, essa Escola buscava reabilitar a história como método de investigação. Assim, 
as próprias divergências internas entre seus autores   tornaram difícil defini-la como uma 
escola. Mas a afinidade comum de crítica ao dedutivismo lógico tornou-a representativa, pois 
resgatou o método histórico como elemento importante na análise econômica. Marchall 
observa, ainda, que a Escola Alemã criticou os economistas dedutivistas pela estreiteza 
psicológica do homo economicus. A suposição metafísica de racionalidade era contraposta 
à ideia de homem real. Um agente que possui virtudes e defeitos que situam seu caráter 
dimensional e temporal nas decisões econômicas. Além disso, criticavam o caráter universal 
e a-histórico das leis e categorias econômicas. Roscher concordou com as leis econômicas 
clássicas, defendendo a evolução da sociedade naturalmente entre capital e trabalho; 
Hildebrand criticou as leis econômicas como estáticas e propôs a elaboração de leis dinâmicas 
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limitações dos clássicos, bem como da Escola Histórica Alemã, cujo método foi o 

empírico. Esta última procurava centrar a ciência econômica na prática  da observação 

dos fatos. Vale dizer, estava explícita uma visão empirista da metodologia econômica. 

Uma visão extremada dessa escola restringiria a ciência à descrição do empírico. 

Objetivamente, a ciência reproduziria o empírico na pureza de sua manifestação 

imediata.  

A Escola Histórica Alemã  apontava a relativização das leis econômicas no 

tempo e no espaço. O desenvolvimento do capitalismo implicava novas situações que 

forçavam os economistas a submeterem suas teorias à crítica teórica e prática. A 

universalização da práxis utilitária revelava, em certo sentido, uma forma ideológica 

de conceber o real. Concluindo, a postura radical no sentido do método empírico pode 

concluir que a ciência avança somente através da experiência ou pelo levantamento 

histórico do objeto  investigado. Assim sendo, esse trabalho sistemático de indução 

dos dados corre o risco de recair no extremo da erudição descritiva, não valorizando 

a interpretação dos fatos históricos e das leis econômicas. 

A afirmação de Marx de que "toda a ciência seria supérflua se a aparência 

e a essência coincidissem" (1985, p.271) ganha maior relevância se opõem  as visões 

das duas escolas analisadas até agora. Tal oposição torna-se importante para melhor 

se explicitarem a originalidade e o método de Marx. Se a ciência se reduzisse à 

essência de suas leis internas, bastaria a dedução pura para compreender a verdade 

objetiva. Ao contrário, se a ciência se restringisse ao mundo da fenomenologia, ou à 

sistematização da prática, tomaria o caminho de redução da verdade científica restrita 

ao empírico.  

Essa lógica de pensamento não implica a negação da verdade, mas uma 

redução ao conhecimento científico parcial da realidade. É nesse sentido que não se 

pode negar a influência e importância de outras teorias na explicação de determinados 

 
específicas para cada nação, e, por último, Knies chegou a negar as leis de regularidades da 
economia, considerando desnecessária a ciência econômica  e as suas leis. 
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fenômenos do capitalismo (teoria da inovação de Schumpeter, teoria monetária de 

Wicksell, poupança e investimento de Keynes, etc.).14 
 
 

1.2 Ricardo e Marx: ruptura ou continuidade  

 

Com referência à relação Marx-Ricardo, na literatura econômica existe 

extensa controvérsia acerca desse tema. Coloca-se esse assunto em discussão para 

demonstrar uma das formas de negação do método de Marx proposto por 

Schumpeter.  A argumentação schumpeteriana  nega o caráter diferenciado da teoria 

marxista em relação a Ricardo. Schumpeter, ao compreender Marx como ricardiano, 

relega o método de Marx, apagando qualquer traço de ruptura dele com a economia 

clássica. Observe-se a ênfase dada pelo autor nesta passagem:  "Ricardo foi 

professor de Marx e(...) Marx, embora transformasse o material teórico que encontrou, 

trabalhou, ainda, com ferramentas encontradas  e não com ferramentas por ele 

criadas " (1964a, p.22, grifo nosso).  

Para contrastar com a interpretação acima, menciona-se a concepção de 

Althusser (1980). Em sentido radical, este autor estabelece um corte epistemológico 

entre o objeto teórico de Marx  e o da teoria clássica. Para Althusser, a análise de 

Marx objetiva a separação entre ciência e ideologia.15 Indica-se, genericamente, essa 

última posição com um específico propósito.  

Primeiro, ao se sugerir a crítica ao argumento schumpeteriano, não se pode 

recair numa interpretação ideológica como a althusseriana.  Basicamente,  é nítida a 

posição de classe assumida por Marx em sua obra, sendo contraditório negar a 

 
14 A escola neoclássica, por exemplo, procura fundir as proposições clássicas com o 
subjetivismo racional dos agentes econômicos. Procura ligar modelos dedutivistas com fatos 
empíricos, oscilando entre uma postura radical de dedução pura e uma prática empirista. A 
postura walrasiana de aceitar a divisão da economia (pura, aplicada e arte econômica) 
demonstra uma separação metodológica entre a teoria e a prática, que, na análise marxista, 
é negada, pois postula a relação de unidade entre as mesmas. (Este parágrafo incorpora 
comentários do Prof. Pedro C. Dutra Fonseca). 
15 Althusser procura, ainda, criar uma cisão entre as obras iniciais de Marx e a sua fase 
madura, negando uma continuidade dos temas filosóficos propostos por Marx em sua 
juventude. Ver as obras de Althusser (1979 e 1980). 



 
 

21 

ideologia em sua obra. Além disso, o conceito de ideologia, proposto por Marx, não 

pode ser tomado somente na acepção de falsa consciência. É encontrado, na obra de 

Marx, a concepção de ideologia de classe, ou seja, a maneira como seus 

representantes científicos pensam a sociedade.  

Segundo, é interessante resgatar um elemento destacado pela concepção 

althusseriana: sustentar que a dialética (como método e teoria do conhecimento) 

expressa uma concepção de ciência distinta do mainstream econômico. Contudo, é 

importante enfatizar que a filosofia dialética possui um sentido mais amplo do que sua 

redução a uma teoria científica. 

O fato de Ricardo e Marx assumirem posições de classe, tendo uma 

concepção sobre a distribuição da renda, não desmerece o caráter científico de suas 

análises e a originalidade das contribuições à ciência econômica. Marx respeita o 

conteúdo científico da obra de Ricardo, em especial o refinamento da teoria do valor-

trabalho. Muitas passagens de O Capital têm como fonte as ferramentas construídas 

por Ricardo. Há, no entanto, fontes não ricardianas em sua obra: a exposição dialética, 

o historicismo e as categorias econômicas novas. Marx consegue, ainda, resolver as 

contradições da teoria do valor de Ricardo e Smith, descobrindo a origem do 

excedente econômico expresso na mais-valia. Por isso, dentro desse ponto de vista, 

é coerente sugerir a ruptura16 de Marx em relação a Ricardo.  

Por fim, abordou-se esse tema para demonstrar que a análise comparada 

entre autores distintos, de escolas opostas, pode ser discutida do ponto de vista 

epistemológico. A análise marxista possui uma matriz teórica distinta da análise 

ricardiana e neoclássica. A relação entre Marx e Schumpeter é descrita neste trabalho  

a partir dessa ótica.   

 
 

 
16 Pode-se sustentar essa posição com base na seguinte interpretação: "Quando  redige a 
Miséria da Filosofia, Marx já se tornou "ricardiano" a ponto de citar Ricardo imediatamente 
após ter formulado a determinação do valor de uma mercadoria pela quantidade de trabalho 
necessária a sua produção (...) Mas, no mesmo momento, Marx se separa já de Ricardo em 
um ponto essencial (...) A elaboração de sua teoria do materialismo histórico lhe havia, ao 
mesmo tempo, permitido apreender o `núcleo' racional da teoria do valor-trabalho e seu 
caráter historicamente limitado" (Mandel, 1980, p.51). 
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2 Notas sobre ciência econômica e ideologia em Marx 

 
 

A teoria marxista é influenciada pelo materialismo de sua época, 

principalmente por Feuerbach, e pela dialética idealista de Hegel. Geralmente, 

observa-se que, nas obras da juventude de Marx, é visível a influência de algumas 

categorias de Feuerbach em sua análise. Além disso, constata-se que, em A Ideologia 

Alemã, Marx faz a crítica ao materialismo contemplativo de Feuerbach, concebendo a 

história como construída por homens, cuja ação transformadora é motivada pela 

atividade econômica.  

Marx elabora sua análise da história  a partir da concepção materialista, na 

qual a atividade humana é tomada como objetiva, isto é, o real não está simplesmente 

dado, mas pode ser modificado pela prática-crítica; logo,  em sua concepção,  não há 

espaço à contemplação. Os elementos acima esboçados constituem as premissas 

iniciais da conhecida Teses sobre Feuerbach.17  

A filosofia hegeliana também é importante  para compreender a dialética 

marxista. Existem linhas de continuidade entre Hegel e Marx, principalmente a 

utilização da dialética assimilada a partir do sistema hegeliano.  Mas o próprio Marx, 

no posfácio da segunda edição de  O Capital, diz que é necessário inverter a dialética 

hegeliana:  
 
Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do 
hegeliano, mas é também sua antítese direta. Para Hegel, o 
processo de pensamento, que ele, sob nome de Ideia, 
transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que 
constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo 
contrário, o ideal não é mais que o material, transposto e 
traduzido na cabeça do homem. A mistificação que a dialética 
sofre nas mãos de Hegel não impede, de modo algum, que ele 
tenha sido o primeiro a expor suas formas gerais de movimento 
de maneira ampla e consciente. É necessário invertê-la, para 
descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. 
(Marx, 1983, p.21, grifo nosso). 

 
17 "O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é um 
problema da teoria, e sim um problema prático. É na prática que o homem tem de demonstrar 
a verdade, isto é, a realidade, e a força, o caráter terreno de seu pensamento. O debate sobre 
a realidade ou irrealidade de um pensamento isolado da prática é um problema 
puramente escolástico" (Marx, In: Marx, Engels, 1980c, p.208, grifo nosso). 
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Para alguns autores, entre eles, Althusser (1979), essa inversão indica a 

ruptura que caracteriza a dialética marxista. Não obstante, não é nosso interesse 

negar a importante ligação entre a dialética de Marx e a influência hegeliana 

(principalmente quanto à sua lógica e à suas leis de movimento). A linha de ruptura 

proposta por Marx liberta o método dialético idealista do sistema hegeliano.   

Com relação à  dialética hegeliana, Marcuse (1985, p.37) escreve: 

        
A forma pela qual os objetos aparecem imediatamente não é 
ainda a sua forma verdadeira. O simples dado é, de saída, 
negativo, isto é, diferente de suas reais potencialidades. É no 
processo de superação desta negatividade que ele se torna 
verdadeiro; o nascimento da verdade requer, pois, a morte do 
estado, que é dado, do ser.  

 

Marcuse demonstra que a razão,  ao dissolver o real elaborando sua 

racionalização, estabelece as bases de compreensão da essência da realidade. Por 

isso, a dialética hegeliana é importante para Marx, pois enseja a necessidade de 

abstração do real, entendido em seu movimento. A dialética  torna-se uma concepção 

científica, em que o fenômeno imediato não demonstra seu movimento real sem a 

necessária mediação do pensamento. 

 Nesse caminho, a  análise dialética  é negativa. Os fenômenos são um 

processo de modificação em outra coisa, que é a sua realização. A origem dessa 

negatividade motiva-se em virtude de a realidade ser apreendida em sua totalidade, 

recorrendo à abstração, quando são concebidas as determinações existenciais – 

conceitos. As categorias conceituais, ao negarem o imediato, não são elementos 

positivos do mundo imediato dos fenômenos, mas bases abstratas  e reais que irão 

cientificamente demonstrar suas leis internas e conexões. Em outras palavras, os 

fatos concretos não são os elementos positivos da objetividade científica, sendo 

apenas a manifestação da verdade que é revelada pela ciência. 

O conhecimento objetivo buscado pela ciência é apreendido a partir de um 

método e de estruturas conceituais que procuram captar a totalidade. Mas qual o 
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significado de um conceito dialético? Marcuse (l985, p.36) observa que o 

desenvolvimento dos conceitos assume uma importância essencial dentro do sistema 

hegeliano (e no de Marx): 
  

O conceito tem dupla função. Ele compreende a natureza ou 
essência do objeto em questão, representando, pois, a 
apreensão verdadeira deste objeto pelo pensamento; ao mesmo 
tempo, o conceito se refere à realização efetiva daquela 
natureza ou essência, a sua existência concreta. 

 

Desta citação, nota-se que o conceito é a forma de um modo-de-ser que se 

desenvolve, dinamicamente,  para sua negação e realização em outra qualidade 

diferente da forma conceitual original. A dialética18 demonstra a existência de 

contradições que dinamizam os fenômenos e modificam suas próprias estruturas 

internas. A existência de contradições é um aspecto indissociável da dialética, que se 

torna em um instrumento racional de análise do mundo dos fenômenos 

socioeconômicos. É um processo negativo (crítico), traduzindo a síntese da unidade 

contraditória dos processos sociais.  

Em Hegel, não há dicotomia entre essência e forma nos moldes da 

metafísica tradicional, pois a própria essência das coisas torna-se transitória e produto 

da ação racional. Sua dialética, nos termos de Engels, demonstra o 

"autodesenvolvimento do conceito".19 E afirma: 
  

(...) desenvolvimento dialético que se revela (...) é o 
encadeamento causal do progresso que vai do inferior ao 
superior, e que se impõe através de todas os ziguezagues e 
recuos momentâneos, não é mais que um decalque do auto 
movimento do conceito, movimento que existe e se desenvolve 

 
18 Para Kosik (1986),  a dialética estuda as leis de movimento da coisa em si e seu processo 
permanente de transformação em outra forma, ou seja, seu vir a ser, algo distinto do que é.  
A dialética torna-se uma concepção negativa e racional, que critica , em parte, as leis da lógica 
formal, abstração pura, historicismo puro, como caminhos para se conceber o real ou a 
totalidade em investigação. A dialética assume que  as totalidades humanas (econômicas e 
históricas) caminham em movimentos  contraditórios de mudanças inerentes a sua própria 
estrutura. 
19 "O conceito absoluto não somente existe desde toda a eternidade - sem que saibamos onde 
- mas, além disso, é a verdadeira alma viva de todo o mundo existente. Ele se desenvolve até 
chegar a ser o que é, através de todas as etapas preliminares que são longamente estudadas 
na Lógica e que estão contidas nele; em seguida, se ̀ exterioriza' ao converter-se na natureza, 
onde, sem a consciência de si mesmo, disfarçado de necessidade natural, passa por um novo 
desenvolvimento até que, finalmente, recupera no homem a consciência de si mesmo" 
(Engels, In: Marx; Engels, 1980c, p.194). 
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há toda uma eternidade, não se sabe onde, mas sem dúvida 
independentemente de todo cérebro humano pensante (Engels, 
In: Marx, Engels, 1980c, 194). 

  

Conclui-se, claramente, que, para Hegel, é o pensamento  a gênese do 

real. Essa inversão (a ideia se coloca acima do mundo real) é criticada por Marx, pois 

a razão dialética assenta-se sob bases materialistas, intimamente vinculadas à ação 

humana. A dialética, enquanto método de autodesenvolvimento dos conceitos em 

Hegel –  concebendo a razão como um sujeito autônomo do mundo real –, é 

recolocada por Marx em bases econômicas.  

Esse é um elemento essencial na diferenciação do método de Marx e 

Hegel. A tentativa de associar a dialética à metafísica exprime certa dificuldade em 

compreender a dialética como forma de conhecimento científico, não escolástico. 

Schumpeter conhecia o método de Marx e suas diferenças em relação a Hegel. No 

entanto, argumentou que a dialética marxista não é necessária para o entendimento 

da teoria econômica. Discutir-se-á, mais adiante, detidamente esse argumento.  

A importância do sistema hegeliano também influenciou Marx em sua 

filosofia da história.20 A relação entre os componentes econômico e histórico é 

estabelecida pela interpretação materialista da história. Aliás, tema muito controverso, 

todavia assimilado à metodologia da ciência social. Percebe-se na evolução do 

pensamento de Marx, desde os escritos iniciais, e de forma mais nítida em A Ideologia 

Alemã, a construção de um novo objeto de investigação da história.  

Para ele, em oposição ao idealismo hegeliano, não se trata de buscar a 

história no desenvolvimento da consciência humana, mas entender que as  relações 

materiais aparecem condicionadas à forma como se processa a produção. Sua 

proposição enfatiza que os mecanismos internos ao processo econômico, 

indissoluvelmente, ligados à ação humana, propiciam mudanças estruturais na 

 
20 "O que punha o modo de pensamento de Hegel acima do de todos os demais filósofos era 
o formidável sentido histórico que o animava (...) o desenvolvimento das suas ideais marchava 
sempre paralelamente com o desenvolvimento da história universal (....) Foi ele o primeiro a 
tentar pôr em relevo, na história, um processo de desenvolvimento, uma conexão interna (...)" 
(Engels, In: Marx, Engels, 1980a, 309). 
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sociedade ao longo da história: modificações nas relações sociais e na forma de 

combinações dos "fatores" (meios de produção e trabalho).21  

A teoria da história de Marx compreende, pois, a análise interdependente 

entre a teoria econômica e os demais processos sociológicos. As categorias 

econômicas modificam-se conforme a situação histórica. As categorias econômicas 

não podem ter trajetória de equilíbrio contínuo, mas expressam a unidade contraditória 

dos componentes, forças de produção e relações sociais, levando a evolução histórica 

a refletir essas contradições. Marx, ao elaborar sua teoria explicativa do 

desenvolvimento histórico,  não deixou de constatar que  o capitalismo tem suas leis 

específicas22 e mecanismos para contrapor suas tendências internas, que o tornam, 

do ponto de vista histórico,  transitório. 

Apesar de Marx não escrever um texto sistemático sobre sua concepção 

particular de dialética,23 encontra-se, em O Capital, uma lógica aplicada. Somente em 

citações esparsas aparece a descrição de seu método e concepção de ciência. A 

dialética materialista demonstra um problema epistemológico essencial, qual seja, a 

separação entre o empírico e o núcleo racional (ciência). A resolução desse problema 

científico, por parte de Marx, remete à sua postura crítica frente aos desvios 

metodológicos da análise clássica e da Escola Histórica.  

Supor, implicitamente, que Marx conciliou os métodos dessas escolas 

(dedutivo e empírico) é reduzir a originalidade do método marxista – a síntese é 

também superação. O trabalho analítico de Marx expressa a proposta de um novo 

objeto teórico e de um método de ciência. Isso é essencial para a compreensão das 

categorias econômicas de Marx e para a leitura de seu objeto teórico. Sem esse 

instrumental, é difícil compreender outras categorias, como forma do valor, capital, 
 

21 "Sejam quais forem as formas sociais da produção, trabalhadores e meios de produção 
continuam sempre seus fatores. Mas uns e outros só o são em potencial quando estão 
mutuamente separados. Para que haja produção ao todo, eles precisam combinar-se. O modo 
específico de levar a efeito essa combinação distingue as diferentes épocas econômicas da 
estrutura social" (Marx, 1984a, p.33). 
22 Isso "(...) diz respeito às transformações por que passam inexoravelmente, em diferentes 
graus, as relações econômicas na mesma "etapa" histórica" (Possas, l987, p.32). 
23 Althusser (l979, p.151) observa: "Vejam Marx. Escreveu dez obras e esse monumento que 
é O Capital sem jamais escrever sobre "Dialética". Mais adiante: "(...) essa dialética ter-nos-
ia interessado muito, porque teria sido a Teoria da prática teórica de Marx". 
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forma salário e valor da força de trabalho, mais-valia, alienação, etc. Nada mais 

superficial que a tese que considera  a dialética de Marx como metafísica, tal como 

sugerem muitos positivistas. Althusser, mesmo tendo em uma série de incorreções, 

tem o mérito de  revalorizar o objeto teórico de Marx, enquadrando-o como ciência.24   

Com isso,  passa-se a demonstrar mais algumas indicações do método de 

Marx. No  Prefácio da primeira edição de O Capital (doravante denominado  Prefácio), 

de 1867, ele  defende o papel da abstração na análise econômica: "Na análise das 

formas econômicas não podem servir nem o microscópio nem reagentes químicos. A 

faculdade de abstrair deve substituir ambos" (1983, p.12). 

A abstração, para Marx, permite encontrar a "fórmula puramente lógica do 

movimento", qual seja, através desse processo constroem-se as categorias 

explicativas do próprio movimento. Mas sua postura é distinta do dedutivismo puro. A 

rigidez metodológica de procurar reduzir o movimento ao processo puramente 

dedutivo é a base de sua crítica a Hegel e à economia clássica (1982, p.104-5). Além 

do mais, a abstração serve como processo de mediação entre o concreto em si e o 

concreto pensado. Uma vez assumida  a necessidade de abstração, está implícita a 

noção de que há uma distância entre o mundo imediato e a ciência. Para Sweezy 

(1983, p. 23), ainda é necessário decidir  sobre os elementos essenciais para a 

abstração e o objeto de investigação. Mais adiante, observa Sweezy, "a finalidade 

legítima da abstração na ciência social não é jamais se afastar do mundo real, mas 

isolar certos aspectos dela para a investigação intensa" (l983, p.28).  

Na famosa Introdução, supracitada, Marx descreve suscintamente seu 

método de Economia Política: 
 

Os economistas do século XVIII, por exemplo, começam sempre pelo 
todo vivo: população, a nação, o Estado, vários Estados, etc.; mas 

 
24 Mesmo com esse ponto positivo, o autor, em alguns momentos, impõe uma oposição entre 
teoria e prática empírica, estabelecendo a necessidade de construção dos conceitos teóricos. 
Essa postura tem sido criticada, por exemplo, por Mandel (1980), pela  aproximação à dialética 
idealista. Também é objeto de crítica a postura de Althusser de negar o historicismo e o 
humanismo em Marx. Pode-se ler nos textos da juventude de Marx muitas colocações que se 
afastam dessa proposição. A análise da alienação não é esquecida pelo Marx maduro. A 
ruptura epistemológica de Marx com a sua juventude, proposta por Althusser, mesmo em O 
Capital, não apaga o conteúdo das suas primeiras elaborações e o fato de muitas delas 
ajudarem na explicação de algumas afirmações nesse livro.   
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terminam sempre por descobrir, por meio da análise, certos números 
de relações gerais abstratas que são determinantes, tais como a 
divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc. Esses elementos isolados, 
uma vez mais ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos 
sistemas econômicos, que se elevam do simples, tal como trabalho, 
divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até Estado, a troca 
entre as nações e o mercado mundial. O último método 
manifestamente o método cientificamente exato. O concreto é 
concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade 
do diverso. Por isso, o  concreto aparece no pensamento como o 
processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, 
ainda que o ponto de partida efetivo e , portanto, o ponto de partida 
também da intuição e da representação.  No primeiro método, a 
representação plena volatiza-se em determinações abstratas, no 
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do 
concreto por meio do pensamento (Marx, 1982, p.14). 

 

Extrai-se dessa conhecida passagem, a relevância  da abstração, contudo 

acrescenta-se a necessidade da volta ao real para elaborar o concreto pensado. 

Conforme as Teses sobre Feuerbach e A Ideologia Alemã, essa volta ao real vincula 

a análise científica à prática crítica  do mundo existente. Assim, rompe-se com o 

idealismo hegeliano, pois a ciência não é gênese do real, pois ela teoriza sobre algo 

que lhe é dado: a atividade material e a ação dos homens.25 Em outros termos, a volta 

ao real consiste em uma práxis teórica distinta da especulação idealista. Portanto, a 

razão não é a "gênese do próprio concreto", é uma atividade teórica que visa se 

apropriar do concreto, demonstrando que o mesmo é a "síntese de múltiplas 

determinações". 

Em resumo, o conhecimento do real não parte da análise da totalidade 

diretamente, isto é, simplesmente decompondo o todo em diversas partes, como 

postula o  racionalismo tradicional. A interpretação da totalidade começa a partir do 

processo lógico no qual se decompõem, em uma série de determinações simples, os 

elementos essenciais do objeto investigado. Esse primeiro processo define-se como 

a progressão do concreto ao abstrato, a partir do qual há uma atividade de teorização 

do real, decomposto em estruturas conceituais mais simples.  

 
25 "É onde termina a especulação, isto é, na vida real, que começa a ciência real, positiva, a 
expressão da atividade prática, do processo de desenvolvimento prático dos homens" (Marx; 
Engels, 1980, p.27). 
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Na segunda parte do processo, ocorre a progressão do abstrato ao 

concreto pensado,  e obtém-se a reprodução do todo por meio do pensamento. Ambas 

progressões definidas por Marx são coerentes com seu método, já que expressam 

sua teoria do conhecimento. Nesses termos,  a análise percorre dois caminhos: 

primeiro, o processo lógico-dedutivo propriamente dito; segundo, quando se faz a 

generalização do processo de análise no caminho da compreensão do real – a 

síntese. Marx propicia a conhecida distinção entre o método de investigação ou de 

pesquisa (empírico)  e o método de exposição (dedutivo). O método de pesquisa 

precede a decomposição da matéria e estabelece as conexões internas entre as 

diversas determinações. O método de exposição eleva as abstrações para explicar o 

movimento real do fenômeno investigado. 

Como já foi mencionado, Marx atribui a devida importância à análise 

histórica na ciência econômica. Schumpeter (1968, p.276) observa: 
  

Marx fue el primero en convertir esta relación de 
interdependencia entre "ciencia" y los otros departamentos de la 
historia social en una relación de dependencia de la primera con 
los datos objetivos de la estructura social, y en particular de la 
situación social de los trabajadores científicos que determina su 
opinión sobre la realidad y de aquí lo que ven ella y cómo lo 
ven. 
 

Em a Miséria da Filosofia, Marx (1982, p.102-3) indica sua concepção: 
  

Os economistas exprimem as relações da produção burguesa, a 
divisão do trabalho, o crédito, a moeda, etc. como categorias 
fixas, imutáveis, eternas. Os economistas nos explicam como se 
produz  nestas relações dadas, mas não nos explicam como 
produzem estas relações, isto é, o movimento histórico que as 
engendra. 

 
E, ainda na mesma passagem, observa: 
  

Mas, a partir do momento em que não se persegue o movimento 
histórico das relações de produção, de que as categorias são 
apenas a expressão teórica, a partir do momento em que se quer 
ver nestas categorias somente ideais, pensamentos 
espontâneos, independentes das relações reais, a partir de 
então se é forçado a considerar o movimento da razão pura 
como a origem   desses pensamentos.  

 

Portanto, Marx sugere que as categorias econômicas, bem como as 

relações sociais, são produtos históricos, criados pela ação de forças internas da 
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sociedade, dos próprios homens.26 No Prefácio, Marx (1983, p.13) afirma o 

desenvolvimento da sociedade como um processo histórico,   explicado a partir de leis 

internas do funcionamento da sociedade.  Marx criticou, ainda, a erudição da Escola 

Alemã, que tornou o estudo econômico  uma coleção de fatos históricos.27 

Meek (1971, p.127) define o método de Marx como lógico-histórico. Todo 

processo de abstração é um desenvolvimento lógico, porém não pode se encaminhar 

para a abstração pura. A história é naturalmente necessária para sustentar o lógico, 

ou seja,  o sistema teórico é somente concebível a partir da interdependência com a 

história. A construção de modelos econômicos é coerente dentro de uma abordagem 

que lhe dê sentido histórico. Portanto, o tempo desse modelo deve ser o tempo 

histórico, não reversível a simples movimentos ao longo de trajetórias teóricas 

abstratas.28 

 Por último, a análise de Marx, a exemplo dos clássicos, pode ser 

qualificada de dinâmica, uma vez que analisa o processo econômico capitalista 

através das leis de tendências e desequilíbrios (ciclos). Aliás, Marx, ao dar um caráter 

histórico  às categorias econômicas,  relaciona-as diretamente ao tempo29, implicando 

uma noção de tempo histórico em Marx.30  

 
26 As categorias são, para Marx, "formas de modo de ser, determinações de existência" ou, 
ainda, "(...) as categorias mais abstratas - precisamente por causa de sua natureza abstrata - 
apesar de sua validade para todas as épocas, são, contudo,.(...) igualmente produto de 
condições históricas, e não  possuem plena validez senão para essas condições e dentro dos 
limites destas" (1982a, p.17-8). Na Miséria  da Filosofia diz: "(...) as  categorias econômicas 
são expressões teóricas, abstrações das relações sociais de produção" (1982, p.106). 
27 Aqui, pode-se fazer um paralelo com A Ideologia Alemã, quando diz que "(...) a história 
deixa de ser uma coleção de fatos sem vida como a apresentam os empiricistas, e que são 
ainda abstratas, ou ação imaginária de sujeitos imaginários, como apresentam os idealistas" 
(Marx; Engels, 1980, p.27). Ainda, no posfácio da segunda edição de O Capital, Marx (1983, 
p.16) escreve que na Escola Alemã ostentava uma erudição histórico-literária ou misturava-
se com material estranho.  
28 Ver Robinson (1978: 1983: 1988) e Possas (1987). 
29 Na Miséria da Filosofia, Marx escreve: "Dizendo que as relações atuais - as relações da 
produção burguesa - são naturais, os economistas dão a entender que é nestas relações que 
a riqueza se cria e as forças produtivas se desenvolvem segundo leis da natureza. Portanto, 
estas relações são, elas mesmas, leis naturais independentes da influência do tempo. São 
leis eternas que devem sempre reger a sociedade. Assim, houve história, mas já não há mais" 
(l982a, p.115). 
30Althusser (1980) desenvolve uma análise teórica de tempo histórico em Marx, centrando sua 
crítica na noção de tempo contínuo e linear da análise hegeliana. Procura enfatizar a noção 
de descontinuidade do tempo em Marx. 
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Quanto às variáveis econômicas, Marx sugere que o movimento do capital 

"(...) só pode (...) ser entendido como movimento e não como coisa em repouso" 

(Marx, 1984a, 78). Ademais, considera que a produção se processa em diversos 

tempos de rotação; o processo concorrencial não é estático – supõe a concentração 

de mercados –; as leis internas determinam o ritmo de crescimento ao estoque de 

capital, conduzindo à queda da taxa de lucro.  

O progresso técnico (poupador de trabalho), associado às mudanças 

técnicas, processa-se alterando as formas de organização do trabalho e intensificando 

a concorrência entre os capitais.  É fácil perceber que a trajetória temporal dessas 

variáveis é contraditória, descontínua no tempo. Consequentemente, a trajetória do 

crescimento não é suposta pela norma de equilíbrio,  uma vez que depende  de 

aspectos objetivos: a maneira  como são sustentadas as relações sociais e a forma  

como seus vínculos conseguem manter a estabilidade do sistema e o progresso 

técnico.   As categorias e as leis econômicas, derivadas do movimento real do capital, 

explicam  os aspectos internos à valorização do capital e enfatizam a endogeneidade 

das modificações produtivas, contudo não esgotam a explicação causal da 

problemática do desenvolvimento capitalista.  

Não se quer, porém, enfatizar o primado das categorias econômicas 

"puras"; ainda que a teoria marxista deixe bastante margem para o determinismo 

econômico.  O poder explicativo das categorias econômicas não responde a todos os 

problemas emergentes no decorrer do desenvolvimento capitalista. Com efeito, 

parece não haver fenômeno econômico livre da influência de fatores não-

econômicos.31 Vale dizer, o processo de valorização do valor-capital não é explicativo 

para todas as mudanças possíveis em seu interior. Nesse sentido, escreve 
 

31 Como observa Althusser e Balibar (1980, p.110-1), separar o  componente econômico dos 
demais é supor implicitamente que existe um espaço homogêneo, de aplicação lógica, nas 
quais são extraídas as variáveis empíricas para a construção de modelos e determinação da 
relação de causalidade entre os mesmos. A rigor, a homogeneidade das variáveis nem 
sempre é obtida e o sentido da causalidade tão claro. O componente econômico possui certa 
autonomia em  relação aos demais processos sociais, mas a separação entre os fatos 
empíricos,  econômicos e não-econômicos não é tão nítida, uma vez que há articulação entre 
eles em vários momentos. Diz-se, nesse sentido, que a construção das teorias históricas do 
processo econômico sofre a influência de outros componentes, os quais podem influir nas leis 
de movimento do capital. 
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Schumpeter (1968, p.235): "El crecimiento no es un fenómeno autónomo, es decir, no 

es un fenómeno que pueda ser analizado satisfactoriamente sólo en términos 

puramente económicos".  

 
A ideologia em Marx 

 

Resta, por último, descrever o significado ideológico da ciência e a crítica 

aos economistas feitas por Marx. Ele fez um balanço da economia política inglesa 

entre 1820 e 1830. Para Marx, tratava-se de uma fase de  vivacidade científica na 

teoria econômica: a teoria de Ricardo era sua configuração mais típica. Quando, 

entretanto, a burguesia assumiu definitivamente a hegemonia da sociedade,  Marx 

considerou que a ciência  tornou-se acrítica, abrindo-se o espaço à crítica racional de 

outra classe (1983, p.17). 

 As análises de Smith e Ricardo marcaram fortes críticas ao feudalismo.   A 

análise de Marx  é também crítica à ordem capitalista. Na realidade, tanto Smith, 

Ricardo como Marx podem ter suas teorias associadas à ideologia de determinada 

classe,  mas não deixaram de realizar contribuições à ciência econômica. O fato de a 

obra de Ricardo ter um conteúdo crítico ao sistema feudal e representar os interesses 

progressistas da burguesia na fase inicial do capitalismo não retira o  caráter científico 

do  seu aparato, construído para explicar o progresso da sociedade capitalista. Diz-

se, desse modo, que Ricardo possuía uma concepção crítica, isto é, procurava 

desmascarar as limitações econômicas da ordem feudal, sem esquecer de 

demonstrar sua própria posição. É por isso que Marx não o tratava de forma 

diferenciada, pois a cientificidade de sua obra derivava da busca de conceber uma 

crítica da sociedade. 

Na discussão sobre o significado da ideologia em  Marx, pode-se dizer que, 

apesar de ele não ter esboçado um conceito definitivo sobre o mesmo,  esse evolui  

em seu pensamento de duas formas que são consideradas essenciais. A primeira, em  

A Ideologia Alemã, ensaia uma crítica à ideologia ou às representações como formas 

de inversão da verdadeira análise da realidade, ou seja, tem a visão da ideologia como 
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consciência deformada da realidade, refletindo os interesses da classe dominante.32 

A segunda, em O 18 Brumário, demonstra que as ideologias formam uma 

superestrutura criada pelas classes sociais e representantes científicos e políticos, 

formuladores de uma concepção orgânica do mundo com base em interesses das 

classes.33  

  Na crítica aos economistas pós-Ricardo, a partir de 1830, Marx considera  

que  houve a perda do conteúdo crítico da ciência. Isso estaria expresso através da 

apologia ou da justificativa, constituindo-se um sistema de ideias e/ou teorema cujo 

objetivo é sustentar teórica e ideologicamente a  ordem econômica dada. Portanto, há 

em Marx,  em vários momentos, a crítica à adaptação da  análise científica à ordem 

institucional. Nesse momento, não aceita a ideologia dominante, sustentando que a 

crítica racional pertence à classe opositiva.34 Ele diz: 
  
A economia política clássica aproxima-se da verdadeira relação 
das coisas, sem entretanto formulá-la conscientemente. Isto não 
lhe é possível enquanto ficar metida em sua pele burguesa 
(Marx, l984, p.132).  

 

Com efeito, para Marx, os sistemas de ideias ou de representação influem 

na investigação científica. A ideologia expressa, em certo sentido, o discurso do real.  

Mas essa concepção torna-se deformada, para o autor, ao expressar interesses de 

classe e perda da análise crítica da situação histórica. A crítica de Marx ao sistema 

capitalista não o cegou a ponto de desconhecer sua potencialidade histórica em 

relação às formas de produção anteriores: 
 

 
32 Conforme Schumpeter (l964, p.61): "Marx admitiu, ainda, que as ideais ou sistemas de 
ideais que prevalecem em qualquer tempo no meio de qualquer grupo social são, tanto quanto 
contenham proposições a respeito de fatos e inferências determinadas a partir deles, como 
que viciadas, pelas mesmas razões por que também se viciam as teorias do homem a respeito 
de seu comportamento individual". 
33 "Sobre as diferentes formas de propriedade, sobre as condições sociais de existência, 
ergue-se toda uma superestrutura de sentimentos-ilusões, maneiras de pensar e concepções 
de vida distintas e peculiarmente constituídas. A classe inteira os cria e os forma sobre a 
base de suas condições materiais e das relações sociais correspondentes (grifo nosso)." 
(Marx; Engels, 1980, p.225). Ver também Lowy (1988, p.95). 
34 Segundo Latouche (1977, p.40): "A crítica de ideologia se cumpre através de uma ideologia 
crítica. A cientificidade não reside no fechamento de um sistema teórico, mas na "démarche". 
O próprio Marx reconheceu a cientificidade de Ricardo. Antes de ser a ideologia da burguesia 
dominante, a economia ricardiana foi a crítica das ideologias feudais". 
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Um dos aspectos civilizadores do capital é que ele extrai esse 
mais-trabalho de uma maneira e sob tais condições que são 
mais vantajosas para o desenvolvimento das forças produtivas, 
das relações sociais e para criação dos elementos para uma 
nova formação mais elevada do que sob as formas anteriores da 
escravidão, da servidão, etc. Por um lado, leva assim a um nível 
em que desaparece a coerção e a monopolização do 
desenvolvimento social (inclusive de suas vantagens materiais e 
intelectuais) por meio da sociedade à custa da outra; por outro 
lado, produz os meios materiais e o germe para as relações que, 
numa forma mais elevada de sociedade, permitem unir esse 
mais-trabalho a uma limitação maior do tempo em geral 
dedicado ao trabalho material (1985, p.273). 

 

Com base nessa citação, não se pode entender a crítica de Marx como 

apenas uma manifestação ideológica desprovida de cunho científico. Mas também é 

impossível negar a presença de uma concepção de ideologia de classe. 

Schumpeter é mais sutil, pois não nega a presença da ideologia na análise 

científica. Considera a ideologia como uma maldição inevitável da análise científica. 

Deve-se frisar que ele entende o uso do termo ideologia em Marx somente como falsa 

consciência. Schumpeter sugere, ainda, uma distinção entre  ideologia e juízo de 

valor, a qual parece ser desnecessária fora do contexto de suas concepções. 

Ademais,  apresenta uma tese bem diferente quanto ao período posterior a 1830. Para 

ele, houve desenvolvimento progressivo da análise econômica.35 Salda como positivo 

o equilíbrio geral walrasiano, a teoria da utilidade  ordinal, a teoria da do capital, etc. 

– os instrumentos básicos da teoria neoclássica. Esse é um dos seus objetivos na 

História da Análise Econômica, ou seja, resgatar aquilo que Marx considerava 

apologia – vulgar  para Marx – como trabalho analítico de profundo cunho científico, 

independente de ideologia. 
 

 
3 Notas sobre ciência econômica e ideologia em Schumpeter 

 

Schumpeter define a economia como ciência positiva, ligada aos processos 

econômicos  da sociedade. A interdependência da teoria econômica com os demais 

campos da ciência social, principalmente a  história,  é algo indiscutível em sua obra. 
 

35 Ver Meek (1971, p.256). 
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Para ele,  a  "economia é um controle de técnicas" (1964, p.34), que incluem a história, 

a estatística, a sociologia e a própria teoria econômica. A análise econômica é a 

síntese dessas técnicas ou, ainda, uma "caixa de instrumentos" (1964, p.37). 

Schumpeter reafirma o caráter dedutivo da ciência até a metade do século 

XIX e assevera que Marx foi o primeiro a demonstrar a interdependência entre a 

ciência e a história social. Faz também a distinção  entre ciência natural e social:  

"Tanto para el capitalista como para el proletario la caída de una piedra es igual" 

(1968, p.276). Para ele, a evolução científica trouxe nova filosofia da ciência e nova 

definição de verdade objetiva. Sugere que, na ciência social, existem problemas 

relacionados à ideologia, ou desvios ideológicos.  

O método científico,  em  pelo menos uma das suas fases, tem que 

enfrentar as manifestações ideológicas. Considera, desse modo,  que os 

condicionamentos sociais interferem na objetividade da ciência. Essa questão é o fio 

condutor para revelar sua concepção de ciência e ideologia. Este autor, porém, não 

se situa no campo dos economistas que negam as ideologias. Em sua concepção, 

existe uma posição intermediária na qual as ideologias expressam uma realidade 

factível, sendo um mal inevitável da análise científica da ciência social (1964, p.63). 

Quanto à questão específica de seu método, Schumpeter considera que o 

trabalho científico parte de uma fase de percepção. Inicia-se com um "ato cognitivo 

pré-analítico" de percepção dos fenômenos, recolhendo os materiais empíricos 

necessários à elaboração da análise científica. A fase de percepção admite o trabalho 

analítico, mas Schumpeter observa que é um processo pré-científico e chama essa  

fase de intuição. Em a História da Análise Econômica, denomina-a de Visão, que 

expressa uma forma de ideologia. Meek (1971, p.124) traduz claramente essa fase do 

método: 
 
O construtor do modelo começa usualmente, baseado em 
análise preliminar dos fatos (...) Dominando-o a visão, ele passa, 
em seguida, a examinar mais atentamente os fatos econômicos, 
tanto os referentes às situações presentes como às passadas 
que a elas conduziram, escalonando-os em ordem de 
importância. A posição na escala dependerá de certos fatores, 
como a visão especial adotada pelo construtor do modelo, suas 
simpatias políticas e sociais, e a extensão em que os fatos 
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demonstram uniformidades e regularidades acessíveis à análise 
causal em termos de postulação de leis e tendências. 

 

Na fase seguinte da construção do modelo,  interliga-se o tratamento 

histórico à modelagem teórica, abstraindo elementos essenciais da realidade, 

formulando estruturas conceituais, as quais norteiam o trabalho. Ou seja, Schumpeter 

também propõe um método lógico e histórico. Da mesma forma que Marx, talvez mais 

preocupado com o tratamento estatístico, o autor enfatiza a abordagem histórica na 

análise econômica, aproximando-se da noção de tempo histórico em oposição ao 

tempo lógico. 

A título de exemplo, vê-se que, em sua trajetória teórica, desde cedo, 

reconhece que, na análise dos sistemas econômicos, "(...) estamos sempre 

preocupados em descrever as formas gerais dos elos causais que ligam os dados 

econômicos aos não econômicos" (1982, p.10), ou seja, observa certa dependência 

do processo econômico propriamente dito com os demais fatores da vida social. A 

relação entre o componente histórico e o econômico pode ser mais bem descrita pelo 

próprio autor: 
 
Primeiro (...) a Economia em seu fundamento é essencialmente um 
processo único no tempo histórico. Ninguém poderá entender o 
complexo econômico de qualquer época, a presente inclusive, se não 
possuir uma visão adequada dos fatos históricos ou senso histórico 
bastante, ou algo que pode ser classificado como experiência histórica. 
Segundo, porque o relato histórico não pode ser puramente econômico, 
mas, antes, refletirá também os fatos institucionais, não puramente 
econômicos: pois, fornece o melhor método para entender como os fatos 
econômicos e os não-econômicos estão relacionados entre si e como as 
várias ciências sociais devem inter-relacionar-se. Terceiro, creio, é o fato 
de  que a maioria dos erros fundamentais correntemente cometidos em 
análise econômica são devidos à deficiência de experiência histórica 
mais que a outra qualquer falha do equipamento econômico 
(Schumpeter, 1964, p.35). 

 

Percebe-se que Schumpeter não cria uma linha estanque entre a teoria 

econômica pura e a história. Isso, provavelmente, não implica desconhecer a 

especificidade de cada campo de análise. Com efeito, conduz à construção de 

modelos históricos. Essa busca para identificar as leis de movimento do capital no 
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longo prazo, integrando as diversas ciências sociais, aproxima sua ação metodológica  

da de Marx.  

 Em o Business Cycles afirma mais diretamente: 
 
General history ( social, political,  and cultural), economic history, 
and more particularly industrial history are not indispensable but 
really the most important contributors to the understanding of our 
problem. All other materials and methods, statistical and 
theoretical, are only subservient to them and worse than useless 
without them (1939, p.13). 

 

Há uma proposição importante contida nessa passagem, qual seja, as 

técnicas utilizadas na análise econômica subordinam-se à vida real e perdem seu 

sentido sem a contribuição empírica dada pela história. Dentro dessa linha de 

argumentação, Schumpeter situa a pergunta essencial que define seu objeto de 

investigação: "What is it that make the process change in historic time?" (1939, p.22). 

A resposta a essa questão é o próprio objeto de investigação desse autor. 

A análise schumpeteriana demonstra, como se verá, que uma economia de mercado 

é perturbada no equilíbrio estacionário do fluxo circular pelas modificações temporais 

introduzidas por novas combinações produtivas (inovações) realizadas no decurso do 

processo econômico. O  equilíbrio desse modelo teórico é alterado pelas mudanças 

na dinâmica tecnológica do sistema, levadas adiante pelas ações dos empresários 

inovadores. Daí a ênfase de Schumpeter à análise da história industrial, pois nela se 

evidencia a história desses empreendimentos e  as ações empresariais.  

Seu modelo teórico (fluxo circular) é dinamizado  no tempo e aproximado 

ao modelo histórico. Schumpeter, sem desmerecer a modelagem pura dada pela 

teoria econômica, aproxima-a da análise histórica. Nesse sentido, em sua análise, a 

autonomia do fato econômico puro, face ao demais fatos da vida social, torna-se 

irrelevante, dada a necessidade do tratamento estatístico e histórico aos fatos 

econômicos. Meek (1971, p.125), no mesmo sentido, observa que esse modelo 

histórico, ao ser concluído, permite derivar leis e tendências para o futuro: "O modelo 

finalmente concluído, por conseguinte, compõe-se não somente de elementos do 

passado e do presente, mas também do futuro".   
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Percebe-se, assim, a busca schumpeteriana em elaborar novos horizontes 

à análise econômica fora do marginalismo, inserindo o capitalismo num quadro de 

futuro incerto, dependente das modificações tecnológicas, da concorrência, etc. 

Projetando um cenário para além do seu  tempo, Schumpeter lança a hipótese sobre 

o futuro do sistema: fim de suas camadas protetoras, acomodação da função 

empresarial, ação de intelectuais contra o sistema, etc. É uma postura crítica, inserida 

dentro da abordagem histórica em relação ao capitalismo que admira pela 

potencialidade econômica.  

No que tange à questão da objetividade científica e da ideologia, 

Schumpeter propõe a distinção entre as ideologias e os juízos de valor.36 Para ele, os 

juízos de valor, ou adesão a um ponto de vista moral ou ético, não atrapalham o 

trabalho científico:  
 
(...) estoy hablando de ciencia que es técnica, que produce 
resultados que, junto con juicios de valor o preferencias, produce 
recomendaciones, o bien individuales o sistemas de ellas, tales 
como los sistemas mercantilistas, liberal, etc. (Schumpeter, l968, 
p.277). 
 

 
Observa, ainda, que:  

 
(...) es esencial para mi propósito recalcar que por sí misma la 
actuación científica no exige que nos despojemos de nuestros 
juicios de valor o renunciemos a la adhesión a un interés 
particular. Investigar los hechos o desarrollar los instrumentos 
para hacerlo es una cosa; valorarlos desde un punto de vista 
moral o cultural es lógicamente otra cosa, y los dos no necesitan 
entrar en conflicto (p.274). 

 

Dessa forma, Schumpeter considera que o investigador pode fazer um 

trabalho científico sério e demonstrar seu ponto de vista, juízo de valor. Alerta que 

pode haver erros de conduta, quando se tenta justificar dada situação, porém isso não 

é inerente ao método científico. As ideologias são, no seu entender: 
 

 
36 "O julgamento de valor de um economista revela muitas vezes sua ideologia, mas (...) não 
são sua ideologia: é possível sobrepor julgamentos de valor a fatos irrepreensivelmente 
estabelecidos e as relações entre eles, como é possível dar menos crédito a qualquer 
julgamento de valor para aceitar fatos observados sob uma luz ideologicamente 
insegura"(Schumpeter, l964, p.64). 
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(...) preconcepciones sobre los procesos económicos que son 
mucho más peligrosas para el crecimiento acumulativo de 
nuestro conocimiento y para el carácter científico de nuestros 
empeños analíticos porque parecen estar más allá de nuestro 
control en un sentido en el que no lo están los juicios de valor y 
los alegatos especiales (l968, p.275).  
 

Em síntese, diz que "(...) ideologia es nuestra visión pre o extra científica 

del proceso económico" (p.279) ou "(...) una maldición inevitable y que vicia a la 

economía hasta sus fundamentos" (p.277). Reconhecendo, pois, a influência da 

ideologia na ciência, Schumpeter admite uma posição intermediária entre o 

positivismo e o marxismo ideológico. Como "(...) las ideologias no son simples 

mentiras; son proposiciones ciertas sobre los que un hombre cree ver" (l968, p. 277), 

não se pode evitá-las, pois são integrantes, de certo modo, do método científico. 

As ideologias aparecem na fase pré-científica da intuição,  quando a visão 

original do analista não está sob controle do método de elaboração científica: 
  

Realmente, ela invade, pelo térreo, o ato cognitivo pré-analítico, 
a respeito do qual já falamos. O trabalho analítico principia com 
material extraído por nossa visão das coisas, e esta visão é, por 
definição,  quase ideológica. Incorpora a figura das coisas 
como nós as vemos, e, em qualquer caso, há sempre 
motivo para desejar vê-la, sob uma ótica menos que sob outra, 
pois o caminho no qual vemos as coisas pode ser a custo, 
distinguido do caminho no qual desejamos vê-las (Schumpeter, 
l964, p.70).  

 

A ideologia é, nessa concepção, a visão pré-científica do processo 

econômico. O autor faz a crítica à forma ideológica do marxismo, pois considera que 

Marx cegou-se frente à sua própria ideologia e  reduziu a noção de ideologia a termos 

puramente econômicos, negando a possibilidade de que a mesma contenha 

proposições verdadeiras (Schumpeter, 1964, p.62).  

Vimos a crítica de Marx às análises parciais da economia clássica e que o 

conceito de ideologia, grosso modo, pode ser tomado em duas acepções: falsa 

consciência e ideologia de classe.  É um fato que o sistema marxista expressa a crítica 

teórica ao capitalismo, bem como a crítica da ideologia dominante através de outra 

ideologia. 
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Marx e Schumpeter foram construtores de teoria científicas, voltando suas 

proposições epistemológicas a aspectos da dinâmica capitalista. No entanto, ambos 

foram defensores de marcos institucionais distintos. Encontram-se seus trabalhos 

traços marcantes de ideologia ou juízo de valor. Marx é mais explícito quanto à 

ideologia, como já se assinalou. Schumpeter assinala uma  distinção entre ideologia 

e juízo de valor.  

Schumpeter critica o conteúdo ideológico da obra de Marx, contudo o limite 

entre a Visão e o juízo de valor parecem tênues.  Schumpeter observa, além disso, 

que o marxismo consegue sair dos limites da ciência propriamente dita, tomando certo 

caráter religioso. A obra de Marx tem "(...) la fuerza prodigiosa que le permitió crear 

un arsenal de ideas, puestas a la disposición de una tendencia política determinada y 

un ejército de consignas, siempre a punto de ser utilizadas y de una sorprendente 

eficacia, de esta pasión calentada al rojo, que fascinó a compañeros y adversarios, de 

este estilo de profeta que hace de sus escritos una obra única en su género" (1964c, 

p.126, rodapé). 

Schumpeter reconhece em Marx um profundo trabalho analítico que  

ultrapassa os limites acadêmicos, dada sua matriz ideológica. É certo que uma 

posição teórica sem seguidores encontra como caminho provável o esquecimento. Ao 

contrário disso, a teoria marxista arrebatou muitos seguidores e ligou-se 

organicamente à intelectualidade de esquerda. Apesar desse tom crítico, sua postura 

em relação à obra de Marx, principalmente em  Capitalismo, Socialismo e Democracia, 

é a demonstração do seu acurado espírito crítico, não menosprezando uma análise 

econômica oposta, dando a devida importância a muitas formulações de Marx. 
 
 
 
4 Exposição hegeliana de Marx como metafísica 

 

Pode-se, finalmente, fazer uma breve avaliação aos comentários de 

Schumpeter sobre  a apropriação hegeliana de  Marx. Num livro clássico, Schumpeter 

(1984)  analisa separadamente Marx como profeta, sociólogo e economista. Essas 
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distinções são reconhecidas pelo autor como esquemáticas, refletindo certa 

interpretação crítica.37 Hoje, muitos autores consideram Marx grande economista, 

entretanto criticam seu hegelianismo e sua forma de exposição, principalmente no 

volume primeiro de O Capital. No fundo,  opõem-se a teoria econômica  à concepção 

dialética.38 

Schumpeter assume a crítica à  incorporação da dialética hegeliana ao 

método de Marx. Como já mencionado, o autor conhecia a clássica proposição 

marxista de inversão da  dialética de Hegel. Na interpretação schumpeteriana, Marx, 

ao realizar sua pesquisa positiva da  sociedade capitalista, dispensou a filosofia 

hegeliana. Essa argumentação é  uma tese  interpretativa de Marx. Ele faz a seguinte 

consideração sobre a análise econômica de Marx: 
  

(...) em qualquer proposição sua, seja econômica ou sociológica, 
bem como a sua interpretação do sistema capitalista como um 
todo, ou pode ser derivada de outras fontes que não são 
filosóficas - tais como a teoria econômica de Ricardo - ou pode 
ser entendida como um resultado de uma análise sua, 
estritamente empírica. O hegelianismo de sua exposição 
nada mais é do que uma forma que pode  ser abandonada 
em qualquer caso, sem que seja afetada a substância do seu 
argumento (Schumpeter, l964a,p.51). 

 

Como vimos, o pensamento de Marx evolui do campo filosófico, dos 

escritos da juventude, para a análise econômica propriamente dita. A rigor, o 

hegelianismo expositivo de Marx representa a inversão da dialética de Hegel, retirada 

do mundo especulativo das ideais. Diz-se, com isso, que a exposição dialética é 

distinta da moldura hegeliana idealista. A filosofia de Marx é a negação, em parte, da 

própria filosofia hegeliana. A problemática  das distinções de Marx – dialética 

contraposta à teoria econômica –, proposta por Schumpeter, decorre, portanto, da 

 
37 "Não pretendo negar a presença de uma unidade de visão social que consegue dar alguma 
medida de unidade analítica (...) Muito do encanto da fé se perde no processo, mas ganha-se 
alguma coisa ao se resgatarem verdades importantes e estimulantes que são muito mais 
valiosas por si mesmas do que  seriam se estivessem atadas a destroços perdidos" 
(Schumpeter, l984, p.25). Esses destroços perdidos, para o autor, constituem-se na filosofia 
hegeliana. 
38. "Isso se aplica, antes de tudo, à filosofia de Marx, que podemos afastar de nosso caminho 
de uma vez por todas" (Schumpeter, l984, p.25). 
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crítica à forma de exposição utilizada em O Capital, onde há uma terminologia "tan 

pegadiza"39 hegeliana e  um caráter ideológico na obra de Marx.  

A formação erudita de Schumpeter certamente lhe deu acesso ao 

entendimento da dialética marxista. Não obstante, separar o Marx filósofo  do Marx 

economista é útil em termos expositivos, contudo propor a cientificidade de Marx como 

decorrente da análise econômica e separá-la da visão dialética é muito problemático. 

Segundo Kosik (l986, p.148),  a interpretação schumpeteriana afirma:  
 

(...) que na obra de Marx é necessário distinguir a parte positiva, 
especificamente econômica, das especulações filosóficas 
(dialética); reconhece em Marx um grande economista que é 
necessário, no entanto, proteger do Marx filósofo. As análises 
econômicas de Marx são conduzidas com base no método 
científico político-social, método que não só é diferente da 
dialética, mas que dela completamente independe, de modo que 
as análises de Marx conservam  um   mérito científico, não 
obstante o lastro metafísico-especulativo em que estão 
emaranhadas. 

 

Em outras palavras,  Schumpeter iguala a dialética marxista à metafísica. 

Por exemplo, no capítulo sobre a mercadoria, abusa da exposição em termos da 

dialética. Ele parte da célula básica da sociedade capitalista. A partir dessa forma 

concreta –  real da mercadoria –,busca construir suas determinações mais simples. 

Essa dedução lógica tem correspondência histórica, mas não direta.  Marx analisa a 

sociedade mercantil simples, na qual a lei do valor regula a distribuição dos produtos 

e o trabalho na sociedade. De início, faz o estudo da fenomenologia da mercadoria, 

aparecendo a oposição entre valor de uso e valor de troca . Mas descobre que a 

verdadeira oposição se situa na relação intrínseca à troca: no valor de uso e na forma-

valor. A descoberta da forma-valor, como expressão do caráter social do trabalho, é 

uma das melhores explicitações do método lógico-histórico de Marx, ao mesmo tempo 

demonstra crítica ao dedutivismo da escola clássica. Nas palavras do próprio Marx: 
 
En el curso de nuestra exposición hemos visto cómo el valor, que 
aparecía como una abstracción, sólo es posible en calidad de tal 
abstracción una vez que está puesto el dinero; esta circulación 
monetaria, por otra parte, lleva al capital, y por tanto sólo puede 
desarrollarse plenamente sobre la base del capital, así como, en 

 
39 Schumpeter (1964a, p.127). 
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suma, la circulación sólo sobre esa base puede englobar todos los 
momentos de la producción. En el desarrollo, pues, se revela no sólo 
el carácter histórico de las formas que, como el capital, pertenecen a 
determinada época histórica, sino que determinaciones tales como el 
valor, que se presentan como puramente abstractas, ponen de 
manifiesto la base histórica de la que han sido abstraídas y solamente 
sobre la cual, pues, pueden aparecer en esa abstracción; y 
determinaciones tales, que plus oí monis pertenecen a todas las 
épocas, como por ejemplo el dinero, evidencian la modificación 
histórica a que han sido sometidas (Marx, 1987, p.315). 

 

Como se vê, não se pode deixar de reconhecer a intenção de Marx em 

reafirmar a teoria do valor-trabalho, demonstrando seu conteúdo social. Aliás, observa 

Schumpeter (1970, p. 149), "O princípio fundamental explanatório de qualquer sistema 

de Economia repousa sempre em uma teoria do valor". Nesse sentido, a exposição 

de Marx, com elementos hegelianos,  não dificulta  a análise da teoria de valor mesmo 

no volume primeiro de O Capital.  

No livro III, explica com  maior grau de concreção a incongruência entre 

preço e valor, já assumida no livro primeiro. Nesse exemplo, demonstra-se que o 

hegelianismo expositivo de Marx é uma das expressões de seu método, não negando 

a possibilidade da leitura científica da dialética marxista. Por isso, torna-se complicado 

aceitar a interpretação schumpeteriana que separa as  categorias econômicas 

marxistas do conteúdo dialético – base de sua metodologia. A exposição hegeliana  

está  manifesta em O Capital. 

Olhando-se desse ponto de vista, a leitura de Schumpeter parece 

incompleta, uma vez que descaracteriza o método marxista. Para ele, de positivo, 

encontra-se no sistema marxista a sua teoria econômica. "O sistema marxista nada 

mais é no seu cerne científico do que uma teoria de juro e lucro - de onde tudo mais 

se segue conclusivamente" (1970, p.146). Como se observa, Schumpeter reduz o 

cerne científico de Marx, objetando contra  o tom profético, sua difusão ideológica e a 

moldura hegeliana de exposição. Essa linha interpretativa de Schumpeter é apenas 

uma das diversas existentes.  

Por fim, demonstrou-se, apesar da complexidade do tema, que a visão de 

Schumpeter não observa a  influência  da dialética na  construção da teoria econômica 
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de Marx. No plano econômico mais direto, pode-se analisar a queda tendencial da 

taxa de lucro em virtude da elevação da composição orgânica do capital, contudo, no 

plano teórico de Marx, não se pode deixar de mencionar a contradição do valor em 

processo, as leis de funcionamento interno e o processo econômico mediado pela 

história. Portanto, ao se considerar a exposição dialética como não científica, apaga-

se todo conteúdo metodológico que deu consistência ao edifício teórico de Marx.  
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CAPÍTULO 3 – A FUNÇÃO DO CAPITAL EM MARX 
 

 

Na literatura econômica tradicional, observa-se a definição de empresário 

pela sua função de  combinar os fatores de produção. Ele dirige e controla o processo 

produtivo, tomando decisões sobre a gestão dos negócios, com vistas à manutenção 

do equilíbrio da firma. O capitalista aparece como fator produtivo, cumprindo papel 

essencial no sistema. Faz-se, normalmente,  a diferenciação entre as funções de 

empresário e proprietário do capital, estando subjacente à representação da  atual 

fase monopolista do capital. Considera-se o empresário como o responsável pela 

combinação dos fatores de produção, comandando o processo produtivo; enquanto o 

proprietário,  dono do capital, é o detentor dos direitos de participação acionária  e 

dirigente dos conselhos de administrações das empresas.  

Neste trabalho, está-se estudando o sistema teórico schumpeteriano, cujo 

centro da sua teoria é a figura do empresário inovador. Do ponto de vista teórico, isso 

determina a construção de um sistema e de uma terminologia associada a tal 

compreensão. Em outro extremo, à primeira vista, não se encontra, nas obras de 

Marx,  algum  capítulo específico descrevendo explicitamente o fator de produção 

capital,  tal como  é estudada pela economia neoclássica.  

Isso equivale a dizer que, em Marx, não  se encontra  uma teoria de cunho 

subjetivo, de corte individual, ou sobre a natureza do capitalista em termos, 

normalmente, descritos pela linguagem dos homens de negócio. Ao contrário disso, 

Schumpeter procurava exprimir sua teoria com ênfase no papel do empresário 

inovador, principalmente no seu livro clássico, Business Cycles.  

As postulações de racionalidade, o individualismo metodológico,  

utilitarismo econômico, não são eixos de crítica de Marx à Economia Política, até 

porque a teoria do valor-trabalho de Ricardo era dominante em sua época. Nesse 

sentido, deve-se compreender que o objeto teórico de Marx e suas categorias 

analíticas são expostos em conformidade com a sua concepção metodológica, sendo 
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equivocado reler Marx a partir de outro sistema teórico, construído com outra linha 

metodológica.40 É por isso que, no capítulo 2, foram  abordadas questões pertinentes 

aos aspectos metodológicos, onde se sugere que o objeto  teórico de cada autor deve 

ser lido de acordo com seu método e, a partir daí, sustentar a crítica adequada.  

Segundo Blaug (1968, p.381), em O Capital são escassas as observações 

de Marx acerca da natureza do empresário. Não obstante, é notório que Marx 

descreve o comportamento desse agente econômico de maneira muito diferente do 

tratamento convencional dos economistas  (neo) clássicos. Subjaz, na formulação de 

Marx, a descrição do capitalista como figura personificada do capital, submetida a leis 

gerais e atuando dentro de regras postas independentemente de sua vontade 

subjetiva.  

Isso é francamente oposto à teoria de Schumpeter, assentada no espírito 

individualista do empresário. Heertje (1977, p.105) esclarece as distintas concepções 

desses autores quanto à funcionalidade do empresário no interior de seus esquemas 

teóricos: 
 

Embora Marx e Schumpeter acreditassem que o capitalismo poderia 
se transformar no socialismo, produziram muitas razões diferentes 
para suas visões. De acordo com Marx, a introdução de novas 
técnicas poupadoras de trabalho conduz à redundância da força de 
trabalho, porque acumulação de capital não é suficiente para 
reempregá-los. As inovações, determinadas pelo desenvolvimento da 
tecnologia, ocorrem independentemente da personalidade dos 
capitalistas ou empresários e, eventualmente, levam ao colapso do 
sistema.  No trabalho de Schumpeter, de outro lado, é somente a 
personalidade dos empresários que explica as novas combinações e 
constitui a essência do capitalismo (...) Na teoria de Marx, todavia, o 
empresário é simplesmente uma atividade capitalista que está 
ocupada em criar e aumentar a mais-valia, bem como expandir a 
reprodução. A análise subjetiva schumpeteriana (...) contrasta com a 
visão objetiva de Marx. 

 

A partir da citação acima, nota-se que a tentativa de relacionar as teorias 

de Marx e Schumpeter nessa questão específica do empresário, isto é, de confrontar 
 

40 Nesse sentido, é pertinente a observação crítica de Althusser contra os economistas que 
tratam os conceitos marxistas como não operatórios e não quantificáveis. Escreve o autor: 
"Ora, esse mal-entendido de leitura só é possível por um equívoco sobre o objeto próprio de 
Marx, que consiste nos economistas em ler o seu próprio objeto projetado em Marx, em vez 
de ler em Marx um outro objeto que não o deles, mas totalmente diferente" (Althusser, l980, 
p.16). 
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a visão objetiva de Marx a outra subjetiva (individualista), como a de Schumpeter, 

requer o aprofundamento de algumas categorias conceituais pertencentes a ambos 

sistemas teóricos. 

O objetivo deste capítulo, bem como o do próximo, é o de sistematizar uma 

série de questões teóricas ou conceituais que informem  sobre a compreensão dada 

por Marx e Schumpeter  acerca dos conceitos de capitalista e empresário, 

respectivamente. Ademais, descreve-se qual a funcionalidade econômica atribuída 

cada um desses personagens econômicos. Neste capítulo, é abordada a ótica de 

Marx e, no próximo,  passa-se em revista o sistema schumpeteriano. Serão 

enfatizados, segundo a necessidade, alguns aspectos pertinentes a outros campos 

teóricos – como o das classes sociais ou alienação –, principalmente ao se abordar a 

teoria marxista. 

 
1 Marx economista  

 

O instrumental conceitual da teoria econômica de Marx é bastante 

conhecido. Nesta seção, será feito um breve resumo dessa teoria necessária à 

sequência do trabalho. 

As categorias econômicas marxistas são "(...) expressões teóricas, 

abstratas das relações sociais da produção" (Marx, 1982a, p.106). Em outras 

palavras, são determinações existenciais, construídas a partir do plano teórico do 

capital. Com efeito, as categorias como capital e trabalho não são tomadas somente 

na sua forma concreta – como valor de uso –, sendo, historicamente, situadas na 

gênese da relação capitalista. As categorias (capital e trabalho) assumem um sentido 

duplo em seu método de análise econômica, sendo vistos como em unidade  

contraditória dentro de uma totalidade objetiva. 
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Marx desvincula-se da concepção ricardiana41, que toma o capital como um 

estoque de bens, ou como uma forma de valores de uso. Reveste, pois, essa categoria 

de novo conteúdo, enfatizando que a mesma é uma relação social entre  agentes 

privados – tomados como classe –,  não  diretamente visível, dado o processo de 

alienação das relações mercantis assumidas pela sociedade capitalista.  

A metodologia de redução do capital a um valor de  uso (atemporal) é 

contraposta por Marx, reconhecendo a necessidade histórica da acumulação 

progressiva de capital, mas não o portador funcional dessa relação – o capitalista 

(1985, p.65). Vale dizer, o capital, para ele, é uma relação social reificada pela 

economia clássica. Em outra perspectiva, passa a situá-lo  historicamente, assumindo 

que o capitalista assenhora-se das condições técnicas e sociais do processo de 

produção e as usa com o fim último de valorizar seu capital, ou seja, expandir e 

apropriar-se da mais-valia.  

O conceito de capital expressa  uma relação social, historicamente 

determinada entre  proprietários e não proprietários dos meios de produção. O 

excedente econômico produzido trabalho (mais-valia) é a base da dinâmica 

contraditória do processo de acumulação no decorrer do tempo. O sistema teórico 

marxista tem como centro a análise do processo da organização do trabalho, das 

relações sociais subjacentes, derivando daí sua teoria econômica – compreendida a 

partir da teoria do valor-trabalho de Smith e Ricardo.  

Mazzucchelli (1985, p.20), ao sintetizar dois aspectos da formulação 

marxista, sustenta que o capital possui um duplo caráter:  é expansivo, ao desenvolver 

a produtividade do trabalho e o progresso técnico, objetivando  máxima valorização 

 
41. Em carta de Marx a Kugelmann, em 1868, há a seguinte observação sobre Ricardo: 
A gritaria que se faz sobre a necessidade de demonstrar a noção de valor baseia-se, 
unicamente, na ignorância mais crassa (...). A tarefa da ciência consiste, justamente, em 
explicar como se manifesta a lei do valor. Portanto, se se quisesse "explicar", todos os 
fenômenos que, aparentemente, estão em contradição com essa lei, ter-se-ia, que fazer com 
que a ciência antecedesse a ciência. É este, precisamente, o equívoco de Ricardo, 
quando em seu primeiro capítulo sobre valor supõe dados todas as categorias 
possíveis, que devem ser ainda desenvolvidas para demonstrar-se que correspondem 
a lei do valor. (Carta Marx a L.Kugelman, In: Marx; Engels, 1980c, p.261)  
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do valor-capital;  e, é antagônico, ao repousar na contradição entre capital e trabalho, 

visto que sua razão valorativa é a extração do mais-trabalho. 

No esquema teórico de evolução do capital, Marx distingue a circulação 

simples de mercadoria, M-D-M, da troca pura de mercadorias, M-M, através da 

introdução da moeda.   O circuito  M-D-M é o da sociedade mercantil simples, em que 

o objetivo final da produção é o consumo imediato. Nesse circuito, não há mudança 

de valor, apenas mudança formal entre mercadoria e dinheiro. No entanto, desde logo, 

percebe-se que o salto-mortal, na primeira fase do circuito M-D, é fundamental para 

que se confirme a mudança formal entre mercadoria e dinheiro. A não efetivação da 

troca na primeira fase já implica desequilíbrio entre oferta e demanda no interior dessa 

economia abstrata.42  

O circuito do sistema capitalista é  D-M-D'. Sua finalidade é a valorização 

quantitativa do capital inicial, incrementado ao final do ciclo de produção. O valor de 

troca durante o processo de produção e circulação, além de conservar seu valor, 

acrescenta-se de uma forma quantitativa. Convém ressaltar que  esse acréscimo se 

verifica na órbita produtiva. Utilizando-se da análise do circuito M-D-M, Marx 

apresenta a crítica à possibilidade de equilíbrio geral nas trocas e atribui importante 

função específica ao dinheiro.  

Primeiro, critica a postulação da Lei de Say, de que a oferta cria a sua 

própria procura. Na crítica a esse dogma econômico, procura demonstrar que, após a 

venda efetivada no circuito M-D-M, não necessariamente se seguirá outra compra. 

Com isso, quebra-se o raciocínio formal implícito na Lei de Say.  

 
42 Nesse esquema formal de venda e compra, Marx (1983, p.101-3) observa que há quatro 
fases complementares e três indivíduos envolvidos necessariamente nesse circuito. O 
raciocínio formal define que a tautologia - somatório das compras é igual ao somatório das 
vendas - é, necessariamente, algo que irá se efetivar. Em M-D-M, o indivíduo A, para 
conseguir seu produto na primeira metamorfose (M-D), precisa que o indivíduo B tenha 
conseguido vender seu produto e tenha obtido dinheiro. E, ainda, o indivíduo A, ao ultrapassar 
o salto mortal, de posse da soma de dinheiro, precisa que um indivíduo C tenha produzido um 
valor de uso e queira vender sua mercadoria. Essa interpendência da produção indica que a 
manutenção de um equilíbrio geral das trocas será profundamente alterada com a introdução 
do dinheiro. Este, além da função de meio de troca, é reserva de valor. Essa função, dentro 
de uma sociedade mercantil simples, já insinua a possibilidade de uma crise de produção. 
Portanto, o equilíbrio passa a ser uma possibilidade e não a norma da atividade econômica. 
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Segundo, demonstra que a moeda gerou uma fratura na sociedade 

mercantil simples. Os atos de vender e comprar estão separados no tempo e são 

móveis de decisões temporal e espacialmente desconexas. Numa economia de 

escambo, não se coloca a possibilidade de crise mercantil. Entretanto, na própria 

sociedade mercantil simples, a possibilidade da crise advinda das próprias leis de 

movimento dessa sociedade é plausível, decorrente de sua própria natureza 

mercantil.  

Como observa Mazzucchelli (1985), a economia capitalista universalizou 

as relações mercantis dentro de si, tornando a crise econômica inerente à sua 

natureza interna e às leis de movimento.  Ao aprofundar a distinção temporal entre 

atos de compra e venda, ao monetizar as relações socioeconômicas, o capitalismo 

assume os mecanismos de crise de mercado, herdados da economia mercantil 

simples.  

Assim, a crise econômica expressa  a antítese externa entre a compra e a 

venda, ou entre a mercadoria e o dinheiro (enquanto aparências concretas); contudo 

a sua essência advém da própria antítese interna entre o valor e o valor de uso.  Ou 

seja,  existem valores de uso que não irão dar seu salto mortal, não se realizando 

como valor. A incongruência interna na própria mercadoria manifesta-se, 

exteriormente, na antítese mercadoria e dinheiro. A crise econômica torna-se, então, 

a forma como a própria economia mercantil recompõe a sua unidade interna, rompida 

pela existência do dinheiro como agente indutor da crise. O dinheiro torna-se, pois, 

algo mais: "(...) um processo sutil de ligar o presente ao futuro" (Keynes, 1982, p.229). 

A produção capitalista assume  a forma de dois processos. De um lado, é 

um processo de trabalho, em que cada agente econômico cumpre um papel efetivo 

dentro da estrutura econômica. De outro, passa a ser um processo de valorização, no 

qual a lógica do capital determina aos agentes econômicos determinada 

funcionalidade, visando à produção de mais-valia. O processo de valorização do 

capital ocorre quando se produz um valor adicional além de um dado tempo de 

trabalho. Os meios de produção apenas transferem seus valores à produção, 
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enquanto a força de trabalho é o único fator produtivo; logo, uma das essências da 

tese de Marx é a negação do capital como fator de produção.43  

O processo de valorização possui uma relação indissolúvel com a 

circulação mercantil. Primeiro, é na circulação que o capital adquire a força de 

trabalho. Portanto, é necessário que a relação capitalista exista em potencial: há um 

mercado de trabalho em que se estabelece a relação contratual entre os proprietários 

e os não proprietários do estoque de capital. Segundo, a origem do excedente 

econômico é explicada na órbita produtiva e não no mercado. O capitalista combina 

trabalho morto (insumos e capital fixo) com a força de trabalho produtiva, gerando um 

produto líquido superior ao custo de manutenção do trabalho.  

Uma vez dada a valorização do valor no processo produtivo, o valor-capital, 

na forma de mercadoria, deve realizar-se na órbita de circulação mercantil. Desse 

modo, todo o circuito de produção D-M-D' somente obterá êxito se o valor-capital se 

reconverter à sua forma inicial, qual seja, passar à forma dinheiro, acrescido da mais-

valia. Há, pois, unidade dos movimentos de circulação e de valorização. O êxito final 

do processo depende de o próprio capital conseguir passar pela aprovação da 

circulação mercantil, vendendo as mercadorias potencialmente portadoras de mais-

valia, transformando-as  na forma dinheiro via mecanismo de troca.  

Esses dois movimentos (valorização e circulação) demonstram a 

importância de dois planos em Marx. De um lado, está o plano de capital em geral, 

em que se enfatizam as leis internas de seu movimento, as quais condicionam a 

funcionalidade dos agentes econômicos. De outro, o plano da concorrência 

intercapitalista, que dita a forma concreta de como o capital efetiva a realização de 

sua produção potencial. 

Uma forma sintética de expor as linhas básicas da formulação econômica 

de Marx pode ser pensada de forma a agregativa, onde as diversas esferas de 

 
43 Ver Hollis & Nell (1977, p.277-8). 
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produção são agregadas em seus componentes de custo em termos de valor. O 

subscrito "i" indica essa agregação44.  

O produto da economia é expresso pela produção de valores (Wi) 

agregados nas diversas esferas de produção. O produto pode ser decomposto pelo 

somatório do capital constante (Ci), do capital variável (Vi) e da mais-valia global (Mi). 

A soma  (Vi + Mi) expressa o produto ou a renda líquida da economia.45      

O capital constante representa a soma da depreciação do capital fixo.46 O 

capital constante apenas transfere, em parte, seu valor no ciclo de produção (Marx, 

1983, p.171). Logo, não possui nenhuma produtividade marginal que acrescente valor 

aos produtos, e o capital fixo transfere ao produto o valor correspondente à 

depreciação do período da produção.47  

O capital variável expressa a soma de gastos em salários pagos aos 

trabalhadores. Este é denominado parte variável do capital, pois produz a mais-valia. 

Marx (1984b, p.34) é bem claro ao afirmar que a estrutura conceitual da mais-valia é 

o essencial a ser pesquisada pela análise econômica. 

A taxa de mais-valia (m') mede o grau de exploração do trabalho e relaciona 

o trabalho não pago com o valor da força de trabalho. Isto é, m'= Mi/Vi. Modernamente, 

a relação lucro/salário, medida em termos de preços de produção, é similar a essa 

relação.  

No Livro I, capítulo 9,  Marx expõe as leis que governam a taxa de mais-

valia e a mais-valia global. A massa global de mais-valia depende da taxa de mais-

 
44 Seguem-se as demonstrações de Desai (1984), modificando-as de acordo com 
nossos propósitos. 
 
45 No livro I e II de O Capital, as categorias do sistema marxista são medidas em termos de 
valor, ou seja,  a medida padrão é a unidade de trabalho no tempo. No livro III, Marx procura 
demonstrar que os preços não refletem diretamente os valores. Apresenta sua conhecida 
solução para a transformação dos valores em preços de produção, sob a condição de 
manutenção da lei do valor. A análise econômica moderna trabalha com variáveis agregadas 
expressas em preços devido  à sua operacionalidade. 
46 Conforme Horowitz (1972, p.149): "No tocante a todo o sistema, o capital constante (...) é 
definido como valor dos custos de depreciação. Esse capital não inclui matérias- primas no 
tocante ao todo, portanto, tal inclusão provocaria contagem dupla excessiva na determinação 
do valor de produção". 
47 Ver Marx (1984b, capítulo 4). 
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valia (m') e da grandeza do capital variável (V = w.N). Como Marx supõe, em seus 

exemplos, a constância dos salários  (w/hora) implica que a grandeza da mais-valia 

global se relacione com a quantidade de trabalho empregada (N): 

 

(1)  Mi= m'.w. N 

onde 

w = em horas de trabalho. 

 

Pela expressão (1), deduz-se que pode haver compensação entre a taxa 

de mais-valia e a produtividade do trabalho para manter a taxa de mais-valia global 

do sistema, isto é, um decréscimo do capital variável pode ser compensado pelo 

aumento da taxa de mais-valia mediante a produtividade do trabalho (jornada de 

trabalho fixa).  

Dados constantes a taxa de mais-valia e os salários,  a mais-valia global 

teria uma proporcionalidade com a  grande do capital variável. Assim, os setores mais 

intensivos em trabalho produziram uma mais-valia setorial superior aos dos mais 

intensivo em capital fixo. Marx resolve, então, a contradição existente entre valor e 

preços de produção setoriais, supondo que o somatório dos preços de produção é 

igual ao da teoria do valor. 

De outra parte, a produção incorpora a noção de tempo. A soma dos 

tempos de produção e de circulação define a rotação do capital (Marx, 1984, p.115). 

Supõe-se que o ciclo do capital é anual.  

O conceito de composição orgânica do capital (g) é controvertido na 

literatura. Marx propõe essa categoria em dois sentidos claros. Primeiro, representa 

uma relação técnica, que mede  "(...) como se reparte em meios de produção e a força 

de trabalho vivo" (1984, p.187). Expressa a conhecida relação capital-trabalho em 

termos físicos. Marx (1984b, p.113) admite coeficientes fixos de produção nas 

diversas indústrias .  
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Segundo, a composição orgânica assume também outro sentido em termos 

de valor. Essa última "(...) é determinada pela proporção em que reparte em capital 

constante, ou valor dos meios de produção e capital variável, ou valor da força de 

trabalho, a soma global dos salários" (Marx, 1984, p.187). Admite-se uma estreita 

ligação entre as composições técnica e valor. No livro III, Marx apresenta a 

composição orgânica do capital como: 

 

(2)  gi= Ci / (Ci+Vi)  

 

Pode-se definir que haja uma relação, qi = Vi / (Ci + Vi), logo a soma  gi + qi  

é igual a unidade. Segundo o autor,  para que a taxa de lucro seja igual nas diversas 

esferas da produção, é necessário que a composição orgânica seja idêntica em todos 

os setores. Isso também equivale à constância da taxa de mais-valia. Como capital 

constante representa um estoque de bens físicos acumulados, há que se evitar a 

confusão entre fluxo e estoque. O capital adiantado num período tempo (fluxo) difere 

do estoque de capital acumulado (Ci), sendo este último depreciado ao longo do 

processo de produção em R anos durante sua vida útil.48 R é o tempo de rotação do 

capital. 

A categoria lucro é tomada como forma aparente  da mais-valia, que é 

obscurecida pela maneira de cálculo do mundo dos negócios. Nessa ótica, aos custos 

de produção é acrescida uma taxa de lucro. O capital adiantado é igual ao preço de 

custo. Num dado período, a taxa de lucro é a relação entre o lucro obtido sobre o 

capital adiantado (elimina-se a diferença entre fluxo e estoque) . Desse modo, parece 

 
48 No Livro II (capítulo 4) e Volume III (capítulo 1) encontra-se a explicação para o tempo de rotação do 
capital.  Do já exposto segue que a taxa anual de mais-valia só um único caso coincide com a 
verdadeira taxa de mais-valia, (...), o capital adiantado rota uma vez só vez ao ano, sendo o capital 
adiantado igual ao capital todo rotado durante o ano e, portanto, a relação da massa de mais-valia 
(...) com o capital aplicado (...) coincide e é idêntica à relação da massa de mais-valia produzida durante 
o ano com o capital adiantado durante o ano (Marx, Volume II, p. 226). Traduzindo, a massa de mais-
valia (M) é igual m' = (mi'.Vi.Ri) , onde Ri é a rotação do capital. Logo, somente quando R=1, haverá 
igualdade entre  m' = mi'. Assim, se o capital é todo consumido no ano, a taxa de lucro reflete a 
rentabilidade sobre o capital adiantado. Portanto, as categorias valor trabalho e a taxa de lucro somente 
seriam mais nítidos numa situação em que o capital fixo tivesse uma rotação igual a unidade. Rodapé 
introduzido na atualização. 
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que todo o capital é produtivo, ofuscando-se a diferenciação entre os capitais variável 

e constante.  

Dessa forma, a valorização do capital não ocorre da adição de uma taxa de 

lucro médio aos custos de produção, mas do trabalho adicional fornecido pela sua 

parte variável. A taxa de lucro setorial (Li) é dada por: 

 

 (3) Li = Mi / (Ri.Ci + Vi) 

onde 

Ri = rotação do capital. 

Em termos de fluxo, com rotação anual, a taxa de mais valia é igual m'= 

Mi/Vi, logo: 

(4)   Mi= m'. Vi 

Substituindo-se   (4) em  (3), obtém-se: 

 (5) Li = m'. Vi/ (Ci + Vi)   =   m'.  (1 - gi) =  m'. qi 

 

A expressão (5) indica que a taxa de lucro média exprime a repartição da 

mais-valia global entre os diversos capitais, seguindo suas composições orgânicas 

setoriais. Quando o ciclo do capital é anual, a taxa lucro coincide com o capital 

adiantado. Com várias rotações de capital, a taxa de lucro muda, pois é relacionada 

com o com estoque de capital constante que se eleva. 

Chega-se, nesse sentido, à conhecida conclusão: supondo uma taxa de 

mais-valia constante, a taxa de lucro varia inversamente à composição orgânica do 

capital. Marx supõe que as mudanças da composição orgânica ocorrem em toda a 

economia, refletindo aumento agregado da composição orgânica média global.  

Um dos argumentos centrais contidos na formulação de Marx é que o 

desenvolvimento econômico leva à  queda tendencial da taxa de lucro.  A ideia de 

tendência não expressa um colapso inexorável do movimento progressivo do capital, 

porém demonstra o caráter contraditório de evolução do sistema, sujeito aos ciclos 

econômicos. Marx associa a acumulação de capital à queda gradual da taxa de lucro.  
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Observe-se que a resolução desse  modelo traz  as seguintes dificuldades: 

supõe-se a taxa de mais-valia seja constante em todos os departamentos e, em alguns 

momentos, deixa transparecer uma ideia de taxa de mais-valia crescente (que é a 

hipótese mais plausível, dado o progresso técnico). 

Sweezy (1983) critica a hipótese de taxa de mais-valia constante. Para ele, 

a elevação da composição orgânica do capital deve significar o aumento da 

produtividade do trabalho que, por sua vez, impulsiona a taxa de mais-valia crescente. 

Dessa forma, a direção da taxa de lucro seria indeterminada, pois a taxa de mais-valia 

é de difícil determinação. Acrescenta, ainda, que o barateamento do custo do capital 

faz reduzir o atenuante negativo da elevação de sua composição. Essa última 

afirmação é polêmica, em virtude de muitos autores sustentarem posições críticas à 

formulação original de Marx. Não cabe aqui aprofundar esse debate, ficando indicada 

a ideia original de Marx. 

Pode-se também pensar um modelo de economia marxista em termos dos 

esquemas de reprodução do capital, proposto por Marx no Livro II. A reprodução 

simples descreve a situação na qual a mais-valia é totalmente gasta. Portanto, não há 

investimentos líquidos e acréscimos ao estoque de  capital. Os trabalhadores gastam 

todo seu salário em bens de consumo, e os gastos dos capitalistas destinam-se 

também ao consumo pessoal.   

A economia é dividida em dois departamentos: (I) produtor de bens de 

capital e  (II) produtor de bens-salários. A produção ou renda de cada departamento 

é repartida em três componentes básicos do valor: capitais constante e variável, e 

mais-valia. Nesse modelo de dois departamentos, o equilíbrio é obtido quando há 

identidade entre oferta e demanda em cada departamento. É fácil perceber que o 

equilíbrio do primeiro departamento é dado por I (V1 + M1) = IIC2. E, por outro lado, 

o equilíbrio do segundo departamento é dado por IIC2 = I (V1 + M1).  

Isso significa que produto líquido ofertado nas indústrias de bens de capital 

é igual à reconstituição do capital constante das indústrias de bens de  consumo. A 

reprodução ampliada não oferece dificuldades adicionais, apenas incorpora a 
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capitalização da mais-valia ao montante original, isto é, ocorre a divisão da mais-valia 

em uma parcela capitalizável em investimentos de capitais constante (fixo e circulante) 

e variável. Certamente, a outra parcela restante representa os gastos do consumo 

capitalista.  

Para a demonstração da reprodução ampliada, Marx sugere a 

desproporção entre os departamentos que rompem com o equilíbrio entre oferta e 

demanda da reprodução simples. Ocorre excesso de oferta de bens de capital e, de 

outro lado, um excesso de demanda de bens-salários  de igual valor.  Os esquemas 

de reprodução elaborados por Marx demonstram a reprodução do capital sob 

determinadas condições, indicando o desequilíbrio como norma.49  

Como observam Ekerman & Zerkowki (1984, p.209), os esquemas 

agregativos de Marx são, de um lado, de equilíbrio, contudo em fio de navalha; e, de 

outro, alterando-se as condições de reprodução, tal modelo teórico demonstra a 

instabilidade - que lhe é inerente. Kalecki, conhecido economista marxista e 

contemporâneo de Keynes, aprofundou o estudo desses esquemas para economia, 

demonstrando que o lucro bruto total é determinado pelo investimento e consumo da 

classe capitalista. 

 
2 Marx sociólogo 

O objetivo desta seção é expor, suscintamente,  um esboço da teoria de 

classe de Marx e da crítica schumpeteriana. Os personagens econômicos (capital e 

trabalho), descritos por Marx, são classes sociais; logo, torna-se conveniente indicar 

alguns elementos dessa teoria. 

Em virtude de esse autor não fazer uma abordagem sistemática sobre o 

tema, far-se-á a apresentação e comentários de algumas indicações encontradas em 

 
49 "No entanto, é evidente que o desenvolvimento global do modo de produção capitalista não 
pode se subordinar à noção de "equilíbrio". Esse desenvolvimento corresponde, mais 
precisamente, a uma unidade dialética de períodos de equilíbrio e desequilíbrio, cada um 
desses elementos dando origem à sua própria negação. Cada período de equilíbrio conduz 
inevitavelmente a um desequilíbrio, que, por sua vez, após certo tempo, torna possível um 
novo e provisório equilíbrio" (Mandel, 1982, p.17). 
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várias partes de sua extensa obra. Como é conhecido, no Livro III de O Capital, Marx 

deixa um capítulo inacabado, no qual demonstraria sua concepção sobre classes 

sociais. No começo desse, observa-se a seguinte passagem: 
  

Os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de 
capital e os proprietários de terra, cujas respectivas fontes de 
rendimento são salários, lucro e renda fundiária, constituem as 
três grandes classes da sociedade moderna, que se baseia no 
modo de produção capitalista (Marx, 1985, p.317). 

  

Têm-se alguns elementos iniciais: de um lado, surgem relações  de 

produção e,  de outro,  a sua forma reversa, as relações de distribuição (salário, lucro, 

renda da terra). Marx, avaliando tais relações, define as  três grandes classes da 

sociedade: capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra, mas considera que 

mesmo a estrutura econômica da Inglaterra, a mais desenvolvida na época, não 

possuia uma divisão de  classes de modo acabado. Para ele, apresentam-se "estágios 

intermediários e de transição", que dificultam a determinação dos limites de classe. 

Nesse sentido, Marx já reconhece a complexidade das relações sociais existentes no 

seio do sistema e observa que a delimitação de classe50 não é tão nítida. 

Além dessa breve indicação, encontrada na obra madura do autor, existem 

comentários espalhados ao longo de seu trabalho, dos quais se extraíram as próximas 

passagens. Em uma obra inicial,  A Ideologia Alemã, escreve: 
  
A classe burguesa só muito lentamente se formou a partir das 
numerosas burguesias locais das diversas cidades.  A  oposição 
às relações existentes, assim como o modo de trabalho 
condicionado por esta oposição, transforma simultaneamente as 
condições de vida de cada burguês em particular, em condições 

 
50 Existem muitos trabalhos tratando do problema da classe média. A delimitação de classe 
na análise marxista não exige somente uma investigação empírica das condições sociais, mas 
também uma análise teórica das relações de produção, do conceito de trabalho produtivo, das 
mudanças das relações entre propriedade e comando do capital em sua fase monopolista. Há 
um trabalho clássico de Poulantzas, Classes no Capitalismo Contemporâneo, no qual esse 
autor estabelece critérios que definem os limites estruturais de cada classe. Este autor não 
utiliza somente critérios econômicos (trabalho produtivo ou não), mas inclui no seu estudo 
categorias político-ideológicas. Wright (1981) discorda da utilização específica e estrita dos 
critérios propostos por Poulantzas. Wright elabora uma conceituação alternativa para 
delimitação das classes, definindo o conceito de situações contraditórias de classe. Tais 
situações referem-se a grupos sociais (gerentes e chefes, pequenos empregadores, 
assalariados semiautônomos, etc.) que possuem uma posição objetivamente contraditória 
entre as três classes e, como tal, são classificados em critérios que analisam especificamente 
sua posição de classe, interesse e ideologia. 
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de vida comuns a todos os burgueses e independentes de cada 
indivíduo  isolado. Os burgueses criaram essas condições na 
medida em que se separaram da associação feudal, e foram 
criadas por elas na medida em que eram determinados pela 
oposição ao feudalismo existente.  Com o estabelecimento das 
ligações entre as cidades, essas condições comuns 
transformam-se em condições de classe (Marx; Engels, 1980, 
p.78). 

 

Marx considera que, no decorrer da formação da classe burguesa, se 

criaram as condições para a diferenciação do indivíduo pessoal e como membro de 

classe. As contingências das relações socioeconômicas lhe impuseram uma ação e 

modelaram uma personalidade e funcionalidade  econômica. A burguesia, ao 

desenvolver a economia orientada para as trocas, estimulada pelas relações 

monetárias, criou as condições para o estabelecimento de uma nova relação social, 

através da qual pôde se assenhorar das condições sociais e técnicas do processo de 

trabalho. Logo , dirá Marx: 
 
(...) a classe torna-se, por sua vez, independente dos indivíduos, 
de modo que estes últimos encontram as suas condições de vida 
previamente estabelecidas e recebem da sua classe, 
completamente delineada, a sua posição na vida juntamente 
com seu desenvolvimento pessoal; estão, pois, subordinados à 
sua classe. Trata-se do mesmo fenômeno  antes existente na 
subordinação dos indivíduos isolados à divisão do trabalho 
(Marx; Engels, 1980, p.79). 

  

Percebe-se, então, que os agentes econômicos do seu sistema teórico 

também representam as classes, aparecendo subordinados às relações  e aos 

interesses de classes, os  quais lhe ditam determinado comportamento objetivado pelo 

sistema. A origem da compreensão objetiva de Marx deriva, em boa medida, de sua 

tese materialista.  

O  indivíduo acha-se colocado dentro de um modo de produção, com 

relações de classe historicamente definidas e explicativas de suas ações sociais.  Por 

outro lado, no caso do capitalista, sua ação subjetiva situa-se dentro de regras 

econômicas já postas. Em outra passagem, no mesmo sentido, Marx demonstra sua 

crítica ao individualismo. Ele escreve:  
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"(...) a essência humana não é algo abstrato, interior a cada indivíduo 
isolado. É, em sua realidade, o conjunto das relações sociais; (..)o 
indivíduo abstrato (...) pertence, na realidade, a uma forma 
determinada de sociedade" (Marx, In: Marx, Engels, 1980c, p.209). 

  

Marx preocupa-se em descrever a formação das condições de classe  a 

partir do processo de divisão do trabalho, que, em O Capital, também tem um fio de 

continuidade. Podem-se sintetizar alguns elementos levantados por Marx, em A 

Ideologia Alemã, que são fundamentais para  a compreensão do que se chama  visão 

objetiva de Marx. Essa visão objetiva representa, em última análise, uma postura 

epistemológica subjacente à sua análise.  

Nesse sentido, chama-se atenção para alguns pontos considerados mais 

relevantes. Em uma economia mercantil tipicamente capitalista, a divisão do trabalho 

modifica as relações de trabalho em coletivas e em forças objetivas, que só podem 

ser abolidas por uma profunda modificação dessa divisão ou por sua submissão a 

novas relações de produção. Essas forças objetivas expressam um poder superior ao 

próprio indivíduo; ou seja, as forças produtivas do trabalho coletivo tornam-se uma 

força objetiva apropriada pelo capital (que é o mesmo que dizer que as forças 

produtivas se convertem em propriedade privada). A divisão do trabalho – quando 

cooperativa, parcializa e hierarquiza o trabalho – estimula o próprio regime de 

propriedade privada.  

Diz-se, com isso, que, com a divisão do trabalho, as relações sociais se 

tornam autônomas (do ponto de vista econômico) do poder individual, pois agora há 

classes sociais, interesses, mecanismos institucionais e organizações de classe que 

procuram corporificar o próprio sistema. Disso resulta que as relações sociais não se 

expressam pelo talento dos indivíduos, ou famílias, mas por classes sociais 

estruturadas a partir do processo econômico. 

Em outra passagem, Marx deixa clara a afirmação acima de  negação do 

comportamento econômico individual como determinante do comportamento do 

sistema econômico:  
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Os indivíduos partiram sempre de si mesmos,  não certamente 
do indivíduo puro no sentido dos ideólogos, mas de si mesmos 
no  âmbito das suas condições e das suas relações históricas 
dadas. Mas verifica-se, no decurso do desenvolvimento 
histórico, e precisamente pela independência que adquirem as 
relações sociais, fruto inevitável de divisão do trabalho, que 
existe uma diferença entre a vida de cada indivíduo, na medida 
em que é pessoal, e a sua vida enquanto subordinada a um 
qualquer ramo de trabalho e às condições inerentes a esse ramo 
(não se deve concluir, a partir daqui, que o rendeiro ou o 
capitalista, por exemplo, deixem de ser pessoas; mas a sua 
personalidade é condicionada por relações de classe muito bem 
determinadas (grifo nosso) (Marx; Engels, 1980, p.80). 

  

Marx também deixa claro que a liberdade individual e a igualdade  são  

realizáveis, em sua plenitude,  pela classe dominante. Na vida cotidiana, as condições 

sob as quais o trabalhador exerce sua liberdade individual não mais dependem de sua 

vontade própria, e acabam sendo contingentes. Com efeito, Marx infere que a 

plenitude da liberdade individual não se resolve somente no marco da consciência ou 

da plena informação, relaciona-se à sua ação transformadora51.   

Do ponto de vista ideológico, há mais liberdade nas relações  de trabalho 

entre capital e trabalho do que o feudalismo; entretanto, o conteúdo dessa relação é 

de antítese, expressa na necessidade de extração do sobre trabalho e da alienação 

no processo de trabalho. Este é o cerne do que Schumpeter chama a debilidade 

da teoria de classe de Marx, pois centra todo antagonismo nos aspectos 

puramente econômicos, abstraindo o papel das famílias, da religião e dos 

indivíduos na sociedade de mercado, além de propor a derrubada do 

capitalismo. 

No Manifesto Comunista, de 1848, novamente se encontram alguns 

elementos de sua teoria de classe. Marx reconhece o papel progressivo da burguesia 

e do capitalismo.  Considera que a história é uma "história de luta de classes". Logo,  

o conceito de classe é vinculado ao conflito permanente. Quanto à burguesia, aplica 

 
51 GRAMSCI (1978, p.47) diz "o homem é um processo, precisamente o processo dos 
seus atos." O extremo filosofia da práxis, na literatura marxista, torna o discurso teórico 
obsoleto frente aos desígnios dos fins. A práxis pura levou à decadência de sistemas 
totalitários, exatamente por negar os fundamentos do discurso teórico e da democracia 
inerentes aos indivíduos. 
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sua tese materialista para descrever seu papel, ilustrando-a como a desenvolvedora 

as forças produtivas da sociedade.  

Caracteriza o papel do capitalista nesses termos: "Ser capitalista significa 

ocupar não somente uma posição pessoal, mas também uma posição social na 

produção. O capital é um produto coletivo (...) é uma força social."52 Importa, ainda, 

destacar que, para ele, a burguesia é agente passivo da acumulação industrial. Essa 

última afirmação é realmente polêmica e não é isolada dentro da obra de Marx. 

Finalmente, é notório que Marx analisa o fenômeno das classes sociais inserido na 

estrutura da sociedade. Em O Capital escreve:  
 

É tanto processo de produção das condições materiais de 
existência da vida humana quanto processo que, ocorrendo em 
relações histórico-econômicas de produção específicas, produz 
e reproduz essas mesmas relações de produção e, com isto, os 
portadores desse processo, suas condições materiais de 
existência e suas relações recíprocas, isto é,  sua forma 
socioeconômica determinada. Pois a totalidade dessas relações, 
em que os portadores dessa produção se encontram com a 
Natureza e entre si, em que eles produzem, essa totalidade é 
exatamente a sociedade, considerada segundo sua estrutura 
econômica (Marx, 1985,  p.72). 

 

Ora, Marx toma os agrupamentos sociais a partir dessas relações de 

produção, as quais o próprio sistema se encarrega de produzir e reproduzir, dando 

aos seus portadores certa funcionalidade. Assim, um princípio básico da estratificação 

das classes sociais no sistema de Marx é decorrente da análise dessas relações de 

produção. Essas relações, em um primeiro momento,  referem-se às relações de 

propriedade e de posse dos meios de produção, que permitem determinar os 

tradicionais conceitos de burguesia e de proletariado.53 De outro lado,  a forma de 
 

52 Ainda observa que a burguesia é "(...) produto de um longo desenvolvimento de uma série 
de revoluções no modo de produção e troca" (Marx; Engels, 1980a, p.43) e que "(...) só pode 
existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por 
conseguinte, as relações de produção e, com isto,  todas  relações sociais" (1980a, p.24). 
53 A burguesia é o agente personificado do capital. Detém o controle e a propriedade dos 
meios de produção; controla, diretamente ou não,  a força de trabalho e decide sobre o 
processo de acumulação e reprodução do capital. O proletariado é a classe despossuída dos 
meios de produção, vendendo sua força de trabalho em um mercado que une capital e 
trabalho através de relações monetárias. É a classe produtora do excedente econômico, 
apropriado privadamente pela burguesia. Ver Wright  (1981). Portanto, na análise marxista, a 
principal polarização da sociedade dá-se entre capital e trabalho, visto que ambos possuem 
relacionamento oposto quanto à propriedade e à posse dos meios de produção, apropriação 
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extração do trabalho excedente produzido pelo trabalho é fonte do antagonismo 

social. Isso serve como critério diferenciador dos modos de produção e de suas 

classes. Com efeito, Marx analisa as relações de classe como opositivas. A propósito, 

escreve:  
 
"Na própria emergência da civilização, a produção começa a se fundar 
no antagonismo entre as ordens, os estamentos, as classes e, enfim, 
no antagonismo entre o trabalho acumulado e o trabalho imediato. 
Sem antagonismo não há progresso. Essa é a lei a que se submeteu 
até hoje à civilização" (Marx, 1982a, p.64). 

 

Em sua crítica à teoria de classe de Marx, Schumpeter considera que ele 

iguala as relações de produção com as mesmas existentes no conjunto da 

sociedade.  Schumpeter (1984, p.37) chama essa igualação de Marx de "engenhosa 

tautologia". Para ele, Marx define as classes sociais como um fenômeno puramente 

econômico, utilizando-se da mesma definição da teoria econômica para definir as 

classes sociais no campo da sociologia: 
  

As duas "classes de participantes no processo econômico" de 
Marx, os capitalistas e os proletários, não são meras categorias, 
mas classes sociais. Esta característica é essencial ao sistema 
marxista. Unifica sua sociologia e sua economia, tornando 
fundamental para as duas o mesmo conceito de classe. De um 
lado, as  classes sociais da sociologia são, ipso facto, as 
categorias da teoria econômica; de outro, as categorias da teoria 
econômica são, ipso facto, as classes sociais (Schumpeter, 
1964a, p.214). 

 

A crítica schumpeteriana enfatiza que o critério de definição marxista reduz 

a "(...) apenas duas classes, proprietários e não-proprietários, e, dessa forma, todos 

os outros princípios de divisão, alguns muito mais plausíveis, tiveram de ser 

rigidamente deixados de lado ou reduzidos em sua importância, ou mesmo reduzidos 

àquele princípio" (Schumpeter, 1984, p.37).  

Em decorrência disso, Schumpeter (1984, p.36) tenta evidenciar a 

debilidade da teoria de classe marxista e, ao mesmo tempo, introduz aquilo que 

 
e distribuição do produto. Tudo isso parece muito trivial, entretanto, é bom repetir, uma vez 
que Schumpeter claramente nega essa construção em seus pontos essenciais. 
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considera relevante na análise de classe, isto é, a "incessante queda e ascensão de 

famílias individuais  para os extratos superiores".  

Ao negar o princípio estratificador de Marx como essencial e possuindo 

outra concepção de acumulação primitiva, interessa-se em avaliar a razão pela qual 

há a subida e a descida de famílias, principalmente burguesas, na direção dos 

negócios e da sociedade. Schumpeter, ademais, considera inaceitável a visão de 

antagonismo social proposta por Marx.54 Escreve: 
  

O esquema de duas classes não é mais do que útil para fins de 
uma análise séria: uma ênfase exclusiva sobre o antagonismo 
de classe é tão patentemente errada - e tão patentemente 
ideológica - quanto a harmonia das classes do tipo Carey-
Bastiat (...) e a proposição de que a evolução das formas de 
organização social é provocada por um mecanismo, que pode 
ser descrito, exclusivamente, em termos da luta entre aquelas 
duas classes, é uma simplificação que elimina os pontos 
essenciais do mecanismo realmente em funcionamento 
(Schumpeter, 1964a, p.75). 

 

Schumpeter, obviamente, não aceita a teoria do valor de Marx e, ainda, 

crítica a reducionismo econômico na teoria de classe de Marx. Deve-se notar, no 

entanto, que Schumpeter não nega a existência das classes sociais, entretanto 

defende outra estrutura conceitual para essa teoria, como se verá.  

 

 
3 O plano teórico e a exposição hegeliana 

Marx trata o capitalista como uma personificação, cumprindo funções 

inerentes à dinâmica interna de funcionamento do capitalismo. A construção dessa 

categoria conceitual, personificando os agentes econômicos, é um tanto complexa em 

sua análise. Primeiro, envolve o entendimento da teoria da alienação, pelo menos de 

seus princípios básicos. Segundo, remete à  crítica ao método da economia clássica. 

A revisão do conceito de alienação será feita adiante. A crítica ao método dos 

 
54 Ver Schumpeter (1984, p.37) e (1968, p.300). 
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economistas clássicos foi exposta no capítulo 2. No entanto, será retomado, agora, 

esses dois aspectos, de forma breve, utilizando a seguinte passagem: 
 

É (...) igualmente natural que os agentes reais da produção se 
sintam completamente à vontade nessas formas alienadas e 
irracionais de capital-juros, terra-renda, trabalho-salário, pois 
elas são exatamente as configurações da aparência em que eles 
se movimentam e com as quais lidam cada dia. Por isso, é 
igualmente natural que a Economia Vulgar, que não é mais 
do que uma tradução didática, mais ou menos doutrinária, 
das concepções cotidianas dos agentes reais da produção, 
nas quais introduz certa ordem compreensível, encontre, 
exatamente nessa trindade em que todo nexo interno está 
desfeito, a base natural e sublime, acima de toda e qualquer 
dúvida, de sua jactância superficial (Marx, 1985, p.280). 

  

Convém notar que, na citação acima, existem dois elementos importantes. 

Primeiro, ao longo de sua trajetória teórica, Marx não abdica do conceito de alienação. 

Esse conceito filosófico  adquire, nas suas mãos, uma construção conceitual 

eminentemente econômica. A relação capitalista, ao modificar a base tecnológica da 

produção, leva à alienação da essência do trabalho humano, no qual o trabalhador se 

encontra distanciado do produto do seu trabalho, das condições de controle e de 

posse dos meios de produção, transformando-se em apêndice da máquina; e, 

portanto,  tendo na execução do seu trabalho uma atividade desumanizada.  

A alienação econômica é ponto de partida para os demais processos de 

alienação (política, religiosa, etc.). Segundo Marx, os economistas de sua época 

fizeram uma acomodação teórica às concepções cotidianas do mundo dos negócios, 

absorvidos pelo fetichismo das relações mercantis. Isso remete a análise do autor à 

oposição às categorias conceituais e às hipóteses elaboradas por esses economistas. 

Ora, demonstrou-se que Marx buscou elaborar um novo  núcleo racional à análise 

econômica, ao sugerir que a explicação do processo econômico deve ser calcada a 

partir de categorias conceituais e de leis,  não derivadas da forma imediata dos 

conceitos advindos do cotidiano da economia de mercado. 

Nessa medida, a categoria conceitual capitalista, ao corporificar as funções 

do capital, não pode ser explicada por Marx sem levar em conta os elementos 

descritos acima. Nesta seção, deixam-se à parte as questões puramente 
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metodológicas, e passa a descrever o capital posto em movimento, ou seja, 

assumindo o  movimento teórico e corporificando suas funções. 

O principal plano de análise de Marx em O Capital é o plano da imanência 

ou teórico, isto é, "(...) a organização intrínseca do modo de produção capitalista em 

sua média ideal" (1985, p.280).  Como se viu, o objeto proposto por Marx refere-se  

ao estudo  das relações sociais subjacentes, às leis interna de movimento do capital, 

ou seja, seu plano teórico, tomado na sua forma pura.55  

Portanto, Marx elabora sua teoria inserindo os agentes econômicos naquilo 

que considera sua essência, operando em sua forma desenvolvida, corporificando as 

leis internas, colocando-os dentro de relações e de interesses de classe, 

condicionantes de seu comportamento socioeconômico. 

Em relação a essa construção teórica de Marx, Mazzucchelli (1985, p.56) 

sustenta a tese de que "(...) é impossível deduzir diretamente o movimento real do 

capitalismo a partir das leis baseadas no valor e na mais-valia";  e que, somente em 

última instância, deve-se recorrer suas determinações imanentes.  

Na realidade, a tese desse autor não se distancia muito da crítica segundo 

a qual os principais conceitos marxistas são não operatórios. Ora, a título ilustrativo, 

pode-se dizer que a mais-valia não é uma abstração, nem muito menos uma categoria 

colocada fora do mundo real. Em outros termos, as leis da mais-valia e do valor não 

se separam da necessidade do entendimento do movimento do capital na sua forma 

concorrencial. Além disso, ao se enfatizar que o plano da imanência torna impossível 

deduzir o movimento do capital, está-se, em certo sentido, voltando à velha questão 

da operacionalidade das categorias marxistas.  

Sua mensuração reflete um problema estatístico, que, por sua vez, remete 

a uma concepção metodológica. A questão central é se todas as categorias teóricas 

são passíveis de medição, mesmo tendo uma forma real. Se as formas concretas do 

 
55 Numa passagem do Livro III, diz: "Mas, na teoria, se pressupõe que as leis do modo de 
produção atuem em sua forma pura. Na realidade, há sempre aproximação; mas essa 
aproximação é tanto maior quanto mais o modo de produção capitalista estiver desenvolvido 
e quanto mais sua adulteração e seu entrelaçamento com restos de condições econômicas 
anteriores forem eliminados" (Marx, l984a, p.137). 
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mundo econômico são passíveis de medição – até pelo método ser adequado à sua 

mensuração –,  isso não significa, necessariamente, que as mesmas serão as 

categorias essenciais da análise econômica. Marx é claro em expressar a 

essencialidade da teoria da mais-valia como o centro da pesquisa econômica.56 Pode-

se, ainda, observar: "Se a mais-valia não é mensurável, isso se deve justamente a 

que ela é o conceito das suas formas, por sua vez mensuráveis."57 

Pois bem, tecidas algumas considerações sobre o plano teórico, passam-

se a demonstrar alguns elementos que descrevem a percepção de Marx a respeito do 

capitalista. Marx, ao examinar o modo de produção, toma a relação entre capital e 

trabalho como coercitiva,  enfatizando que  os agentes, mutuamente relacionados,  

não estão ligados "(...) em relações pessoais de dominação e dependência, mas que 

brota de diversas funções econômicas" (1985a,. p.81). Nega, desse modo, a 

dominância de relações  pessoais e relaciona os indivíduos, enquanto agentes 

econômicos, à sua funcionalidade específica, historicamente determinada, ao 

corporificar as funções econômicas de capital ou de trabalho assalariado:   
 

As funções que o capitalista exerce não são mais do que as 
funções do próprio capital –  do valor que se valoriza sugando o 
trabalho vivo – exercidas com consciência e vontade. O 
capitalista só funciona enquanto capital personificado,  {o 
capitalista} é o capital enquanto pessoa; do mesmo modo, o 
operário funciona unicamente como trabalho personificado, o 
trabalho que a ele pertence como suplício, como esforço, mas 
que pertence ao capitalista como substância criadora e 
incrementadora de riqueza (Marx, 1985a, p.55).  

 

O conteúdo das afirmações acima é constante na obra desse autor; logo, 

percebe-se que o capital assume dado papel e função bem determinados dentro de 

sua teoria. No Prefácio , Marx faz um alerta metodológico importante:  
 

Não pinto, de modo algum, as figuras do capitalista e do 
proprietário com cores róseas. Mas aqui só se trata de pessoas 
à medida que são personificações de categorias econômicas, 
portadoras de determinadas relações de classe e interesse. 
Menos do que qualquer outro, o meu ponto de vista,  que enfoca 

 
56 "Mais-valia e taxa de mais-valia são, em termos relativos, o invisível e o essencial a ser 
pesquisado, enquanto a taxa de lucro e, portanto, a forma da mais-valia como lucro se mostra 
na superfície dos fenômenos" (Marx, l984b, p.34). 
57 Conforme Althusser (l980, p.l09). 
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o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como 
um processo histórico natural, pode  tornar o indivíduo 
responsável por relações quais ele é, socialmente, uma criatura, 
por mais que ele queira colocar-se subjetivamente acima delas 
(grifo nosso) (Marx, 1983, p.13). 

 

Marx concebe a atuação dos agentes econômicos a partir das leis de 

movimento do capital. Sua lógica corporifica-se no capital. Sua atitude subjetiva reflete 

os impulsos ditados pelo próprio sistema. O comportamento empresarial não deriva 

de postulações a respeito da natureza humana ou de uma qualidade específica. Ao 

contrário, para Marx, é a descoberta das leis inerentes à  totalidade da análise - 

capitalismo -, que permite dar papeis funcionais aos agentes econômicos, o que se 

constitui numa inversão ao individualismo metodológico.58 

Dessa forma, o capital, como indivíduo e classe, assume a motivação 

básica da relação de produção, que é sua autovalorização. Torna-se agente 

personificado, aparecendo  como um portador, cujo objetivo é "uma perene máquina 

de sugar mais-trabalho" (1985, p.274). Do ponto de vista da estrutura comportamental, 

Marx é insistente em descrever a paixão pela acumulação, ou, ainda, seu "conflito (...) 

entre o impulso acumular e o instinto do prazer". "Acumulai, Acumulai" e "Poupai, 

Poupai, isto é, retransformai a maior parte possível da mais-valia ou do mais-produto 

em capital!" (Marx, 1984, p.174).  

Convém notar que a natureza da função do capital é descrita pela intensa 

contradição com o trabalho. A contradição é motivada pelo distinto controle da 

propriedade  privada dos meios de produção. De um lado, o capitalista assume um 

papel do ponto de vista da execução real das atividades produtivas: orienta-se em 

retirar das forças produtivas a  mais-valia necessária, aumentando a produtividade e 

a intensidade do trabalho pela introdução de máquinas e da ciência, administrando  

cientificamente a empresa. Por outro, procura economizar e reduzir o custo do capital 

constante e da própria força de trabalho. Mantém controle permanente da produção, 

visando evitar desperdício e atingir níveis compatíveis ao ritmo médio do trabalho, de 

acordo com os padrões concorrenciais.  
 

58 Ver Baran; Sweezy (1978, p.51). 
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A direção capitalista não é uma função específica surgida da 
natureza do processo social de trabalho e pertencente a ele, ela 
é, ao mesmo tempo, uma função de exploração de um processo 
social de trabalho e, portanto, condicionada pelo inevitável 
antagonismo entre explorador e a matéria-prima de sua  
exploração (Marx, 1983, p.263).  

 

No que tange ao princípio do risco assumido pela economia  neoclássica, 

ou seja, de que há riscos ao empreender seu negócio, Marx considera que o risco nos 

negócios não é somente peculiar ao capital. Para ele, o  risco deve-se ao fato de 

assumir o controle privado do processo de produção.59  Além disso, pode-se dizer que 

a liderança social do capitalista advém de sua posição ocupada no processo de 

produção (esse é um aspecto captado e teorizado pelo método  neoclássico).  

O papel de dirigente e organizador da produção nas decisões  de negócio 

são funções reais são inerentes ao próprio conteúdo da relação de produção. "O 

capitalista não é capitalista porque ele é dirigente industrial, ele torna-se comandante 

industrial porque ele é capitalista" (Marx, 1983, p.264).   

Isso equivale a dizer, na linha neoclássica, que os empresários combinam 

os "fatores de produção" de maneira a maximizar seus lucros. No entanto, em 

oposição a tal abordagem, em Marx,  a ideia de combinação de fatores de produção 

é mais complexa que a redução a uma relação técnica de produção. Envolve a 

combinação de fatores de produção com relações sociais, historicamente 

determinadas. Diz Marx: "Economia Política não é tecnologia". Na mesma direção, 

assinala Balibar (1980, p.170): 
 
O que Marx chamou de combinação não é simples relação entre 
si de "fatores" de qualquer produção, mas a relação dessas duas 
ligações e sua interdependência. 

 

 
59 Marx escreve explicitamente nesse sentido: "Cada processo de produção implica um risco 
para os valores que nele ingressam, um risco que, contudo, 1) esses correm mesmo fora do 
processo de produção e 2) é inerente a qualquer processo de produção e não só ao do capital 
(...) Não se trata de algo peculiar ao processo capitalista de produção. Se, na produção 
capitalista, esse risco é do capitalista que o corre, tal deve-se unicamente ao fato de esse ter 
usurpado a propriedade dos meios de produção" (Marx, 1985a, p.52). 



 
 

70 

Por isso, na análise marxista não há combinação de fatores de produção 

como propõe a análise microeconomia da teoria marginalista. Os fatores de produção 

são trabalho e terra, acima de tudo, agrupados em classes sociais definidas no plano 

puramente econômico.  Como o método é dialético, a teoria econômica, a sociologia 

e história não se movem pela estabilidade.  

Assim, ao incorporar os ditames do processo de valorização, a função do 

capitalista passa a estar situada fora das conotações derivadas do cotidiano dos 

negócios, sendo preciso buscar a essência desse "fator de produção",  distanciando-

se de conceitos de empresário,  ou hipóteses apriorísticas sobre a natureza  e a ação 

humana.  

Por isso, Marx alerta que não procura pintar de cores róseas seus agentes 

econômicos, ao conceber a categoria de capitalista e ao descrever sua funcionalidade. 

Como foi dito, na análise marxista, o papel dos agentes é buscado através de sua 

atuação e ligação com os ditames decorrentes das leis de funcionamento do 

sistema em seu plano teórico.  Os agentes econômicos (capital e trabalho),  

abstraído de sua significação individual e suas aptidões, possui uma funcionalidade 

ditada pela lógica objetiva do próprio sistema. Marx é explícito em dizer que o sistema 

é a "produção pela produção". Em suas palavras:  
 

Como fanático da valorização do valor, ele força, sem nenhum 
escrúpulo, a humanidade à produção pela produção e, portanto, a um 
desenvolvimento das forças produtivas sociais e à criação de 
condições materiais de produção, que são as únicas que podem 
constituir a base real de uma forma de sociedade mais elevada, cujo 
princípio básico é o desenvolvimento livre e pleno de cada indivíduo. 
Apenas como personificação do capital, o capital é respeitável. Como 
tal, ele partilha com o entesourador o instinto absoluto do 
enriquecimento. O que neste, porém, aparece como mania individual, 
é no capitalista efeito do mecanismo social, do qual ele é apenas uma 
engrenagem (Marx, 1984, p.172, grifos nosso). 

  

Por último, entende-se que a dedução de uma série de leis determinadas 

em bases puramente econômicas, propostas por Marx, não determina uma lei geral 

ação humana, ou uma certeza quanto à predição do  futuro do sistema 

capitalista. A história econômica demonstrou que processos inovações produtivas, 
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expansão do crédito, expansão do tamanho do Estado, mudanças institucionais e 

políticas, permitiram a evolução econômica das nações, ainda que o padrão de 

desigualdade da distribuição de renda seja a tônica.   

 
4 O plano concreto da teoria econômica 

Até aqui, derivou-se o impulso do capitalista pela acumulação crescente 

como determinação do plano teórico. Não se entende, como Mazzucchelli (1985), que 

haja dicotomia insuperável entre o plano da concorrência e o plano do teórico. O plano 

da imanência é o preâmbulo teórico necessário à compreensão dos níveis de 

abstração mais concretos, como a análise da concorrência.60  

No livro I de O Capital, o próprio Marx é explícito ao dizer: "(...) uma análise 

científica da concorrência só é possível depois de compreender a natureza interna do 

capital" (1983, p.252). É com essa visão que se procura compreender Marx, sem a 

preocupação de querer aprofundar a análise da concorrência, a qual, já se frisou, não 

faz parte do objeto de estudo deste trabalho. 

Pois bem, agora se analisará, mais detidamente, o movimento do capital 

no processo de acumulação. O capitalista individual procura ampliar e conservar seu 

capital através da expansão das forças produtivas do trabalho e das mudanças de 

técnicas, aumentando a mais-valia relativa e reduzindo do valor da força de trabalho. 

Eleva-se, com isso, a taxa geral de mais-valia da economia. A busca incessante por 

investimentos ou novas tecnologias permite constantes expansões das escalas de 

produção e de produtividade do trabalho.  

Quando surge um capitalista inovador – expressão de Labini (1984) – 

dentro de um ramo particular de indústria que consiga produzir uma mercadoria com 

valor individual inferior ao valor social, esse tem condições de extrair uma mais-valia 

extraordinária. Com efeito, para Marx, o capitalista individual orienta-se em reduzir o 

valor unitário da mercadoria, impulsionando a produtividade do trabalho via introdução 

de novas técnicas no processo de trabalho. Logo, a vantagem adquirida pelo inovador 
 

60 Conforme Salama (1980, p.190). 



 
 

72 

é anulada pela concorrência dos outros capitais, os quais seguem as mudanças do 

padrão tecnológico (Marx, 1983, p.251-3). 

Isso significa que, para Marx, o processo de expansão da mais-valia em 

cada capitalista individual gera intensa busca de novas tecnologias e o acirramento 

da luta concorrencial via redução dos preços. Por sua vez, isso se reflete na expansão 

das escalas de produção de bens e serviços e na redução do valor dos bens-salários.  
 
"É o impulso imanente e a tendência constante do capital aumentar a 
força produtiva do trabalho para baratear a mercadoria e, mediante o 
barateamento da mercadoria, baratear o próprio trabalhador (Marx, 
1983, p.254). 

 

Labini (1984, p.10) descreve o processo acima como "inovação autônoma", 

que "(...) se difunde por causa da concorrência e da redução dos preços". O autor 

também  aproxima o conceito schumpeteriano de inovação ao processo de introdução 

de novas técnicas sugerido por Marx. A nosso ver, tal processo também se condiciona 

pela necessidade de redução do valor da força de trabalho, ou seja, a disputa entre 

lucros e salários motiva a introdução de novas tecnologias. Esse último aspecto não 

é abordado por Schumpeter. 

Uma vez definidas a atuação do capitalista e as leis internas que lhe ditam 

seu comportamento econômico, Marx, no livro I, elabora sua teoria da acumulação e 

do ciclo econômico, descrevendo as consequências do crescimento do capital e de 

sua relação com  o emprego e o salário da classe trabalhadora.  

No capítulo 23, encontram-se os elementos de sua teoria do ciclo 

econômico e algumas postulações sobre a tendência à concentração industrial e da 

queda da taxa de lucro. Primeiramente, Marx desenvolve sua argumentação numa 

situação em que a composição orgânica do capital é constante. Sob essa condição, 

demonstra a endogeneidade dos salários, subordinando-os às leis internas da 

acumulação. Mesmo supondo condições favoráveis ao preço do trabalho, para ele, os 

salários reais crescentes têm seus limites determinados.61  
 

61 "Preço crescente do trabalho em decorrência da acumulação do capital significa, de fato, 
que o tamanho e o peso da cadeia de ouro, que o próprio trabalhador forjou para si, permitem 
reduzir seu aperto" (Marx, 1984, p.191). Ainda escreve outra indicação: "Abstraindo 
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Em oposição aos economistas clássicos, que identificavam a população 

como mecanismo regulador dos salários ao seu nível de subsistência,62 Marx 

demonstra que a oferta e a demanda de trabalho não se encontram determinadas pela 

lei da população. Procura, com isso, desvincular as leis do crescimento populacional 

como um dos determinantes das leis de movimento do capital.  

Para ele, o crescimento da demanda de trabalho encontra-se na 

dependência da expansão do capital, principalmente sua parte variável. Isso significa 

que uma parte da mais-valia apropriada, destinada à expansão do emprego, é 

incorporada ao ciclo da produção, permitindo a expansão da demanda de trabalho. 

Se as necessidades de expansão forem superiores ao crescimento da força de 

trabalho, os salários nominais se elevam.  

Marx conclui sua formulação em termos funcionais: "(...) a grandeza da 

acumulação é a variável independente; a grandeza do salário, a dependente, e não o 

contrário" (1984, p.192). A condição de  elevação salarial, supondo constância da 

composição orgânica, é possível se não perturbar o progresso da acumulação. Essa 

decresce com a elevação salarial, dada a compreensão da mais-valia,  forçando a 

redução do preço do trabalho, por intermédio das mudanças tecnológicas e pela 

formação de um excedente  de trabalhadores.  Em suma,  
 
A elevação do preço do trabalho permanece, portanto, confinada em 
limites que não só deixam intocados os fundamentos do sistema 
capitalista, mas também asseguram sua reprodução em escala 
crescente. (Marx, 1984, p.193). 

 

Para tornar mais realista a explicação do ciclo industrial, a hipótese inicial 

de composição orgânica do capital constante é modificada, visto que o autor assume 

a tendência à concentração industrial inerente ao sistema e, fundamentalmente, 

 
inteiramente a elevação do salário com o preço decrescente do trabalho, etc., seu aumento 
significa, no melhor dos casos, apenas diminuição quantitativa do trabalho não pago que o 
trabalhador tem de prestar. Essa diminuição nunca pode ir até o ponto em que ela ameace 
o próprio sistema" (grifo nosso) (Marx, 1984, p.192). 
62 Quando a acumulação de capital for intensificada, haverá melhor remuneração dos salários. 
Esses últimos, por sua vez,  induziriam ao crescimento da população, a qual pressionaria a 
volta dos salários a seu nível natural, e vice-versa. 
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adiciona a explicação ao progresso técnico.63 O progresso técnico é,  para o autor, 

poupador de trabalho, acompanhado por profundas modificações na composição 

técnica, implicando, ainda, o crescimento  relativo da sua parte constante em relação 

à variável. O crescimento interno da firma individual tem como consequência lógica-

histórica a tendência à crescente concentração  industrial, que amplia e acelera o 

desenvolvimento e o próprio progresso técnico.64 

A crescente acumulação de capital desenvolve-se com o desemprego 

tecnológico, pois as firmas industriais aumentam relativamente a parte constante em 

relação à variável, deslocando, relativamente, parte da população trabalhadora para 

fora do mercado de trabalho. Esse excedente estrutural de mão-de-obra chama-se 

exército industrial de reserva. Esse último é decorrente da intensificação do 

desenvolvimento capitalista através do desemprego tecnológico, constituindo-se na 

verdadeira face da lei populacional do sistema. O ciclo industrial, para Marx, consiste 

na absorção e na reconstituição desse exército de reserva e nos movimentos salariais 

dele resultantes.65 

 
63 Usa-se aqui, o termo progresso técnico simplesmente para especificar a elevação da 
produtividade do trabalho e as alterações no processo de trabalho. Para Marx, a maior 
produtividade do trabalho implica a crescente utilização de meios de produção, que passam 
a ser a condição e a consequência da crescente produtividade do trabalho. De um lado, maior 
quantidade de insumos, máquinas, etc. é  consequência da maior produtividade do trabalho. 
De outro lado, as alterações decorrentes das modificações da base técnica sob a qual opera 
o capital é condição necessária para o progresso técnico. O crescimento do capital 
constante, em termos físico e relativo,  torna-se a causa e a consequência do progresso 
técnico. Este último é, para Marx, poupador de trabalho: "O progresso da acumulação 
diminui a grandeza relativa da parte variável do capital, não exclui, com isso, de modo algum, 
o crescimento de sua grandeza absoluta" (Marx, 1984, p.195).  
64 Para ele, a existência de capital, em constante crescimento interno, leva à concentração de 
meios de produção e crescente subordinação real do trabalho ao capital. O capital individual 
tem condições de concentrar maior volume de capital fixo e variável sob seu comando. Com 
o crescimento desse capital individual, ocorre a expansão do capital global. É característico 
desse processo  de concentração o crescente controle dos meios de produção e da força de 
trabalho e a concomitante intensificação da concorrência. Esta última estimula a luta entre os 
diversos capitais pela fonte de matérias-primas, pelos mercados, etc. 
A centralização é o processo estimulado por essa concorrência, pelo qual um capital expropria 
outro capital. Sua consequência é a existência de poucos capitais em condições de dominar 
os capitais menores e de expulsar os concorrentes mais frágeis. A concorrência e o crédito 
são os impulsionadores da centralização. Conforme Marx (1984, p.196-8). 
65 Escreve Marx: "Os movimentos gerais dos salários são exclusivamente regulados pela 
expansão e contração do exército industrial de reserva, que corresponde à mudança periódica 
do ciclo industrial" (1984, p.204). 
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Quanto ao mercado de trabalho, o movimento expansivo do capital permite 

controlá-lo tanto pelo lado da oferta de trabalho como pelo da demanda. A oferta de 

trabalho torna-se independente do próprio crescimento da população. Na sua crítica 

à lei de Malthus, Marx discorda da relação entre a oferta de trabalho e movimentos da 

população, ou melhor,  de que a "(...) dinâmica do capital depende do movimento do 

tamanho da população" (Marx, 1984, p.204).  No lado da demanda, faz o crescimento 

da força de trabalho depender da parte variável do capital. Em face disso, o 

crescimento da demanda de trabalho não se torna idêntico ao crescimento do conjunto 

do capital. 

Castro (1979, p.135) sintetiza duas conclusões essenciais, do que foi dito 

até agora:  
 
"-os movimentos dos salários estão duplamente subordinados a 
movimentos próprios do capital, vale dizer, a intensidade da 
acumulação e  a adoção de técnicas poupadoras de mão-de-obra; 
-a acumulação não se acomoda aos movimentos da população, vale 
dizer, o capital não está subordinado a uma "pretensa lei natural da 
população". 

 

Até agora, descreveram-se os aspectos básicos do processo de 

acumulação de capital,  do ciclo econômico e da tendência propostos por Marx. Mas, 

nesse momento, deve-se fazer uma diferenciação entre a reprodução do capital 

individual e global. Para o individual, a forma material do seu capital expressa-se em 

seu produto individual, que deve encontrar mercados para realização do seu valor. As 

condições de reprodução do capital global não se manifestam, porém,  em apenas um 

produto individual. É necessário que haja condições objetivas para efetivação da 

procura: uma base material prévia para a realização do próprio excedente gerado pelo 

processo da valorização do capital. 

Pode-se dizer que a vontade de acumular, descrita por Marx, dos capitais 

individuais encontram uma barreira concreta pelo lado da demanda. Robinson (1983, 

p.31) tem uma observação, algumas vezes recorrente na literatura; critica a forma 

como Marx descreve o comportamento do capitalista: "Si los capitalistas se 
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comportaran tal y como Marx los describio y en realidad invirtieram todo el excedente, 

no habría necesidad del socialismo".  

A crítica da autora ajuda a demonstrar um aspecto não suficientemente 

abordado por Marx, qual seja, as decisões de gastos dos capitalistas interferem nos 

seus lucros totais e no seu processo de desenvolvimento, submetido à incerteza em 

relação ao futuro, influindo nas flutuações econômicas. As expectativas (centradas no 

futuro)  ajudam a moldar o processo decisório da atividade empresarial. Ou seja, a 

análise de cunho keynesiano introduz a temporalidade das decisões de curto prazo 

como forma de entender o movimento do capital e sua instabilidade.  

No esquema de Marx, não aparecem, rigorosamente,  os termos incerteza 

ou expectativa na sua versão keynesiana. Marx, ao centrar-se na análise das leis e 

tendências do desenvolvimento, deriva os motivos da instabilidade do capitalismo em 

outros aspectos, como a queda da taxa de lucro, a concentração da riqueza, etc.  

As óticas schumpeteriana, keynesiana e a marxista possuem algumas 

afinidades, quando negam o conceito de equilíbrio geral,  enfatizando o caráter 

monetário da economia. Percebe-se que a análise das decisões de gasto do 

capitalista individual (ou seu comportamento como classe), pressionado pela 

necessidade de expansão da mais-valia e pela concorrência, e a condição concreta 

de realização da produção potencial, abrem o espaço para a sustentação de uma 

teoria da demanda efetiva.  

Kalecki contribui para a construção de tal teoria agregada de Marx, a partir 

dos esquemas de reprodução, sugerindo que Marx não desenvolveu suficientemente 

o tema. Antes de Kalecki, o problema da demanda efetiva foi abordado de maneira 

radical por dois autores: Rosa de Luxemburgo66 e Tugan-Baranovki.67 Além dos 

 
66 A autora marxista, Rosa de Luxemburgo, foi a primeira a criticar os esquemas de 
reprodução de Marx, apontando à necessidade de construção de uma teoria da demanda 
efetiva.  Seu erro foi não atribuir importância devida aos gastos dos capitalistas e não 
compreender que o sistema é, paradoxalmente, antagônico, ou seja, a produção pela 
produção é a lógica operante do capital. Ver Kalecki (1983, p.10-8). 
67 Como observa Kalecki, "Tugan-Baranovki nega inteiramente que o problema dos mercados 
possa constituir um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo, o qual depende assim 
totalmente do aumento da capacidade produtiva. Rosa de Luxemburgo, ao contrário, 
considera a reprodução ampliada impossível num sistema capitalista fechado, atribuindo todo 
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autores mencionados, é recorrente na literatura a abordagem desse aspecto como 

elemento da teoria das crises em Marx, isto é, o problema da realização da mais-

valia.68  

O princípio da demanda efetiva elaborado por Keynes e Kalecki (ou o 

debate em torno da crise do capitalismo como um problema de realização) demonstra 

as lacunas deixadas por Marx quanto a esse aspecto.  Não se pretende, no entanto, 

estender mais nesse assunto.  

  
5 A alienação do trabalho: Marx filósofo 

A teoria da alienação é essencial para o entendimento da estrutura 

conceitual das personificações que os agentes econômicos (capital e trabalho) 

assumem no sistema teórico de Marx. Visando precisar a presente análise, buscar-

se-á, nesta seção, sistematizar  algumas formulações de Marx no que tange ao estudo 

da  alienação no processo de trabalho.  

O leitor deve observar que não se tem a pretensão de rigor filosófico, pois 

o objetivo básico aqui é tão-somente demonstrar que, segundo Marx, os agentes 

econômicos estão submetidos ao processo de  alienação. Novamente, para cumprir 

tal objetivo, far-se-ão comentários necessários a algumas destacadas passagens 

elaboradas por Marx, principalmente da sua juventude quando mais se concentra 

nesse tema. Vale lembrar, ademais, que a teoria da alienação está presente na fase 

madura de Marx.69  
 

seu desenvolvimento à possibilidade de vender suas mercadorias em mercados externos, isto 
é, no setor não capitalista da economia mundial" (1983, p.10). 
68 Segundo Mazzucchelli (1985, p.74), "(...) escritores de reconhecida competência como 
Miglioli, Napoleoni, Rosdolsky e Colletti aceitam integralmente a ideia de que a realização da 
mais-valia constitui ponto fundamental da explicação marxista das crises". 
69 "Como, ao entrar no processo, seu próprio trabalho já está alienado dele, apropriado pelo 
capitalista e incorporado ao capital, esse (trabalhador) se objetiva, durante o processo, 
continuamente em produto alheio. Como o processo de produção é, ao mesmo tempo, o 
processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalhador 
transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em valor que explora a 
força criadora do valor, em meios de subsistência que compram pessoas, em meios de 
produção que empregam o produtor. O próprio trabalhador produz, por isso, constantemente 
a riqueza objetiva como capital, como poder estranho que domina e explora, e o capitalista 
produz de forma igualmente contínua a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, 
separada de seus próprios meios objetivos e realização, abstrata, existente na mera 
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O conteúdo dessa teoria em Marx pode ser descrito em três aspectos 

essenciais: primeiro, a dissociação do produto do trabalho de seu produtor e sua 

separação dos meios de produção. Isso, em O Capital, é o pressuposto histórico da  

constituição da relação capitalista; segundo, a atividade vital do trabalho (seu 

consumo produtivo), é base para a teoria do trabalho assalariado: distinguindo-se o 

valor de uso específico da força de trabalho e o consumo produtivo, explica-se o 

processo de valorização e a necessidade de recriação dessa relação;  terceiro, há o  

componente estritamente filosófico na definição da alienação contida nos Manuscritos 

Econômicos-Filosóficos (doravante chamado de Manuscritos), escrito em  1844. Em 

outros termos, Marx considera que o trabalhador perde a generalidade de homem e 

seu contato com a Natureza. Nessa terceira definição, sustenta-se, segundo Mandel 

(1980), uma visão antropológica do homem. 

Por último, compartilha-se a compreensão de que a transição do jovem 

Marx ao Marx maduro implica a passagem a uma filosofia com fortes traços 

econômicos. Nesse sentido, não se professa nenhuma liquidação da filosofia, apenas  

sustenta-se o materialismo da mesma.70 

 
corporalidade do trabalhador, numa só palavra, o trabalhador como trabalhador assalariado. 
Essa constante reprodução ou perpetuação do trabalhador é a condição sine qua non da 
produção capitalista" (Marx, 1984, p.156). 
70 Percebe-se que existe um longo debate sobre afirmação da filosofia em Marx - que é, ao 
mesmo tempo, a reafirmação de Marx como economista  e sua negação. Por exemplo, no que 
tange à negação da filosofia em Marx, encontra-se a posição de Mandel (1980, p.178), 
Marcuse (1984) e Morishima & Catephores (1980). A propósito, escreve Marcuse: "A transição 
de Hegel a Marx é, sob todos os aspectos, uma transição a uma ordem de verdade 
essencialmente diferente que não se presta a ser interpretada em termos filosóficos. Veremos 
que todas os conceitos filosóficos da teoria marxista são categorias econômicas e sociais, 
enquanto todas as categorias econômicas e sociais de Hegel são conceitos filosóficos. 
Mesmo os primeiros trabalhos de Marx não são filosóficos. Eles expressam a negação da 
filosofia, embora ainda o façam em linguagem filosófica" (Marcuse, p.239).  No que se refere 
à afirmação da filosofia em Marx,  têm-se como indicativo os trabalhos de Kosik (1986) e 
Althusser (1979, p.137). Kosik, ao se referir à passagem acima de Marcuse, escreve:  "Se 
desenvolvimento de Hegel a Marx não é a passagem de uma posição filosófica a outra, disso 
não se deduz, porém, de modo algum, a necessidade da `eliminação' da filosofia" (1986, 
p.158). Para ele, a filosofia ciência é ainda necessária, pois os conceitos socioeconômicos 
são construídos de maneira "subjetiva" e , portanto, podem representar "imagens falsas" 
(p.159).  A nosso ver, Kosik, como estruturalista, trabalha a visão de que os conceitos podem 
ser ideológicos. Ora, Marx demonstrou que suas categorias devem ser expressão de um modo 
de ser e que a dialética é o instrumento para a eliminação dessa falsa consciência. A dialética 
elimina o problema das "imagens falsas". Mas, para ser uma dialética, não idealista, ela só 
pode ser uma filosofia eminentemente econômica. Em nossa opinião, se há uma filosofia da 
ciência pura, seu núcleo racional possui uma ligação indissolúvel com a economia. 
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5.1 As obras iniciais de Marx 

 

A obra Manuscritos Econômico-Filosóficos constitui-se um dos escritos 

iniciais mais significativos na estruturação do  pensamento filosófico marxista 

contemporâneo. Nesse livro,  Marx faz a crítica inicial aos economistas clássicos por 

não terem dado  a devida explicação ao significado de algumas categorias 

econômicas. Diante de tal preocupação,  esforça-se em construir uma teoria 

alternativa, fortemente filosófica, explicativa das relações sociais estabelecidas, 

consideradas naturais pelos economistas em questão. Sua teoria da alienação é o 

primeiro passo de uma crítica consistente às leis econômicas dos clássicos. 

Marx, por exemplo, argumenta que os clássicos apenas situam a categoria 

trabalho no quadro do capitalismo, abstraindo seu conteúdo histórico, reduzindo-a à 

necessidade de reprodução física. Faz a análise crítica da situação do trabalhador, 

tratado pelos economistas como ser desumanizado tanto física como espiritualmente. 

É uma das primeiras afirmações do humanismo de Marx. Esse ponto tem sido objeto 

de controvérsia entre alguns marxistas.71 

 Para ele, a economia clássica torna-se incapaz de descobrir o conteúdo 

específico e histórico das relações sociais (propriedade, produção), pois suas leis 

abstratas partiam do mundo tomado como coisa, isto é, há a crítica inicial ao mundo  

reificado da relação capitalista. Deve-se notar que, nessa obra inicial, Marx  

desenvolve a crítica com  traços materialistas, mas se utiliza do  conceito filosófico de 

alienação, de origem hegeliana.72 Procura, então, demonstrar que a economia 

clássica "(...) oculta la enajenación contenida en la misma esencia del trabajo, porque 

 
71 Althusser nega essa posição. Ao contrário, Mandel (1989, p.31) considera: "Nos 
Manuscritos de 1844, o segredo dessa sociedade desumanizada é revelado. A sociedade é 
desumana, porque o trabalho nela é um trabalho alienado". 
72 "O seu ponto de partida nessa crítica não é de modo algum o "conceito" de trabalho 
alienado; o seu ponto de partida é, ao contrário, a constatação prática da miséria operária, 
que cresce na mesma medida em que crescem as riquezas que essa classe operária produz" 
(Mandel, 1980, p.161). Nesse sentido, Mandel deixa  claro que esse conceito em Marx é 
construído a partir  das condições empíricas de vida da sociedade (1980, p.176).  
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no considera la relación directa entre el obrero (el trabajo) y la producción". E, ainda, 

"La relación directa entre el trabajo y sus productos es la relación entre el obrero y los 

objetos de su producción" (Marx, 1980, p.70). 

Marx sugere que a essência do trabalho na  forma natural se expressa na 

produção de valores de uso. Mesmo nos Manuscritos, entende o trabalho através da 

abstração.73 Posteriormente, em O Capital, elabora categorias analíticas que 

sustentam o processo de  abstração do trabalho e reafirmação do caráter social. 

Frente  à situação do trabalho, preocupa-se em explicar como na sociedade "(...) se 

valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza, en razón directa, el mundo de los 

hombres" (1980, p.68).  

Na realidade, possui uma avaliação da sociedade sua época, cuja riqueza 

material cresce e, ao mesmo tempo, o trabalho – centro da análise econômica – se 

transforma em força do capital, restrito à  relação entre coisas. Demonstra, desse 

modo, que as coisas parecem estar acima do próprio trabalho, como poder 

independente. Decorre, daí, a necessidade de abstração dessa categoria conceitual. 

Mas claro está que a explicação desse fato, através de uma ampla crítica à Economia 

Política faz-se por meio de muitos passos intermediários, necessários para 

demonstrar que "(...) na realidade, isto é, no mundo dos fenômenos, a coisa aparece 

às avessas" (Marx, 1984b, p.37).  

Para Marx, a estrutura conceitual da alienação  assume diferentes formas. 

Primeiro, a alienação do produto do trabalho, ou seja, o trabalhador produz um valor 

alheio e dissocia-se de seu produto.74 Marx percebe que o caráter natural do trabalho 

perde aquilo que  é sua essência: a objetivação do trabalho expressa  na produção de 

valores de uso, em que o homem realiza conscientemente a atividade vital, obtendo 

 
73 "Todavía, el trabajo no se concibe en su generalidad y en su abstracción, sino que aún se 
presenta ligado a un elemento natural específico como a su materia, es decir que sólo se lo 
conoce en una forma especialmente determinada por la naturaleza" (Marx, 1980, p.99). 
74 Marx observa: "(...) el trabajo es algo externo al obrero, es decir, no forma parte de su 
esencia" (Marx, 1980, p.71). 
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os produtos necessários à satisfação de suas necessidades.75 Como observa 

Napoleoni, 
 
(...) o trabalho é a realização do homem, a sua "essência". Por isso, 
se - como ocorre no caso do capital - o trabalho tem com o trabalho 
acumulado, com a coisa, uma relação invertida, já que é dominado 
por ela, é seu instrumento, então também a relação entre o homem e 
seu trabalho é invertida: o homem, alienado de sua essência, não é 
mais o sujeito do qual o trabalho constitui o predicado essencial, mas, 
ao contrário, é o trabalho que foi elevado à substância independente; 
e os homens, em relação a ele, não mais do que simples veículos de 
realização, simples suportes materiais da sua explicitação (Napoleoni, 
1981, p.20). 

 

Importa também destacar que a ideia de objetivação do trabalho 

encontrada nos Manuscritos tem paralela continuação em O Capital.76 A essência do 

trabalho, proposta por Marx, enfatiza a forma do trabalho orientado para a satisfação 

de necessidades como atividade específica. Esse  trabalho difere da forma de trabalho 

historicamente desenvolvida a partir do capitalismo, em que a essência do trabalho já 

está alienada e apropriada pelo capital. Marx, ainda, está distante das descobertas 

sobre seu duplo caráter do trabalho e a necessária divisão do processo imediato de 

produção em processo real de produção e de valorização.  

Nos Manuscritos, ele discute a substância do trabalho, tecendo 

considerações analíticas sobre sua natureza. A dissociação entre sua atividade vital 

e o produto, em termos de propriedade e utilização, leva  a considerar o trabalho como 

despersonalizado, forçado e, por último, não realizando o homem através de sua 

execução. Em suma, Marx questiona a inversão do processo de trabalho: o trabalho 

de fim passa a ser força do capital e meio de sobrevivência. Já aparece esboçado 
 

75 Aqui, tem-se um paralelo interessante com Smith, que  busca a origem do comportamento 
econômico dos indivíduos na propensão às trocas; Marx intui em buscar essa essência no 
trabalho em sua forma natural. Note-se também que Schumpeter se mantém na mesma linha 
de Smith, ao construir o modelo teórico do fluxo circular, considerando o comportamento 
econômico como derivado de atitudes para a realização de negócios. 
76 Nos Manuscritos, Marx escreve que "El producto del trabajo es el trabajo que se ha 
plasmado en un objeto, el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es 
su objetivación" (1980, p.69). Já em O Capital, afirma que "No processo de trabalho do 
homem efetua, portanto, mediante o meio de trabalho, uma transformação do objeto de 
trabalho, pretendida desde o princípio. O processo se extingue no produto. Seu produto é 
valor de uso; uma maneira natural adaptada às necessidades humanas mediante 
transformação de forma. O trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está objetivado e o 
objeto trabalhado" (1983, p.151). 
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aquilo que, na sua análise, seria exaustivamente discutido através das diferenciações 

entre a sociedade mercantil simples e a sociedade capitalista. Além disso, no Capítulo 

VI Inédito, observa-se outra versão:  
 
Não é o  operário que emprega os meios de produção, são os meios 
de produção que empregam o operário. Não é o trabalho vivo que se 
realiza no trabalho material como seu órgão objetivo; é o trabalho 
material que se conserva e se acrescenta pela sucção do trabalho 
vivo, graças ao qual se converte num valor que se valoriza, em capital, 
e funciona como tal (Marx, l985a, p.54). 

 

Isso não atesta um jogo de palavras, mas uma compreensão teórica 

distinta, da qual se pode concluir, em última análise, que a relação de produção inverte 

as condições naturais de trabalho na sociedade mercantil simples.77  

Segundo, ocorre a alienação da atividade do trabalho, ou seja, essa 

atividade física  tem um valor de uso utilizado pelo capital, dispondo-a por um tempo 

determinado de duração de trabalho. Marx, ainda sem distinguir o valor do trabalho e 

seu consumo produtivo, observa simplesmente o processo de trabalho pelo lado da 

castração, da passividade do trabalho em relação ao processo e,  em última análise, 

por ser uma atividade em benefício de outrem.  

Marx  preocupa-se em relacionar a categoria filosófica (alienação) às 

condições do processo de real trabalho, no qual o trabalhador parcializado perde sua 

individualidade e,  já observa, que o mesmo se torna um ser abstrato.78 A abstração 

do trabalho é compreendida pelo empobrecimento do trabalhador, que produz valor 

alheio a si próprio e vê seu trabalho reduzido à rotina.79 Marx descreve através da 

teoria da alienação: "Por tanto, mediante la enajenación, la conciencia  que el hombre 

tiene de su especie se trasforma de tal manera que la vida genérica se torna para él 

en simple medio" (Marx, 1980, p.74).  

 
77 Ver Napoleoni (1981, p.18). 
78 Para a economia moderna, há maior dificuldade em aceitar a ideia da abstração do trabalho, 
porque orientada por uma linha metodológica positiva; procura encontrar medidas diretamente 
para  todas as categorias teóricas. 
79  "(...) la existencia abstracta del hombre como simples hombre de trabajo" (Marx, 1980, 
p.74). 
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Terceiro, Marx demonstra que o trabalhador, nas novas circunstâncias, 

deixa de ser universal (genérico). Na sua concepção, o trabalho e a natureza80 

mantêm uma relação de troca necessária ao equilíbrio humano. O conceito de 

universalidade  descreve a relação entre a atividade vital do trabalho e a natureza:  
 
"La universalidad del hombre aparece de un modo práctico justamente 
en la universalidad que hace de toda la naturaleza su cuerpo 
inorgánico, tanto por ser 1-) un medio directo de vida, como por ser 2-
) la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital" (Marx, 
l980, p.73). 

 

O trabalho perde sua generalidade, pois a natureza torna-se alheia ao 

processo de trabalho. O trabalhador, ao alienar a força de trabalho como meio de 

sobrevivência, nega o caráter individual do trabalho. Em outros termos, a 

mercantilização do trabalho permite-lhe tornar trabalho simples, abstraído da 

individualidade (subjetividade) e da essência do trabalho natural (concreto). Marx, 

nesse momento, usa o conceito de alienação para demonstrar que a individualidade 

genérica do homem se converte em abstração do homem em relação a si mesmo e 

ao meio físico. 

Observa-se, em sua análise, uma percepção distinta da economia clássica, 

que coloca as relações de trabalho como natural. Marx critica a forma como essa 

concebe a relação e o caráter do processo de trabalho, demonstrando que há a 

inversão da forma trabalho nessa sociedade. Em resumo, sua proposta de 

abstração pode ser lida em dois níveis: 1) no trabalho do indivíduo, cuja 

atividade não mais lhe pertence; e 2) na vida individual, em que o homem está 

preso ao  cotidiano da relação econômica e o  trabalho (capacidade) passa ser 

um meio e não um fim.  

Assim sendo, percebe-se que Marx constrói como centro de sua análise o 

trabalho. É  a atividade vital, consciente, através da qual a universalidade humana se 

realiza. A troca entre os indivíduos e a natureza reafirma-se  com as transformações 

 
80 Novamente, em O Capital há  a seguinte citação: "O trabalho é um processo entre o homem 
e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a natureza" (Marx, 1983, p.149). 
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que os homens processam sobre a mesma, extraindo os meios necessários à 

produção. A realização do trabalho sobre objetos da natureza é a objetivação do 

trabalho como atividade consciente e prática, explicativa da história humana.  

O importante das colocações acima é a noção de inversão81 da essência 

do trabalho. O trabalho passa a ser um meio de valorização do capital. A troca entre 

capital e trabalho, via mercado,  expressa-se como uma troca mercantil justa (dentro 

de condições normais), contudo as condições de trabalho tornam-se autônomas 

perante o trabalhador. Logo, o trabalho produz a riqueza  que lhe é alheia, bem como 

a própria execução do trabalho.  Tudo isso Marx descreve na forma de alienação. Ele 

evolui da teoria da alienação, inicialmente,  para uma postura teoricamente mais 

profunda ao construir seu objeto de investigação em torno da teoria do valor-trabalho. 

Todavia esse fato não  nega a importância da teoria da alienação no pensamento de 

Marx.  
  

5.2 Alienação e a teoria do valor 

 

A transição da teoria de alienação, descrita no Manuscritos, para teoria  do 

valor, em Para Crítica da Economia Política ou em O Capital, expressa a maturação 

teórica de Marx e seu esforço  em construir uma teoria integrada aos processos 

históricos e socioeconômico do capitalismo. A relação entre os Manuscritos e  O 

Capital gera intenso debate em torno das obras iniciais (filosófica)  e da  maturidade 

(econômica).82 Não obstante, as bases para a definição do processo de alienação, já 

descritas anteriormente,  a nosso ver, têm forte conteúdo econômico. 

 
81 "El trabajo enajenado invierte los términos de la relación, de manera tal que el hombre, 
precisamente por ser un ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, un medio 
sencillo para su existencia" (Marx,1980, p.74). 
82 Mandel (1980, p.168-187) faz uma síntese desse debate do ponto de vista teórico e de sua 
composição política, evidenciando-se três correntes de pensamento. O debate gira em torno 
do conceito antropológico de homem, o homem genérico proposto por Marx, e a relação Marx 
e Hegel. Uma primeira corrente  (Froom, Rubel, Bigo, Calvez) contesta as diferenças entre O 
Capital e os Manuscritos; procurando, ainda,  aproximar Marx de Hegel. Tem-se, desse 
modo, um Marx mais filosófico e humanista. A segunda,  defende o jovem Marx como mais 
ético e valoriza esse texto da juventude de Marx. Representa uma linha social democrata. A 
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Nesse sentido, Mandel  (1980, p.165-6) sustenta a tese de que a 

concepção antropológica de homem – o homem deixa sua generalidade e contato 

com a natureza – representa uma contradição no seio dos  Manuscritos, pois seu 

conteúdo permanece largamente filosófico e especulativo, não tendo fundamento 

empírico. Logo, considera que o conceito de trabalho alienado evolui em Marx da 

concepção humanista à concepção histórica da alienação.83  

A interpretação de Mandel (1980), conjuntamente com a tese de Marcuse  

– de reafirmação da análise econômica no jovem Marx – vem demonstrar  que a 

conhecida crítica de lastro filosófico  na linguagem expositiva de Marx, sustentada por 

autores como Schumpeter e Robinson, não reconhece as diferenças da filosofia de 

Marx em relação a Hegel. Nessa relação não se pode apagar que a inversão de Hegel, 

proposta por Marx, é a negação do idealismo hegeliano. Tal postura conduz  Marx a 

construir categorias econômicas sustentadas com um conteúdo específico, histórico 

e socioeconômico.  

Em outras palavras,  o jovem Marx inicia um longo trabalho de crítica à 

metodologia da economia clássica, usando ainda uma exposição de origem filosófica, 

já preocupado em assentar sua crítica em bases econômicas. E, como sustenta 

Mandel, sua contradição é não se libertar totalmente da noção de homem genérico. 

O resultado da maturação do pensamento de Marx é fazê-lo incorporar e 

aprimorar a teoria do valor-trabalho, ao mesmo tempo em que supera a filosofia 

hegeliana (A Ideologia Alemã) e inicia a crítica ao método da economia clássica 

(Miséria da Filosofia). As teses de Marcuse e Mandel encontram confirmação quando 

 
terceira  (Althusser, Jahn, Bottigelli), da linha oficial do marxismo, em última análise, nega o 
conceito de alienação, a visão de humanista e historicista de Marx. 
83 "A evolução do conceito de trabalho alienado de Marx é, pois, clara: de uma concepção 
antropológica (feuerbach-hegeliana), antes dos Manuscritos de l844, ele avança em direção 
a uma concepção histórica da alienação ( partindo de A Ideologia Alemã). Os Manuscritos 
de l844 constituem uma transição da primeira para a segunda, na qual a concepção 
antropológica sobrevive no que lhe diz respeito, totalmente realizando, já  então, um 
considerável progresso sobre a concepção hegeliana porque, não sendo mais fundada sobre 
uma dialética de  necessidade-trabalho, que desemboca sobre a impossibilidade de solução, 
em seguida porque já implicando a possibilidade da superação da alienação, graças à luta 
comunista do proletariado" (grifo nosso) (Mandel, l980, p.167). 
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se faz uma leitura profunda de  A Ideologia Alemã e das Teses sobre Feurbach, em 

que se atesta o momento de superação teórica do autor.   

Cabe, ainda, dizer que  A Ideologia Alemã é a crítica à filosofia da época, 

e, ao mesmo tempo, é a própria negação enquanto filosofia idealista. Vale dizer: a 

principal obra filosófica de Marx é o ponto de partida para a elaboração de seu sistema 

teórico de crítica  da sociedade mercantil.84 As categorias socioeconômicas passam a 

ter conteúdo existencial. Isso não significa que a alienação seja abandonada pelo 

Marx maduro. Ao invés disso, é reavaliada em sua essência. Em A Ideologia Alemã, 

Marx estabelece as bases para a superação da alienação:  
 

A alienação (...) só pode ser abolida mediante duas condições 
práticas (...) (...)é necessário que tenha dado origem a uma 
massa de homens totalmente privada de propriedade, que se 
encontre simultaneamente em contradição com um mundo de 
riqueza e de cultura com existência real; (...) ambas as coisas 
pressupõem um grande aumento da força produtiva, isto é, um 
estágio elevado de desenvolvimento" (Marx, Engels, 1980, 
p.41). 

 

Nessa citação, Marx demonstra a postura objetiva, sustentando que a 

superação da alienação depende das condições materiais e do desenvolvimento 

econômico necessário às modificações das condições de trabalho e das relações 

entre os indivíduos. Como se viu, não é sem sentido a defesa que Marx faz da 

necessidade histórica do próprio capitalismo.  

A compreensão do processo de alienação exige um  novo método de crítica 

desse mundo às avessas. Quando Marx passa a analisar a natureza do trabalho: sua 

essência, divisão social, condições de uso e posse dos meios de produção, sob 

condições históricas determinadas, elege a dialética como método  de análise da 

economia de mercado, cujas relações monetárias são fetiches: mercadoria e dinheiro, 

escondendo a relação social que estabelece entre capital e trabalho.  

 
84 "Mas, contrariamente, ao que ele tinha escrito antes, quando havia identificado alienação e 
propriedade privada, Marx se esforça agora por cavar mais profundamente e descobre as 
raízes últimas da alienação humana no trabalho alienado, isto é, na divisão do trabalho e na 
produção mercantil. Entre produção mercantil, divisão do trabalho e propriedade privada há 
uma interação constante na produção da alienação, mas é a divisão do trabalho que é seu 
ponto de partida histórico"  (Mandel, 1980, p.35). 



 
 

87 

A mercadoria e o dinheiro são as células básicas da sociedade mercantil. 

É  a partir dessas duas categorias que Marx procura demonstrar que muitas das 

contradições dessa sociedade podem ser descritas pela teoria do valor. Como se viu, 

a forma como se processa o trabalho é distinta na sociedade mercantil simples e na 

sociedade capitalista. Na primeira, há produção de valores de uso e posse dos meios 

de produção  por parte dos produtores. Na outra, o trabalho é subsumido ao capital, 

transformado em mercadoria e constituinte de sua  parte variável, que se torna um 

poder independente, cujo objetivo é acrescentar-se de mais-valor. Desse modo, a 

redução do trabalho, produtor de valores de uso,  a um trabalho simples, homogêneo, 

representando uma abstração da relação entre trabalho e capital. Logo,  escreve 

Marx, o pressuposto histórico dessa relação evidencia-se:  
 
Numa sociedade cujos produtos assumem, genericamente, a 
forma de mercadorias, isto é, numa sociedade de produtores de 
mercadorias, desenvolve-se essa diferença qualitativa de 
trabalhos úteis, executados independente uns dos outros, como 
negócios privados de produtores autônomos, num sistema 
complexo, numa divisão do trabalho (Marx, 1984, p.50). 

 

O trabalho adquire a natureza social, pois desenvolve-se em uma 

sociedade com divisão complexa do trabalho, em formas cooperativas e, 

posteriormente, com profundas modificações tecnológicas. Os produtos do  trabalho 

tornam-se mercadorias, produzidas autonomamente para um mercado concorrencial. 

Nas relações entre os agentes econômicos, predomina a igualdade formal nas trocas. 

A moeda surge da própria evolução das trocas na sociedade e representa a forma 

adequada de manifestação da forma do valor e do trabalho abstrato. 

Em O Capital, em seu início, Marx discute a célula básica da relação 

mercantil – a mercadoria. A partir dessa forma aparente, faz uma dedução buscando 

definir as categorias mais simples.  Esse processo de análise, lógico-histórico, 

constata a duplicidade entre valor de uso e troca. Até aí, nada de novo. Ao invés disso, 

descobre que, se continuar preso a essa duplicidade aparente, ou na análise 

quantitativa entre valores relativos, permanecerá submetido ao  instrumental da Teoria 

de Ricardo.  
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A troca de valores relativos iguais com mesma quantidade de trabalho 

contido nada de novo traz à teoria do valor-trabalho. Marx admite que a antítese entre 

valor de uso e  valor de troca é insuficiente, somente válida num primeiro momento da 

análise. Propõe a análise da mercadoria através da distinção entre valor de uso e o  

valor. A relação de igualdade entre duas mercadorias, ponto de partida lógico no 

processo de troca,  determina que ambas são iguais a uma terceira. O objetivo dessa 

redução é encontrar uma unidade comum de comparação.85  

Marx demonstra, então, que o trabalho abstrato é a unidade comum de 

igualação dos valores relativos. Tal trabalho não é tomado na sua forma natural, isto 

é, com diferenças individuais ou de capacidade, mas considera que o trabalho que 

põe valor às mercadorias é um trabalho uniforme, que seria uma parte da totalidade 

do trabalho social.86 Para Rubin (1980, p.83), "O valor é uma forma social adquirida 

do trabalho no contexto de determinada relação de produção entre pessoas". 

Consequentemente, o conceito de valor é construído teoricamente e historicamente 

determinado, para demonstrar as formas de manifestações (valor de uso ou troca, 

dinheiro) desenvolvidas na sociedade mercantil, que representam relações 

econômicas reificadas entre os agentes de produção.  

A transição de uma teoria de alienação para a teoria do valor representa a 

construção de um sistema teórico mais robusto,  básico para a elaboração das teorias 

do capital, do trabalho assalariado e da crise. Pode-se ilustrar a relação entre valor e 

alienação com duas observações de Napoleoni: a primeira, "(...) a alienação da 

subjetividade (...) está na base do trabalho abstrato"; a segunda, "(...) trabalho abstrato 

e valor são substancialmente a mesma coisa, vista uma vez como atividade e outra 

vez como resultado" (1981, p.20).  
 

85 Para Ricardo, reduzia-se a uma grandeza física,  isto é, uma relação entre preços relativos. 
Mas, ao contrário, em Marx, revela-se uma  grandeza de natureza social. Entender esse ponto 
básico implica considerar que Marx e Ricardo tinham objetivos distintos. O problema da 
medida invariável de valor e as alterações na distribuição de renda não são objeto central da 
teoria do valor de Marx, mas seu  objetivo é demonstrar que a teoria valor, relacionada à 
sociedade mercantil, deve captar o caráter do trabalho social que se reafirma a cada troca. 
86 "Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos 
trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas 
concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir em sua 
totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato" (Marx, 1983, p.47). 
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Concluindo, Marx demonstra que as relações econômicas descritas pela 

economia clássica são relações reificadas, aparecendo como algo transcendental. 

Insiste que as análises desses economistas se realizam sobre categorias reificadas 

(lucro, juro, abstinência, etc.). Busca, ao contrário, aquilo que considera o núcleo 

racional da teoria do valor, necessário à construção de novas categorias conceituais.  

Tal núcleo racional  expressa um corte metodológico e um objeto teórico distintos da 

abordagem da economia clássica.  

A relação entre o capital e o trabalho assalariado pressupõe que as 

condições de alienação do trabalho estejam consolidadas historicamente. No quadro 

da produção, o trabalho objetiva-se como força do capital, o qual se apropria dos seus 

produtos. O trabalho deixa, historicamente, de dominar as condições técnicas da 

produção; ocorre a negação do conteúdo subjetivo da produção e a  inversão da 

relação: as condições técnicas e de organização do  processo de trabalho dominam a 

capacidade do trabalho, transformando-o em seu apêndice.  

O taylorismo e o fordismo não deixam de ter uma linha de contato com essa 

última afirmação. O processo de alienação, isto é, a conversão do sujeito em 

objeto, vem demonstrar como a relação social entre os homens se transforma 

em relação entre coisas, e , de outro lado, ajuda a demonstrar como os 

processos religiosos e ideológicos surgem como "(...) produtos dos cérebros 

humanos (...) dotados de vida própria" (1983, p.71). 

Marx, ao sugerir a personificação dos agentes econômicos, demonstra 

suas relações alienadas, próprias da sociedade mercantil. Marx considera que o  
 
"(...) impulso absoluto de suas ações (...) não é outra coisa senão o 
afã e as finalidades racionalizadas do entesourador. Tal como o 
trabalho,  o capitalista está submetido a uma servidão para com a 
relação capital que é igual, embora também de outra maneira, a seu 
polo oposto, a do operário" (Marx, 1985a, p.56).  

 

Concluindo, Marx, ao entender como objetivada a relação social que se 

estabelece entre capital e o trabalho como personificações em uma economia 
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monetária, evidencia que a alienação do trabalho é uma das formas de obscurecer a 

fonte geradora do excedente econômico. 

 
6 Breves notas históricas: a funcionalidade do capital 

 

Interessa aqui demonstrar, ainda que brevemente, a maneira  como Marx 

percebe as alterações históricas do processo trabalho e o desenvolvimento do papel 

do capitalista, bem como enfatizar essa evolução decorrente da fase monopolista. 

No livro I de O Capital, capítulos XI, XII e XIII, o autor analisa, 

historicamente, como o processo de produção se converteu em processo de 

autovalorização, bem como se destacou a figura do capitalista. Em sua análise, a 

produção de mais-valia e o processo de produção passaram por três fases, 

caracterizadas como: cooperação, manufatura e a grande indústria fabril. 

Nas fases da cooperação e manufatura, não ocorreram modificações 

substanciais na relação do trabalho com os instrumentos de produção e na tecnologia 

de produção. Com a grande indústria, alterou-se essa componente tecnológica. Marx 

tomou como ponto de partida a relação capitalista na cooperação simples, a qual se 

diferenciava da antiga economia feudal por enquadrar o capital e o trabalho dentro de 

relações mercantis, pelo volume dos meios de produção posto em uso e pela 

quantidade  de trabalho empregado na produção (Marx, 1983, p.266). Com a 

cooperação entre os trabalhadores, o processo de produção adquiriu características 

sociais, permitindo a reunião de uma quantidade de trabalho, matérias-primas e 

capital fixo, no mesmo tempo e lugar, para produzir uma dada mercadoria  (1983, 

p.257). 

O autor argumenta que a cooperação permitiu a elevação da produtividade 

do trabalho, reduzindo custos de produção da indústria nascente. Com a introdução 

da cooperação, é bom frisar,  não se alteraram as condições sob as quais se processa 

o trabalho, já que essa está baseada na capacidade do  trabalho. Com efeito,  a forma 

de expansão do excedente deriva da expansão da jornada de trabalho.  
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A constituição  da relação capitalista pressupunha duas pré-condições: (1) 

uma relação monetária, ligada em torno de um mercado trabalho; e (2) que as 

condições de trabalho e os meios de produção fossem propriedade privada. Logo, 

criaram-se as condições para a alienação do trabalho (Marx, 1985a, p.94).  Além 

disso, Marx enfatiza que a constituição de tal relação, ainda que formal, exigiu, 

historicamente, que o capital atingisse certo volume, permitindo à figura do capitalista 

deslocar-se da produção direta e assumir uma posição dominante e de decisão no 

planejamento da produção. 

Isso significa, é claro, que a constituição dessa relação de produção 

permitiu definir a funcionalidade do capital e sua posição na estrutura de produção, ou 

seja, sua constituição como classe social. Para Marx, o capitalista deixou sua 

condição de indivíduo para personificar a existência da relação de produção da qual 

é dirigente.  

O capitalista assumiu "(...) a função de dirigir,  superintender e mediar (...) 

tão logo o trabalho a ele subordinado torna-se cooperativo" (1983, p.263). Nota-se, 

ainda, que o autor já admitia que a função de supervisão é  transferida para "uma 

espécie particular de assalariados" (Marx, 1983, p.264). Com a evolução do próprio 

sistema para a fase monopolista, essa função adquiriu relevância, principalmente nas 

grandes empresas, que passaram a ser dirigidas por novas de camadas de  

administradores profissionais que não detinham a propriedade das empresas. 

Com a manufatura, aprofundou-se a divisão social do trabalho, implicando, 

na análise marxista, a cristalização das condições do trabalho homogêneo, e houve 

mudanças na forma de organização do trabalho – assentado em torno da 

parcialização das  tarefas produtivas e na desqualificação do trabalhador. O 

aprofundamento desse processo conduziu ao desenvolvimento da hierarquia no 

processo de produção e ao aparecimento de distintos níveis salariais. Com a 

hierarquização do trabalho, surgiram critérios de distinção entre trabalho qualificado  

e não qualificado. O trabalho subordinou-se ainda mais ao controle do capital, que 

procurava reduzir paulatinamente o componente subjetivo do trabalho – controle sobre 



 
 

92 

o processo de produção, através da redução do trabalho humano às tarefas parciais,  

com a redução dos custos de aprendizagem e  agilizando a substituição do 

trabalhador. 

Marx critica a divisão do trabalho em oposição à defesa feita por Smith. Ou 

seja, a divisão do trabalho permitiu a acumulação progressiva de capital e, 

historicamente, significou a apropriação do progresso técnico e da produtividade do 

trabalho. De outro lado, denuncia a mutilação do trabalho e a alienação inerente ao 

processo baseado na crescente desqualificação ou parcialização da produção e, 

ainda, no constante afastamento das decisões, controle, posse dos meios de 

produção e do planejamento da produção. 

Com o aparecimento do sistema fabril, cada vez mais assentado nessa 

divisão do trabalho e caracterizado pela introdução de máquinas, modifica-se a base 

tecnológica, tornando o trabalho apêndice das máquinas. 

Marx distingue, desse modo, dois momentos do processo industrial quanto 

à tecnologia e à produção de mais-valia. Na subsunção formal do trabalho ao 

capital, não havia alterações dos métodos de produção. A produção de mais-valia 

realizava-se pela continuidade do trabalho além da jornada de  trabalho normal (mais-

valia absoluta). De outro lado, na subsunção real do trabalho ao capital, os métodos 

de produção são alterados pela introdução de máquinas e pelo sistema fabril, sendo 

o progresso técnico necessário para obter a extração do sobre trabalho em virtude 

das limitações da jornada de trabalho (mais-valia relativa).  

O capital passa a ter maior domínio das forças produtivas, obtém maiores 

ganhos de escala e a racionalizar a produção pela melhor utilização da ciência e das 

inovações. Daqui se deriva um princípio básico da forma de organização do trabalho: 

a exigência de um controle  e planejamento da produção, de forma a elevar a 

produtividade do trabalho e a expandir a mais-valia via economia e uso racional dos 

meios de produção, controle dos salários reais ao nível inferior à produtividade média 

do sistema.  
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Na literatura, os aspectos históricos levantados por Marx têm sido cada vez 

mais explorados pelo desenvolvimento da sociologia do trabalho, com as discussões 

sobre fordismo e taylorismo, formas de organizações burocráticas, etc. Na fase 

monopolista, aprofunda-se a diferenciação das funções de administração das 

empresas, surgindo novas questões, como o aparecimento de novas camadas sociais 

e novos processos de hierarquização do trabalho.  

Nesse sentido, Wright (1981, p.63-72) demonstra que a passagem do 

capitalismo empresarial para o monopolista colocou três mudanças estruturais nas 

relações de trabalho: primeiro, a perda de controle sobre o processo de trabalho pelos 

trabalhadores; segundo, a diferenciação das funções do capital; e , por último, o 

desenvolvimento de hierarquias complexas dentro das empresas. 

Quanto ao primeiro aspecto, está relacionada a própria orientação 

tecnológica, que aprofunda o processo de especialização das tarefas produtivas e 

administrativas, levando à contínua desqualificação do trabalho e seu distanciamento 

do controle e decisão do processo de trabalho. Surgem os conhecidos princípios de 

administração taylorista e fordista, que dão sustentação teórica ao aprofundamento 

do processo de alienação do trabalho.  

O segundo refere-se ao aspecto levantado por Marx em O Capital e 

aprofundado por Hilferding no clássico O Capital Financeiro. O antigo capitalista 

individual, ao delegar as tarefas de supervisão para os administradores profissionais 

e ao estimular a hierarquização do processo produtivo, permitiu a separação parcial 

entre a propriedade econômica e a posse. Segundo Wright (1981, p.38-9:64), a 

propriedade econômica está relacionada ao controle econômico dos meios de 

produção e ao fluxo de investimento produtivo.  Não se confunde com a propriedade 

legal ou jurídica da empresa. Essa tarefa é executada pelos altos administradores e 

executivos das grandes empresas. A posse equivale ao controle direto do processo 

produtivo: sua continuidade, produtividade e padrões técnicos, etc. Grosso modo, 

essas tarefas são executadas pelos níveis gerenciais e técnicos da empresa. Os 

motivos apontados para o desenvolvimento desse processo são dois. O primeiro  
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refere-se ao surgimento dos oligopólios, os quais permitiram a divisão de funções do 

antigo empresário individual. Em segundo lugar, o processo de concentração e 

centralização de capital da posse econômica é mais rápido do que o da propriedade, 

em virtude da unificação do processo econômico. 

Sweezy (1978, p. 25) alega que o fortalecimento da sociedade anônima 

(forma organizativa das grandes empresas) permite que o controle da propriedade 

econômica fique nas mãos das juntas de administradores profissionais e não dos 

acionistas. "O poder real, porém, está nas mãos do pessoal interno, dos que dedicam 

todo o tempo à empresa e cujos interesses e carreiras estão ligados ao destino dela." 

Os grupos dirigentes têm condições de recrutar seus sucessores, que são buscados 

nas camadas médias e superiores das classes sociais. A grande empresa oferece 

uma perspectiva de carreira aos novos quadros de dirigentes, relacionando a noção 

de êxito à escalada em degrau dos diversos níveis diretivos da empresa. 

O antigo empresário individual - enaltecido por Schumpeter - passa a ser 

substituído pelo moderno executivo, ou seja, aquele que assume o controle da 

propriedade econômica real e tem seu sucesso ligado a própria política de 

crescimento das empresas, ainda que, juridicamente, essa empresa não seja de sua 

propriedade. Há uma polêmica sobre a inclusão de altos executivos dentro da classe 

burguesa. Sweezy (1981) e Poulantzas afirmam que tal grupo  deve ser incluído na 

classe burguesa. Wright (1981), por outro lado, assegura que devem ser 

estabelecidos níveis distintos  de propriedade (econômica e jurídica) e posse, para 

depois se estabelecerem as diversas situações contraditórias de classes de grupos 

sociais, como executivos, gerentes, técnicos qualificados, entre outros. 
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CAPÍTULO 4 - O EMPRESÁRIO SCHUMPETERIANO 
 

 

Este capítulo segue os mesmos objetivos do  anterior, centrando-se, 

especificamente, na questão do empresário schumpeteriano. Na primeira seção, 

estuda-se alguns aspectos da teoria econômica schumpeteriana. A seguir, discute-se 

sua teoria de classe e o conceito de empresário. Finalmente, procura-se demonstrar 

os aspectos lógico-históricos que suscitam a defesa desse sistema teórico. Far-se-á 

duas críticas à concepção de empresário desse autor: em primeiro lugar, do ponto 

vista lógico, mostra-se as implicações teóricas de assimilação desse modelo teórico; 

em segundo lugar, sustenta-se que Schumpeter, em sua síntese teórica, oscila entre 

o marxismo e a escola neoclássica, todavia, ao resgatar a estrutura conceitual do 

empresário sobre bases neoclássicas, desfigura os elementos que o aproxima de 

Marx.  

 
1 Bases da teoria econômica  

 

O sistema teórico schumpeteriano está assentado sobre três elementos 

essenciais: a teoria da inovação, o empresário e a criação de crédito, no contexto de   

uma economia de mercado. Schumpeter deixa claro seu corte metodológico, no início 

de Business Cycles (1939), quando enfatiza a situação dos negócios como ponto de 

partida de sua teoria. Nesse mundo, há firmas e empresários preocupados em terem 

percepção da evolução dos negócios, isto é, determinar entre as diversas situações 

de mercado aquelas às quais as empresas devem se adaptar.  Para ele, os 

empresários têm ideia da lógica de evolução do sistema, cabendo à análise 

econômica formular cientificamente tal compreensão.  

Como no mundo dos negócios aparecem os termos prosperidade, 

depressão e crise, ele extrai esses termos comuns à prática empresarial, procurando 

tratá-los com rigor científico. Propõe-se, com isso,  a buscar o refinamento da 
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linguagem corriqueira à atividade empresarial, assumindo o ponto de vista do 

empresário, colecionando fatos da atividade econômica; dando-lhes o tratamento 

estatístico necessário ao entendimento científico de como se processa a evolução dos 

negócios. 

Atribui, então, a devida importância à construção de instrumentos de 

análise teórica, necessários à mensuração e à compreensão do processo evolutivo 

do sistema. Naturalmente,  tal proposta teórica deve ter condições de assumir 

características institucionais de uma típica economia de mercado com seus agentes 

respectivos: empresários, trabalhadores e proprietários de terra. Schumpeter chama 

esse modelo teórico de fluxo circular  e pretende que o mesmo seja uma primeira 

aproximação teórica com a realidade dessa sociedade. 

 

1.1 Fluxo circular 

 

O fluxo circular descreve uma economia concorrencial em situação de 

equilíbrio geral walrasiano, operando com a lei dos rendimentos decrescentes, e cujo 

marco institucional é o capitalismo. Há uma economia monetária, com propriedade 

privada, divisão do trabalho, sistema de crédito, empresários – espírito industrial e 

motivação aos negócios –, trabalhadores e proprietários de terra (Schumpeter, 1939, 

p.88, p.97-98, 144). 

Presume-se, a princípio, que as firmas seguem as regras de maximização 

de lucro. A produção é caracterizada pelo conceito de função de produção, sendo uma 

relação técnica, com coeficientes fixos de produção e com algumas restrições quanto 

à substituição dos fatores de produção. "Caracterizamos o processo de produção 

mediante o conceito de combinações de forças produtivas" (Schumpeter, 1982, p.17). 

A forma de combinação dos fatores de produção obedece à concepção neoclássica.  

Como observam Ekerman & Zerkowski (1984, p.208), a função do 

empresário é "administrar a repetitividade".  Diz, Schumpeter (1939, p.40): "No 

managerial function - nothing that calls for the special type of activity which we 
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associate with the entrepreneur". Esse empresário não é, ainda, inovador, atuando 

dentro de princípios marginalistas – combinando os fatores de produção – sem, 

contudo, sair da rotina produtiva, pois, reage, de forma adaptativa,  às mudanças aos 

fatos econômicos. Não obtém lucros empresarias (1939, p.105) e, consequentemente, 

não faz grandes fortunas, nem se lhe abrem possibilidades de ascensão social. 

 Os fluxos de produção e renda crescem à taxa constante no decorrer do 

tempo, somente ocorrendo mudanças estáticas. Para ele, em condições estáticas, 

não há tendência ao movimento cíclico do processo econômico, ou movimento em 

forma de onda da economia. Schumpeter descreve a economia em estado 

estacionário,87 em que há crescimento contínuo dos fatores de produção,  e  a rotina 

nos negócios é a regra.  

Nessa situação, as alterações são uniformemente distribuídas no tempo, 

não podendo a evolução econômica  gerar modificações endógenas (abruptas, 

descontínuas e não uniformes no tempo), as quais irão caracterizar a evolução do 

sistema no decorrer do tempo histórico, ou aquilo que Schumpeter chamou de 

fenômeno do "desenvolvimento econômico", ou "progresso".  Não se pode esquecer 

que esse modelo teórico abstrato tem implicações na análise histórica da gênese do 

capitalismo. Sobre isso, pretende-se discorrer mais adiante. 

No fluxo circular impera a Lei de Say: há plena identidade entre oferta e 

demanda por bens e serviços,  implicando, ainda, pleno emprego dos fatores de 

produção. Os agentes participantes do processo econômico apreendem através da 

experiência econômica, obtendo  a regularidade produtiva. A produção é sincronizada: 
 
The productive process is entirely "synchronized", which means 
that is no waiting for results of production, all of which present 
and replace themselves at the moment they are wanted 
according to a plan to which everything is perfectly adapted. 
Everything is financed by current receipts (Schumpeter, 1939, 
p.40). 

 

 
87 Para Schumpeter (1964b, 255), estado estacionário é "(...) um processo econômico que se 
desenvolve com coeficientes uniformes ou mais precisamente, um processo econômico que 
simplesmente se reproduz".  
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Percebe-se que, nessa economia, não há formação de expectativas, dada 

a sincronia do processo econômico. A postulação da Lei de Say implica que a moeda 

se torna, consequentemente, apenas meio de troca. "O dinheiro não tem outro papel 

no fluxo circular do que facilitar a circulação de mercadorias" (Schumpeter, 1982, 

p.40).  

Schumpeter assume a análise do equilíbrio geral walrasiano, 

considerando-o a Magna Carta da teoria econômica.88 No modelo walrasiano, a 

moeda é um numerário que equilibra o mercado monetário, porque já se pressupõe 

equilíbrio simultâneo entre os preços relativos e as quantidades interdependentes em 

todo o sistema econômico. Tal análise sugere uma dicotomia entre equilíbrio real e 

monetário, sendo a determinação dos preços relativos uma expressão do equilíbrio 

no mercado de bens. Vale dizer:  o equilíbrio do setor real da economia é dado pelos 

preços relativos. Schumpeter considera que não há oscilações significativas dos 

preços vigentes.  Nesse sentido, Pasinetti (1979, p.57) lembra que o modelo 

walrasiano: 

 
...não se refere basicamente a uma sociedade industrial, mas a 
um tipo mais primitivo de sociedade, na qual recursos 
(considerados como dados) estão sendo oferecidos e, ao 
mesmo tempo, representam o poder aquisitivo dos simples 
indivíduos. Quando levados ao extremo, esses conceitos 
assumem a forma de "modelo de troca pura, expresso 
precisamente por um sistema de equações simultâneas 
(funções de oferta e funções de demanda), do qual os 
preços emergem como as soluções (grifo nosso). 

 

 
88 Em seu livro Business Cycles (1939, p.41), encontra-se a seguinte passagem: "A primeira 
e mais importante tarefa da análise econômica é explorar as propriedades desse sistema 
(walrasiano). O método de fazê-lo é análogo ao método conhecido em mecânica de 
deslocamentos virtuais. O que desejamos conhecer, antes de mais nada, é se as relações 
que sabemos existir entre preços e quantidades do sistema são, conjuntamente com os 
dados, suficientes para determinar os preços e quantidades de forma única. Pois nosso 
sistema somente será logicamente autocontido se esse for o caso: só podemos estar seguros 
que entendemos a natureza do fenômeno se for possível deduzir preços e quantidades dos 
dados, por meio dessas relação, e provar que não há outro conjunto de preços e quantidades 
físicas compatíveis tanto com os dados como com as relaç. A prova de que isto é assim é 
a Magna Carta da teoria econômica como ciência autônoma, assegurando-se que seu 
objeto é um cosmos e não um caos (apud Eckerman & Zerkowski, 1984, p.210, grifo nosso). 
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Em termos marxistas, supõe-se um modelo walrasiano de trocas puras – 

excedente monetário igual a zero –, o  fluxo circular seria similar ao circuito do capital  

M-M, não se aproximando do circuito  M-D-M, pois este último já enfatiza a 

instabilidade inerente à forma dinheiro na economia mercantil simples. Isto é 

visivelmente oposto à concepção da moeda em Marx. Este autor enfatiza o caráter 

monetário da economia de mercado, estabelecendo a moeda novas funções,  como a 

reserva de valor (essa desconsiderada na análise  neoclássica). Não se supõe na 

análise  marxista, dessa forma, a dicotomia entre equilíbrio real e monetário.  

Nesse momento, no entanto, deve-se ter o cuidado de não apagar um traço 

marcante na obra de Schumpeter, qual seja, sua ruptura com alguns paradigmas 

neoclássicos. De um lado, assume essa vertente ao se orientar por princípios da 

microeconomia: supõe uma economia baseada no comportamento individual, na qual 

os indivíduos se diferenciam pela capacidade para aos negócios – o autor assume 

uma teoria de classes sociais –, que se orientam em função de motivações não 

plenamente utilitaristas.  

Schumpeter postula um comportamento econômico orientado às trocas. Os 

agentes econômicos são racionais e procuram maximizar suas funções de utilidade e 

de produção. Com efeito, quanto aos objetivos internos, o autor entende que o 

capitalismo se move pelas necessidades de consumo (Schumpeter, 1982, p.14). 

Certamente, a concepção de Marx é oposta, como se viu, pois a motivação básica 

desse sistema é a valorização do capital e não o consumo enquanto tal.  

De outro lado, no entanto, seria incorreto sugerir que Schumpeter 

desconhecia o caráter monetário da economia. Sua teoria do capital, juro e crédito 

reafirmam do caráter monetário dessa economia. Apesar de se orientar, em maior 

grau, pela abordagem neoclássica, em alguns pontos, negou questões substanciais. 

Ilustrando: considera apenas o trabalho e a terra como os fatores originais 

de produção, o capital não é considerado um fator de produção independente.89 

Como no fluxo circular não há surtos de inovação, o capital não executa sua função 
 

89 "Os meios de produção produzidos são, por um lado, apenas a encarnação dos dois bens 
de produção originais, por outro lado, bens de consumo potenciais" (Schumpeter, 1982, p.18). 
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específica, não se apresentando como fator independente. Logo, constrói o conceito 

de capital em conformidade com seus objetivos.  

Este conceito surge como vinculado ao fenômeno do desenvolvimento 

econômico, representando  a "soma de meios de pagamentos que está disponível 

em dado momento para a transferência aos empresários" (Schumpeter, 1982, 

p.83). Ou seja, expressa um poder de compra, criado pelo crédito, que possibilita 

ao empresário alterar a estrutura produtiva, encaminhando o processo 

disruptivo dentro da economia estacionária. 
 
A função do capital consiste em obter  para o empresário os 
meios com que produzir. O capital se coloca como um terceiro 
agente necessário à produção numa economia de trocas, entre 
empresário e o mundo dos bens. Constrói a ponte entre eles. 
Não faz parte diretamente da produção, ele próprio não é 
"elaborado"; pelo contrário, desempenha uma tarefa que deve 
ser feita antes que a produção técnica possa começar 
(Schumpeter, 1982, p.81). 

 

Essa definição de capital90 difere de outras correntes neoclássicas que 

tratam como estoque bens físicos (Walras) e da teoria de Böhn-Bawerk.91 Schumpeter 

critica a teoria deste último, entendendo que o elemento tempo não interfere na 

escolha dos métodos de produção e na preferência intertemporal dos agentes 

econômicos. Para ele,  deve-se fazer a diferenciação entre a introdução dos novos 

processos e os em operação. Como, no fluxo circular, a tecnologia é dada e o 

processo econômico é estacionário, não se coloca a escolha intertemporal entre  

consumos presente e futuro; logo, o tempo e a taxa de juro (como coeficiente de 

medida dessa escolha) perdem o aspecto abordado pela teoria de Böhn-Bawerk. 

Ao compreender o capital como um fundo de valor posto à disposição 

dos empreendedores, entende ainda que, em perfeito equilíbrio walrasiano, a taxa 

 
90. Segundo Prado (2001, p.12), as correntes neoclássicas definem o capital de três formas: 
(i) aquelas que o concebem como um fundo de subsistência (Jevons,Bohn-Bawerk, etc.); (ii) 
como um estoque de valor (Wicksell, J.B. Clark, Marshall, etc.) e (iii) como um estoque de 
bens de produção (Walras). Este rodapé incluído na atualização. 
91 Para Bohn-Bawerk, o capital expressa o somatório da produção intermediária gerada 
através de métodos indiretos de produção. Os métodos indiretos consomem mais tempo, pois 
implicam maior intensidade de capital. Esse autor introduz o fator tempo na função de 
produção, trabalhando com a ideia de "períodos de produção" Schumpeter (1970, p.161-164). 
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de juro é zero (Schumpeter, 1939, p.124), sugerindo que ela somente se torna positiva 

a partir do surgimento das inovações ou novas combinações produtivas (1939, p.125). 

Isso significa dizer que o juro também é encarado como fenômeno monetário, pois 

representa a parte do excedente gerado quando surgem as inovações e o lucro 

empresarial.    

Além disso, há uma suposição inicial na qual o "desenvolvimento surge de 

uma situação sem desenvolvimento" (Schumpeter, 1982, p.47), portanto torna-se 

irrelevante a existência de poupança prévia ou de parcimônia por parte dos agentes 

econômicos. A poupança  somente se constituirá "em fundos que são eles próprios, 

resultado de inovação bem-sucedida, e nos quais reconhecemos mais tarde o lucro 

empresarial" (Schumpeter, 1982, p.52; 1939, p.75-76). 

Convém observar que, tanto Marx como Schumpeter, ao tentarem elaborar 

as leis internas da evolução do sistema capitalista, partem de modelos teóricos com 

certas similaridades. Essas abstrações descrevem uma economia em estado 

estacionário – é o caso do fluxo circular de Schumpeter – e são ponto de partida para 

o entendimento do movimento do capital no tempo histórico. A reprodução simples, 

em Marx, descreve uma situação agregativa de equilíbrio em fio de navalha. Nessa 

situação, a mais-valia é totalmente gasta. Contudo, Marx trabalha com uma 

concepção de economia monetária – a moeda traz instabilidade –  e sustenta que as 

leis internas do sistema se orientam por uma taxa de mais-valia positiva. A economia 

permanece, ainda, estacionária,  pois os investimentos líquidos não se efetivam, uma 

vez que o produto líquido não é novamente acumulado.  

Como vimos, Schumpeter descreve o modelo teórico do fluxo circular em 

equilíbrio geral walrasiano.  Nesse particular, mesmo Schumpeter admitindo um 

marco institucional capitalista para construir esse modelo, estabelece a proposição sui 

generis de que é possível uma economia de propriedade privada, na qual não há lucro 

empresarial (excedente) e os juros são nulos.  

Deve-se acrescentar, ainda, que, já na reprodução simples, proposta por 

Marx, há  possibilidade de uma crise mercantil, pois já está presente com a introdução 
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da moeda, assumindo-se, inclusive, a função de reserva de valor. Isso potencializaria 

um desequilíbrio interno dessa economia estacionária. Além disso, a Lei de Say é 

questionada radicalmente por Marx, sendo negada sua validade na própria economia 

mercantil simples. Com efeito, mesmo em reprodução simples, não se pode supor 

uma situação equilíbrio geral na economia.  

Distintamente, Schumpeter admite a possiblidade do equilíbrio geral no 

fluxo circular. O dinheiro é, para ele, um numerário, expressando o equilíbrio dos 

preços relativos. Portanto, no fluxo circular, ao assumir a proposição walrasiana, 

trabalha-se, a princípio, com a dicotomia entre equilíbrio real (preços relativos) e 

equilíbrio monetário (teoria quantitativa da moeda), isto é, com um sistema de trocas 

puras mediada pela moeda.92  

Em outras palavras, pode-se dizer, simplesmente, que tem-se um modelo 

de equilíbrio de preços relativos na modelagem do fluxo circular. Quando ocorre a 

explicação para o fenômeno do desenvolvimento, Schumpeter pensa em uma 

economia no qual o capital é um fundo de valor à disposição dos empresários 

inovadores. Portanto, a abordagem walrasiana  passa a ser revista, assumindo-se 

uma economia tipicamente monetária em que o desenvolvimento se orienta pelos 

lucros empresariais.  

A vantagem da reprodução simples em relação ao fluxo circular situa-se no 

fato de que a primeira já incorpora características básicas do funcionamento do 

capitalismo. Explicando: assume o caráter monetário da teoria do valor, do capital e 

do juro, bem como trata a moeda não como simples meio de troca, acrescentando-se  

novos elementos, como a demanda especulativa por moeda, o crédito, etc. Com isso, 
 

92 "A análise neoclássica estabelece aquilo que se designa por uma dicotomia, entre o 
equilíbrio real e monetário. (...) O preço de um bem é, pois, comparado ao preço de outro. 
Estamos em presença de preços relativos. Para tornar comparáveis todas as mercadorias, 
toma-se um bem (...) que servirá de numerário. O conjunto dos preços das mercadorias será 
então expresso em relação ao preço desse numerário, que se supõe igual a 1. Trata-se de 
um sistema generalizado de preços relativos. Estabelece assim um equilíbrio geral, se forem 
respeitadas certas condições. É, pois, um equilíbrio real, dado que repousa sobre uma troca 
direta generalizada. O indivíduo troca a mercadoria M pela mercadoria M, etc. Temos a 
relação M-M e não M-D-M. A moeda não é introduzida na troca. Só após se verificar esse 
equilíbrio real é que acrescenta-se a moeda. Obtém-se, então, o equilíbrio monetário. Este 
resulta do equilíbrio real. Não é mais do que uma troca direta monetarizada" (Salama, 
1980, p.111, grifos nossos). 
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têm-se os elementos essenciais para negar a validade da Lei de Say e demonstrar o 

caráter desequilibrado do sistema – tal como, ao final, acabam sugerindo Marx e 

Schumpeter.  

Ora, Schumpeter enfatizou que o capitalismo não pode ser concebido em 

estado estacionário e que a norma da evolução econômica é o desequilíbrio. Se 

aceitarmos que as leis internas são a de valorização do capital, postular a 

convergência ao equilíbrio geral é inclinar-se ao estado estacionário, que não 

passa de uma abstração teórica. Para evitar esse raciocínio circular, o caráter 

dinâmico do desenvolvimento só pode ser assimilado quando se aceita que o 

desequilíbrio é a norma de interpretação da teoria econômica.  

 

1.2 A inovação 

 

Para explicar a essência do desenvolvimento (ou da evolução econômica), 

a teoria da inovação é essencial para, por sua vez, explicar o surgimento do 

desequilíbrio do processo de crescimento uniforme no fluxo circular. Mesmo havendo 

mudanças de estática comparativa no seu interior, as modificações são contínuas e 

uniformes no tempo. Portanto, ocorre a ruptura do estado estacionário, quando 

aparecem as alterações internas do processo econômico, surgidas por inovações 

operadas nas combinações produtivas.  

Ao enfatizar o caráter interno das transformações da vida econômica,  

Schumpeter não desconhece a existência de fatores externos que influem nas 

flutuações econômicas. Tais fatores são: variações climáticas, sistemas de taxação e 

políticas governamentais, e inclui as variações da população nesse rol. Os fatores 

internos são representados pelas alterações nos gostos, pela quantidade ofertada de 

fatores da produção e por modificações nos métodos e oferta de produtos.93 Atribui 

 
93 Ver Schumpeter (1939, p.73-4, p.84, p.93-94). 
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papel secundário aos dois primeiros fatores; logo, concentra-se no terceiro aspecto, 

buscando estabelecer uma linha divisória entre os fatores endógenos e os externos.94 

É recorrente no raciocínio de Schumpeter a recusa ao método marshalliano 

(estático) e sua diferenciação com estado estacionário.95 A estática, como método,  

resulta em um tipo de análise na qual os fenômenos são situados em um mesmo ponto 

de tempo (1964b, p.254). Descreve o processo econômico através de mudanças 

adaptativas, encontrando o equilíbrio estável por meio de pequenas variações 

marginais. Desse modo, postula-se uma forma de crescimento equilibrado, que, uma 

vez perturbado, tende a se restabelecer em nova posição de equilíbrio. Implica 

também considerar que o conceito de crescimento econômico é distinto do de 

desenvolvimento.96 

Ora, para o autor,  sob condições estáticas não há ciclos econômicos: "As 

condições estáticas são compatíveis com um contínuo crescimento (...) tal como seria 

a consequência do simples fato de um incremento (ou decréscimo) da população e do 

capital" (1968, p.29). Considera, então, que o equilíbrio estático é insuficiente para 

explicar o ciclo econômico, a tendência e as ondas longas no capitalismo. Trata-se, 

 
94 "It is yet permissible to draw a line between  the phenomena directly incident to the working 
of economic system and phenomena produced by other agencies acting on the economic 
system, however obviously this action may be conditioned by situations or propelled by 
economic aim or class interest" (1939, p.7). Destaca-se outra afirmação: "(...)debe existir una 
teoría puramente económica del cambio económico que no confíe exclusivamente en los 
factores externos que propulsan el sistema económico de un equilibrio a otro. Una teoría como 
ésta es la que he intentado construir y que creo ahora, como creí entonces, que contribuye 
algo a la comprensión de las luchas y vicisitudes del mundo capitalista y explica un cierto 
número de fenómenos en particular el ciclo económico, de manera más satisfactoria de lo que 
era posible explicarlos mediante el aparato de Walras o de Marshall" (1968, p.164). 
95 A propósito, escreve o autor: "Estos dos aspectos no deben confundirse. Una teoría estática 
es sencillamente una exposición de las condiciones del equilibrio y de la manera en el que el 
equilibrio tiende a restablecerse después de cada pequeña perturbación. Una teoría 
semejante puede ser útil en la investigación de cualquier tipo de realidad, por muy 
desequilibrada que esté. Un proceso estacionario, sin embargo, es un proceso que de hecho 
no cambia por su propia iniciativa, sino que simplemente reproduce tasas de ingreso real 
constantes a medida que discurre en el tiempo" (Schumpeter, 1968, p.164). 
96 O termo crescimento, para Schumpeter, relaciona-se a variações contínuas nas taxas de 
crescimento da população, do estoque  de capital ou da poupança. Tais variações são 
captadas pelo método estático. Tal processo deve ser diferenciado de desenvolvimento (ou 
evolução), cuja determinação conceitual surge para explicar as modificações da dinâmica 
tecnológica do sistema. O termo desenvolvimento também vem explicar por que o sistema 
não pode ser concebido em estado estacionário. Schumpeter (1939, p.74, p.83), p.93-94);  
(1984, p.47); Labini (1984, p.25). 
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em sua concepção, de tentar construir um aparato teórico que busque explicar os 

fatores causadores desses fenômenos reais da história industrial desse sistema.  

Deve-se mencionar ainda que, ao propor sua teoria da inovação e ciclos, 

Schumpeter realiza uma ruptura parcial com o aparato walrasiano; considera-o 

também estático e somente adaptável em uma economia estacionária (1968, p.164).  

Ele demonstra que a situação de equilíbrio proposta por Walras não se 

aproxima das situações reais do desenvolvimento industrial. O velho modelo de 

equilíbrio geral é alterado, tornando-se evolutivo e  incorporando novas estruturas 

conceituais (as inovações, novas firmas, empresários e o crédito).  

Schumpeter passa a incorporar as inovações, que lhe alteram o equilíbrio 

geral, introduzindo sua concepção de desenvolvimento econômico de longo prazo. 

Portanto, o autor ultrapassa a análise walrasiana, introduzindo novos fatores 

explicativos para a evolução do sistema capitalista , capazes de determinar alterações 

significativas no estado de equilíbrio geral.  

Sem desmerecer a modelagem dada pela teoria econômica neoclássica, 

Schumpeter procura dar uma base histórica a uma análise teórica centrada em 

matemática e hipóteses apriorísticas, preocupando-se em dar uma nova 

funcionalidade aos agentes econômicos, principalmente o empresário e o banqueiro. 

Nesse sentido, a autonomia do fato econômico puro, face aos demais fatos da vida 

social, é encarado de maneira menos rígida e abstrata, dado sua preocupação com a 

sistematização do componente empírico.  

Os termos "evolução", "progresso" ou  "desenvolvimento", usados no 

mesmo sentido, caracterizam uma situação oposta, não estacionária. A evolução tem 

um sentido preciso para Schumpeter: compreende as mudanças econômicas como 

"(...) um processo único na perspectiva histórica, e sua característica mais evidente é 

a mutação incessante irreversível" (1964a, p.71).  Ainda escreve em outra passagem: 
 

O termo evolução pode ser usado em sentido amplo e em sentido estrito. 
Compreende, em sentido amplo, todos os fenômenos que tornam o 
processo econômico não estacionário. Em sentido estrito, evolução 
compreende todos esses fenômenos, menos aqueles capazes de ser 
descrito em termos de variações contínuas de coeficientes, dentro de 
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uma estrutura inalterada de instituições, gostos ou tecnologia, e será 
incluída no conceito de crescimento" (1964b, p.255). 

 

Vale dizer: o evolucionismo schumpeteriano caracteriza um processo 

endógeno de inovação (novas mercadorias, mudanças técnicas, abertura de novos 

mercados e fontes de recursos, novas formas de organização da produção), no qual 

as novas firmas são fundadas e as velhas reagem à concorrência. Quando associa a 

progresso com o termo biológico de evolução, Schumpeter não hesita em insinuar 

uma visão  social-darwinista, em que, consequentemente, as mais aptas sobrevivem 

durante o processo. (Schumpeter, 1939, p. 84 e 94). 

O modelo teórico do fluxo circular concebe, desse modo, uma economia 

em estado estacionário, qual seja, com crescimento uniforme das variáveis 

econômicas. A insistência de Schumpeter em não relacionar sua teoria das inovações 

com métodos de análise econômica (estático ou dinâmico) deve-se à sua 

compreensão de que o essencial da máquina capitalista é a ruptura com a 

estacionariedade do fluxo circular, através da ação do processo de inovação e 

imitação.97 Para ele, uma situação estacionária do sistema pode ser captada 

indistintamente pelo método estático ou dinâmico.98  

Em sua crítica a Keynes, além de não concordar com o modelo agregativo 

proposto na Teoria Geral, o autor observa que o mecanismo de investimento-

poupança não produz nada que qualifique uma solução para as crises de longo prazo, 

 
97 Como observa Possas (1987, p.177-8), Schumpeter recusa-se em interpretar  a ruptura, 
causada pela inovação no fluxo circular, pela oposição entre os termos "estática" e "dinâmica". 
Possas escreve: "Não se trata de uma mera opção terminológica subjetiva, mas de uma 
postura teórica bem definida que (...) não é inconsequente: `estática' e "dinâmica" não seriam 
enfoques antagônicos frente ao mesmo objeto, nem atributos teóricos de realidades distintas, 
mas métodos de análise compatíveis e complementares, aplicáveis tanto a sistemas 
econômicos (ou momentos desses) `estacionários' como `em desenvolvimento' - esse último 
sim, o corte relevante." Possas, ao fazer uma revisão conceitual e a interpretação de 
Schumpeter, considera  incompleta a intenção schumpeteriana de integrar a teoria do "ciclo"  
não separada da "tendência" (desenvolvimento) (p.168). Em sua interpretação, a 
especificação schumpeteriana "desenvolvimento" ou "evolução" deve ser compreendida como  
componente da "expansão" ou "tendência", diferenciada do "ciclo". Assim, mesmo que 
Schumpeter fizesse questão de não rotular sua teoria como dinâmica, na interpretação de 
Possas, o componente tendencial de sua teoria (desenvolvimento de longo prazo) permite 
considerá-la como dinâmica, uma vez que a "tendência" é um componente da "dinâmica em 
seu conjunto" (1987, p.178).    
98 Schumpeter (1984, p.138, rodapé 24). 



 
 

107 

não sendo o investimento a variável chave da evolução do sistema, mas o processo 

de inovação ou destruição criativa. (Schumpeter, 1939, p.78) 

Assim sendo, não se deve confundir a ruptura do fluxo circular com o 

método de análise utilizado. O que caracteriza tal ruptura é a ideia de que o processo 

deixa de ser estacionário. Segundo ele, o desenvolvimento é "(...) um tipo de mudança 

que emerge de dentro do sistema, que desloca de tal modo seu ponto de equilíbrio 

que o novo não pode ser alcançado a partir do antigo mediante passos infinitesimais" 

(Schumpeter, 1982, p.47, nota 6). Ou, ainda, de forma mais técnica, significa combinar 

os fatores produtivos de maneira a construir uma nova função de produção: 
 

As we know, this function describes the way in which quantity of 
product varies if quantities of factors vary. If, instead of quantities 
of factors, we vary the form of the function, we have an innovation 
(Schumpeter, 1939, p.87). 

 

Tais alterações, por natureza, são descontínuas, desequilibradas e 

desarmoniosas (Schumpeter, 1939, p.102), não permitindo conceber o capitalismo  

como um sistema em estado estacionário: 
 
O capitalismo, então, é, pela sua própria natureza, uma forma ou 
método de mudança econômica, e apenas nunca está, mas nunca 
pode estar, estacionário. E tal caráter evolutivo do processo capitalista 
não se deve meramente ao fato de a vida econômica acontecer num 
ambiente que muda e, por sua mudança, altera os dados da ação 
econômica; isso é importante e tais mudanças (guerras, revoluções e 
assim por diante) frequentemente condicionam a mudança industrial, 
mas não são seus motores principais. Tampouco se deve esse caráter 
evolutivo a um aumento quase automático da população e do capital 
ou aos caprichos dos sistemas monetários, para os quais são 
verdadeiros exatamente as  mesmas coisas. O impulso 
fundamental que se inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre novos  bens de consumo, dos métodos de 
produção e transporte,  dos novos mercados, das formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria. 
(Schumpeter, 1984, p.112, grifo nosso)  

 

Os ciclos econômicos, ao descreverem o desenvolvimento em forma de 

onda, representam a alternância de situações (prosperidade e depressão), através da 

qual o sistema econômico busca atingir uma outra posição de equilíbrio (Schumpeter, 

1982, p. 148-9). Para Schumpeter, a inovação ocorre em intervalos aleatórios, 
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seguindo-se de um período de prosperidade e recessão. Na prosperidade,  ocorrem 

novas combinações e/ou realocação dos fatores de produção e introdução de novas 

tecnologias, as quais incentivam a expansão da taxa de investimento da economia e 

alterações no estoque de capital.  

O modus operandi da inovação pressupõe a existência de dois elementos 

inerentes à realização das novas combinações. Primeiro, surgem novas firmas ao lado 

das antigas, que impulsionam a construção de novas plantas industriais ou a 

reconstrução de antigas. A inovação estimula a concorrência entre as empresas 

inovadoras e as seguidoras (imitadoras), motivadas pela existência de lucros 

empresariais – excedente sobre os custos –  nos ramos dinâmicos da indústria ou 

comércio. Esse processo caracteriza a concorrência schumpeteriana: um 

processo incessante de queda e subida de firmas e indústrias, em que as novas 

combinações deslocam os negócios antigos, fazendo ascenderem ou caírem 

novas famílias na liderança da atividade empresarial (Schumpeter, 1939, p.93-96; 

1982, p.49).  

De outra parte, os empresários são grupos sociais com certa qualificação, 

não uma classe social, cuja função é realizar as novas combinações.  É identificado 

como um novo homem, que funda uma nova firma e, com sua liderança, encaminha 

os novos empreendimentos (Schumpeter, 1939: 102-103; 1982: 48-66). Distintamente 

de Marx, que vê o capitalista, em vários momentos de sua obra, como um agente 

objetivado, o empresário schumpeteriano torna-se um elemento inseparável da sua 

construção teórica e do modus operandi do capitalismo.99 Os ciclos e o tempo histórico 

desse sistema passam a ser explicados pela interferência desse novo personagem.  

Em termos metodológicos, Schumpeter busca no mundo dos negócios um 

fator funcional que ajuda a explicar as flutuações da economia. Está presente, nessa 

ótica, o método de sistematização do empírico como plausível à construção de 

modelos de análise econômica. Em sentido contrário, a base teórica marxista opõe-

 
99 Como se verá, a construção teórica schumpeteriana pode ser assimilada pela análise 
clássico-marxista, quando se liberta do conceito de empresário; ou seja, retoma-se o traço 
marxista da análise schumpeteriana. 
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se à utilização dessa base metodológica, dada sua adaptação à alienação da 

sociedade mercantil. 

Tanto a atitude de Schumpeter como a de Marx obedecem claramente a 

um padrão metodológico. Contudo, Schumpeter, no papel de sintetizador, é eclético 

ao combinar os elementos teóricos marxistas (ideia de processo e evolução, leis 

internas, ciclo econômico, história) à sua teoria subjetiva (empresário, individualismo, 

racionalismo, qualificação especial, etc.), tendo, essa última,  capacidade de alterar o 

equilíbrio geral do sistema. Por isso, fez-se questão de resgatar um capítulo inteiro 

dedicado às metodologias desses autores para, posteriormente, discutir a forma 

contraditória de como é concebida a figura do empresário schumpeteriano.  

 

1.3 O papel do crédito 

 

No fluxo circular, a produção é financiada pelas receitas correntes das 

empresas. O sistema financeiro passa a ter atuação decisiva, ao financiar o 

desenvolvimento, quando cria um poder de compra através do crédito,100 transferido 

aos empresários inovadores (Schumpeter, 1982 , p.72). Os empresários tomam esse 

crédito para criar as novas firmas e operar as novas plantas, usando essa  

disponibilidade financeira para a comprar de capital fixo e circulante necessário.    

Portanto, o crédito é o instrumento monetário que permite a realização de 

novas combinações produtivas, tornando a evolução econômica possível pela 

expansão creditícia. Na concepção tradicional, crescimento econômico exige uma 

poupança prévia de recursos. A preocupação de Schumpeter é demonstrar que a 

realocação dos fatores produtivos, principalmente bens de capital, é proporcionada 

 
100 "(...) na medida em que o crédito não puder ser concedido a partir dos resultados de 
empreendimento do passado ou, em geral,  a partir de reservas de poder de compra criadas 
pelo desenvolvimento passado, só pode consistir de meios de pagamento creditícios 
criados ad hoc, que não podem ser respaldados pelo dinheiro, em sentido estrito, nem 
por produtos já existentes" (grifo nosso) (Schumpeter, 1982, p.74). 
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instrumento creditício. Nesse caminho, o crédito passa a ser a variável essencial, visto 

que permite a realização dos investimentos independentemente de poupança prévia.  

Essa nova alocação de recursos efetiva-se, pois o crédito concentra fundos 

necessários para sua posterior entrega ao empresário inovador. A fonte desses 

recursos advém do poder de compra que os bancos podem criar (Schumpeter, 1982, 

p.53). Os bancos, mediante a expansão da oferta de crédito, podem criar meios de 

pagamento. A criação de crédito é inflacionária, pois, temporariamente, cria-se um 

poder de compra sem um lastro sustentado pela produção. Além da funcionalidade do 

empresário, é atribuída uma funcionalidade para a intermediação financeira e os 

banqueiros: criar meios de pagamento e transferi-los para os empresários realizarem 

novos empreendimentos. A concepção schumpeteriana   sugere uma moderna 

concepção de sistema bancário voltado para o crédito de longo prazo, afirma:  
 
A função essencial do crédito no sentido em que tomamos 
consiste em habilitar o empresário a retirar de seus empregos 
anteriores os bens de produção que precisa, ativando uma 
demanda por eles, e com isso forçar o sistema econômico para 
dentro de novos canais (Schumpeter, 1982, p.74). 

 

Convém salientar que o crédito ao consumo ou à produção corrente não é 

relevante em sua análise, pois tem em mente uma estrutura creditícia voltada para os 

investimentos relacionados às inovações. Sua análise sobre o fenômeno da criação 

de crédito  é importante, porque capta a relevância dos sistemas financeiros na 

retomada do processo de evolução da sociedade. Com o desenvolvimento do 

capitalismo competitivo para o trustificado, expandiram-se os instrumentos de crédito 

e a importância do sistema financeiro, facilitando o acesso ao crédito necessário ao 

financiamento da produção corrente e os fluxos de investimentos induzidos pelas 

novas combinações produtivas, e, ultimamente, a estabilização do sistema. 

Schumpeter (1939, p.127), ao se referir ao mercado monetário, escreve: “It becomes 

the heart, although it never becomes the brain, if the capitalist organism”). A velha 

análise marxista e a pós-keynesiana  também captaram esse processo.101 
 

101 Na visão marxista, a funcionalidade principal do sistema bancário é transferir o capital 
monetário ocioso existente na economia, concentrando-o para a acumulação industrial. Uma 
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1.4 A concorrência, a destruição criativa e o ciclo 

 

Schumpeter expressa o processo de inovação e o concorrencial  (imitação) 

pelo termo de destruição criadora. A destruição criadora integra um processo "(...) que 

incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, 

incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando nova" (Schumpeter, 

1984, p.113). 

O próprio autor, de um lado, deixa claro que esse processo – e note-se que 

a ideia de processo o aproxima de Marx – é dinâmico por sua própria natureza. A par 

disso, toma-o como evolucionário. Vale dizer: a inovação e a imitação caracterizam-

se por ser um processo que vem de dentro do sistema, promovendo mudanças 

técnicas na estrutura produtiva. De outro lado, esse é também um processo 

evolucionista. 

 Sua proposição básica é que o  "vento perene da destruição" é realizado 

pelas novas combinações encaminhadas pelas novas firmas. As modificações que 

ocorrem em toda a economia são causadas pelas ações dessas firmas e não podem 

ser compreendidas pelo método marshalliano (parcial), isto é, supor equilíbrio estático, 

ou, ainda, a "eterna calmaria" da concorrência perfeita. Com efeito, de nada adianta 

estudar uma situação estática de mercado, os movimentos de preço ou quantidade, 

etc., se a história industrial é apagada "como se ela não tivesse passado ou futuro" 

(Schumpeter, 1984, p.113). 

Schumpeter procura uma alternativa ao método de análise tradicional das 

estruturas de mercado e elabora uma nova questão essencial para compreender a 

concorrência: "(...) normalmente se vê o problema de como o capitalismo administra 

 
das formas como se concretiza essa passagem é através da mobilização do capital fictício. 
Ela permite que as empresas recebam fundos necessários à acumulação produtiva, 
oferecendo em troca a garantia de participação nos seus lucros através de títulos de 
rendimentos ou ações. Escrevendo sobre os bancos e sua funcionalidade, Hilferding (1985, 
p.98) afirma que os mesmos têm as seguintes funções:  (1) concentra e cuida da 
transformação do capital monetário ocioso em ativo para as empresas;  (2) transfere esses 
recursos para a classe capitalista; e  (3) medeia a circulação dos meios de pagamentos. E se 
pode incluir: criar meios de pagamentos via multiplicador bancário. 
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as estruturas existentes, enquanto o relevante é saber como ele as cria e destrói" 

(Schumpeter, 1984, p.114). 

O autor propõe, pois, uma nova abordagem teórica de pesquisa da 

concorrência  para análise da mesma. Em seu novo esquema, o modus operandi da 

concorrência não pode ser dado pela disputa via mecanismo de preços ou ajuste de 

quantidades, sendo introduzidos novos elementos, retirados da história industrial: 

abertura de novos mercados, novos produtos, novos métodos de organização do 

trabalho e administração, e novas fontes de matérias-primas. 
 
O progresso econômico, na sociedade capitalista, significa 
tumulto (...) nesse tumulto a concorrência funciona de 
maneira completamente diferente da de um processo 
estacionário, mesmo que em concorrência perfeita. As 
possibilidades de ganhos na produção de novas coisas ou na 
produção de coisas velhas mais baratas estão constantemente 
se materializando e exigindo novos investimentos. Esses novos 
produtos e métodos como os velhos produtos e métodos não em 
termos iguais, mas em uma vantagem decisiva que pode 
significar morte para os últimos. É assim que o "progresso" 
ocorre numa sociedade capitalista. Para escapar ao encalhe de 
seus produtos, todas as firmas, ao final, são obrigadas a seguir 
o exemplo, a por sua vez, investir e, para poder fazer isso, a 
aplicar de novo parte de seus lucros, isto é,  a acumular. Assim, 
todo mundo acumula (grifo nosso) (Schumpeter, 1984, p.52). 

 

Note, nessa passagem, a semelhança com o esquema marxista: na análise 

schumpeteriana, o modus operandi do progresso econômico caracteriza-se pela 

inovação e imitação; já para Marx, o processo de reprodução do capital é encontrada 

na busca incessante pela sua valorização, que traz, subjacente a tal compreensão, a 

crescente busca de novos métodos de produção e o acirramento da disputa 

concorrencial via concentração industrial. A luta concorrencial, proposta por Marx, 

efetivada pelos capitais individuais, possui alguns pontos de similaridade com o 

processo de destruição criativa, se bem que Marx não concentrava tal impulso à 

introdução da inovação e ao crédito.  

Aliás, o conceito schumpeteriano de inovação pode ser reavaliado: por 

exemplo, a disputa entre capital e trabalho na apropriação da mais-valia é também  

motivadora da introdução de novas tecnologias. Deve-se salientar, ainda, que ambas 
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as análises se distinguem em virtude de a teoria schumpeteriana juntar a tal processo 

um elemento subjetivo: a existência de um grupo de novos empresários inovadores.  

Se relativizarmos essa última hipótese, por uma série de fatores discutidos 

na análise de Marx, o grau de aproximação entre Marx e Schumpeter é inegável. O 

traço evolucionário do modus operandi schumpeteriano demonstram a aproximação 

entre os autores. Schumpeter aceita parte da interpretação econômica marxista – 

nega a teoria do valor-trabalho –, entretanto adapta-a ao seu objetivo, qual seja,  

enfatizar o caráter interno da evolução econômica, acrescentando o empresário e o 

crédito. 

Em suma, o elemento essencial do esquema schumpeteriano é demonstrar 

que a mudança econômica não pode ser concebida dentro de um modelo estacionário 

de equilíbrio estático e geral. Logo, a dinâmica do processo concorrencial não pode 

situar a firma dentro de um modelo de concorrência perfeita: "Assim, ao se avaliar o 

desempenho da empresa competitiva, saber se ela tende ou não a maximizar a 

produção em condições de equilíbrio estacionário perfeito do processo econômico é 

uma questão quase, se bem que não totalmente, irrelevante" (Schumpeter, 1984, 

p.105, rodapé 5).  

O modelo de concorrência perfeita passa a ser a abstração puramente 

idealizada, não sendo a regra da análise das estruturas de uma economia de mercado. 

Schumpeter admite novas estruturas, como a concorrência monopolista e o oligopólio, 

como caminho provável para a análise da dinâmica da formação de preço e da regra 

de conduta das empresas. 

 

O Ciclo econômico 

 

Dentro do modelo de equilíbrio schumpeteriano, o desenvolvimento do 

processo econômico não é contínuo. Há mudanças periódicas, que finalizam uma 

etapa de desenvolvimento anterior. Por isso, procura identificar causas internas do 

sistema que explicam  essas mudanças periódicas: 
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Estabelecer  o fato de que há, de qualquer modo, alguns tipos 
de crises, que são elementos ou, pelo menos, componentes 
regulares, se não necessários, de um movimento em forma de 
onda que alterna períodos de prosperidade e depressão, que 
tem permeado a vida econômica desde o início da era capitalista 
(1982, p.148). 

 

A existência de empresários empreendedores é um dos fatos motivadores 

da prosperidade. Os empresários realizam as novas combinações, obtendo lucros 

empresariais. Há transferência de meios de produção para os ramos dinâmicos. O 

crédito canaliza a transferência do poder de compra independentemente de poupança 

prévia das empresas. O boom econômico é iniciado pelas indústrias inovadoras, que 

geram externalidades ao restante da economia. A indústria de bens de capital tem sua 

demanda aumentada, e o mesmo ocorre com a de bens de consumo, em virtude do 

ingresso de novos trabalhadores no mercado de trabalho, levando à nova demanda 

de trabalhadores. 

Ocorre, então, a elevação dos níveis de economia em decorrência da 

expansão da atividade industrial. Os empresários têm seus preços e lucros 

aumentados, logo passam a ter melhores condições de saldar as dívidas bancárias 

contraídas. Esse fenômeno é chamado, por Schumpeter, de deflação de crédito. 

Percebe-se, dessa forma, que há a expansão da renda e da produção 

devido à existência de lucros empresariais nos setores inovadores, impulsionando o  

desenvolvimento econômico. Porém esse processo é contido pelo aparecimento de 

imitadores, os quais intensificam a concorrência dentro dos ramos dinâmicos. A 

inovação logo passa a ser habitual, reduzindo-se a taxa de lucro setorial e o papel do 

empresário inovador. A economia entra em processo de acomodação com a queda 

das taxas de lucro e com a produção sofrendo um planejamento burocrático. 

Schumpeter explica as causas das crises econômicas como uma 

decorrência do final do efeito expansivo das inovações tecnológicas. A depressão é 

decorrente do lado da oferta de bens de capital: em virtude do tempo médio de 

propagação dos novos produtos  e pelo efeito redução de dívidas bancárias. 
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2 A concepção de classes em Schumpeter 

Deve-se, primeiramente, dizer que Schumpeter, tal como Marx,  possui 

uma concepção global de capitalismo, que envolve diversas incursões teóricas em 

outros campos de análise além da economia. Do ponto de vista sociológico,102 

Schumpeter elabora sua própria concepção de classe social.  

Em As Classes Sociais num Meio Etnicamente Homogêneo, escrito em 

1926, o autor descreve as bases de sua teoria de classe, centrando o foco de análise 

nos motivos que levam à formação das classes sociais. Segundo Gurvitch (1982), sua 

análise sofre a influência de autores como Pareto e Durkhein. Schumpeter define 

classe social como uma totalidade: "Toda classe social é um órgão social especial, 

vivendo, agindo e sofrendo como tal e demandando uma compreensão como tal" 

(1961, p. 130).  Ou, ainda:   
 
Classe é algo mais do que uma aglomeração de seus membros (...) É 
algo mais do que isso, e esse algo não pode ser identificado nos 
comportamentos dos membros da classe isoladamente. A classe tem 
consciência de uma identidade como um todo como tal tem sua vida 
peculiar e seu "espírito característico".   

 

Do mesmo modo que Marx – demonstrou-se isso na análise da A Ideologia 

Alemã –, Schumpeter sustenta que "(...) a participação numa classe é um fato 

primário, que originalmente é inteiramente independente da vontade do indivíduo" 

(1961, p.135). Distingue-se de Marx por sustentar que a unidade de classe é a família 

(1961, p.139). Por isso, o foco de sua preocupação básica é encontrar os motivos 

pelos quais as famílias, como classe,  ascendem ou decaem aos extratos superiores 

da estrutura social (Schumpeter, 1961:139; 1984:36).   

A explicação desses motivos estabelece uma ponte entre o ponto de vista 

sociológico e a teoria econômica. Schumpeter procura rejeitar o que chama de 

 
102. Far-se-á um esboço da teoria de classe de Schumpeter, deixando claro que não se tem a 
pretensão de rigor sociológico. 
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"automatismo" de Marx,103 e a concepção neoclássica da poupança (parcimônia), 

como também do empresário marshalliano, centrada na eficiência administrativa.  

Primeiro, ao negar o automatismo de Marx explica por que considera que 

a ação subjetiva (decisões de investimento, inovação, concorrência, etc.) pode alterar 

a lógica ditada pelas leis internas de funcionamento do sistema (1961, p. 145).  

Considera-se que o comportamento médio das famílias não se orienta somente pela 

motivação econômica do lucro, sendo que sua ascensão social só pode ser explicada 

quando "abre novos caminhos". Ou seja, a família tem sua posição ameaçada ao se 

orientar estaticamente pela motivação do lucro, pois ocorre o risco, por exemplo,  de 

ser afastada dos negócios pelo processo de destruição criadora.  

Segundo, os pelos motivos já expostos, ajudam-nos também  a perceber 

que a disposição à parcimônia é secundarizada pelo autor, pois não esclarece por si 

só as causas da ascensão ou queda das famílias. Por último, sugere que a eficiência 

empresarial (persistência, concentração no lucro, autoridade, capacidade de trabalho, 

disciplina, etc.) também não habilita nenhuma família a ascender socialmente. 

Escreve:  
 
Por isso é que a definição marshalliana do empresário, que trata a 
função empresarial simplesmente como "administração", no sentido 
mais amplo, atrai naturalmente a maior parte de nós. Não a aceitamos 
simplesmente porque não ressalta o que consideramos ser o posto-
chave e o único que distingue especificamente a atividade 
empresarial de outras (Schumpeter, 1982, p.56).  

 

O ponto chave que distingue a função empresarial (comportamento e 

aptidão específicos) das outras classes ou grupos sociais, e explica a ascensão ou 

queda das famílias e suas fortunas, é a atividade orientada para a realização de novas 

combinações produtivas.  
   
É esse o padrão típico pelo qual se fazem as fortunas industriais do 
século XIX, e pelo qual continuam a ser feitas ainda hoje, e esses 
fatores tipicamente estimulam a posição da família, tanto absoluta 
como relativamente. Nem a poupança, nem a administração eficiente, 
como tal, são fatores cruciais: crucial é a realização com êxito de 
tarefas pertinentes (Schumpeter, 161, p.147).  

 
103 Supor que o comportamento do capitalista movido pela paixão à acumulação e 
desconsiderar os aspectos subjetivos referente à decisão de investimento. 



 
 

117 

Cabe aqui, então, uma pergunta: qual é o critério estratificador de 

Schumpeter? Já afirmou-se que existe uma ligação entre a teoria de inovação e a de 

classe. As classes têm como unidade as famílias, que podem ascender a outras 

posições sociais, desde que tenham comportamento e aptidão orientados para a 

realização de novas combinações. O critério de diferenciação de classe não é a 

propriedade privada, tal como sugeriu Marx. 

O critério estratificador das classes, para Schumpeter, é definido a partir da 

existência de  hierarquias de funções, advindas da divisão do trabalho, em que se 

distingue a existência de classes dirigentes e dirigidas.104 As classes dirigentes 

assumem um posto mais elevado na hierarquia social e distinguem-se pelo seu 

trabalho criativo, não rotineiro (Schumpeter, 1961, p.161; 1982, p.19).  

Portanto, a classe social é definida pela sua funcionalidade dentro do 

organismo social  e hierarquizado, desigual e com divisão do trabalho.105 Vale dizer: 

as classes não se distinguem pela concentração da propriedade privada, mas por 

diferentes funções geradas pela existência da divisão do trabalho. A posição ocupada 

dentro dessa hierarquia de funções depende da forma como se distribuem as aptidões 

individuais. Note-se que Schumpeter postula que as aptidões são distribuídas 

desigualmente na sociedade, assim como as outras.106  

Schumpeter não deixa dúvida quanto ao mecanismo de formação de 

classe: 
 
A base em que se apoia o fenômeno da classe consiste em 
diferenças individuais de aptidão. Entendemos por isso não 
diferenças num sentido absoluto, mas diferenças de aptidão em 
relação às funções que o meio torna "socialmente necessárias" - em 
nosso sentido- num determinado momento, bem como em relação à 

 
104 Segundo Gurvitch (1982, p.126), essa distinção expressa uma formulação paretiana. E 
ainda: "A conclusão tirada dessas considerações consiste na justificação da existência das 
classes e sua hierarquia, quer dizer, da desigualdade social à maneira de Pareto: Joseph 
Schumpeter, depois de ter admitido no decurso da sua análise a realidade dos conjuntos, 
acaba por desenvolver consequências que chocam pelo seu individualismo aristocrático." 
105 "Cada classe está sempre ligada a uma função especial...Toda classe, em outras palavras, 
tem uma função definida, que deve atender de acordo com seu conceito e orientação, e cujas 
obrigações na realidade cumpre como uma classe de e pela conduta classista de seus 
membros" (Schumpeter, 1961, p.163). 
106 "All we postulate is that ability is distributed as unequally as others are and we hold is that 
this fact has an important influence on the mechanism of economic change..." (Schumpeter, 
1939, p.130). 
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liderança, dentro de linhas acordes com essas funções. As diferenças, 
além do mais, não se relacionam com o indivíduo isoladamente, mas 
com o clã ou família (Schumpeter, 1961, p.187).     

 

Aceitando a diferenciação de aptidões entre as famílias, Schumpeter 

esbarra em considerações que o levam ao campo individual (aptidões físicas, mentais, 

psíquicas, etc.), ao mesmo tempo em que dão um tom darwinista ao processo 

social.107 O autor frisa, entretanto, que as famílias exercem funções socialmente 

necessárias, ligadas a posições na órbita produtiva, as quais lhe garantem o exercício 

da liderança social.108  

Portanto, na  sociedade capitalista, o critério de divisão de classe passa a 

ser o seguinte: há classes que se orientam para o mundo dos negócios e "outras 

classes em que o aspecto econômico do comportamento é eclipsado por outros 

aspectos" (Schumpeter, 1982, p.9). A razão encontrada para a ascensão ou queda 

das famílias como classe deve-se ao processo seletivo, no qual alguns 

membros realizam uma atividade de  ruptura com a rotina dos negócios, 

permitindo o surgimento de algo novo - fonte da fortuna.  

Em outras palavras, as classes, conforme sua função específica e 

diferenças de aptidão, ascendem a novas posições - para fora dos limites de classe 

ou dentro da mesma classe  - como decorrência da aptidão à rotina ou à inovação; 

logo, é recorrente esse processo seletivo – subida e queda de famílias –, pois o 

mesmo ocorre pari passu ao processo de inovação.  
 

107 Escreve nesse sentido: "A aptidão determina uma qualidade ou um sistema de qualidades 
com relação a certas funções definidas. A relação é similar à existente entre a adaptação 
biológica e a sobrevivência num determinado meio físico". Novamente, o autor não se 
esquece de comparar o organismo social a um processo de "seleção natural". Assim, como o 
processo concorrencial de destruição criadora, "o processo de ascensão ou declínio social só 
pode ser descrito em termos de `seleção natural' num sentido muito limitado (Schumpeter, 
1961, p.189). 
108 "Introduzir com êxito uma inovação é (...) uma tarefa sui generis. Não é um trunfo da 
inteligência, mas sua vontade. É um caso particular do fenômeno geral da liderança. A sua 
dificuldade está nas resistências e nas incertezas, contidas na realização do que ninguém fez 
antes; pode ser realizado apenas por pessoas de um tipo particular, raras de encontrar, e, 
para que se realize, requer a presença de tais pessoas. No trabalho de rotina da direção 
`estática', a diversidade de aptidão não produz mais do que diversos graus de êxito em fazer 
aquilo que todos fazem. Ao contrário, nessa atividade particular, a diversidade de aptidão tem 
como resultado o simples fato de que, enquanto alguns são capazes, outros não o são de 
modo nenhum. Superar as dificuldades inerentes de uma prática constituída é função 
específica do empresário" (Schumpeter, In: Napoleoni, 1979, p.202). 
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3 O empresário schumpeteriano 

O conceito de empresário é, pois, definido pela função de realizar novas 

combinações, isto é, sair da rotina estática da simples administração científica (sentido 

marshalliano) do negócio (Schumpeter, 1939, p.102; 1982 p.54). A elaboração  desse 

conceito é um dos traços mais característicos de contribuição teórica schumpeteriana, 

não implicando, a nosso ver, considerar que o conjunto de sua teoria dependa de tal 

conceito. Como se demonstrou acima, a descrição do empresário e sua 

funcionalidade obedecem, pois, a uma lógica na qual está subjacente uma teoria de 

classe.  

Enfatizou-se também, no início do trabalho, que a distinção entre 

empresário e capitalista ajuda a demonstrar que a função empresarial independe da 

propriedade jurídica e da posse do capital monetário. Dessa forma, as modificações 

advindas com o capitalismo trustificado levam a função empresarial a ser exercida por 

outros indivíduos que não sejam o proprietário da empresa: gerentes, assalariados ou 

controladores de ações. Não se pode perder de vista, de um lado, que a conceituação 

do empresário como função - além de aceitar  estruturas conceituais como hierarquia, 

desigualdade, seleção natural, etc. - implica a diminuição da propriedade privada 

como essencial para a delimitação de uma classe social. De outro lado, permite 

extrapolar que a função empresarial não se restringe à economia de mercado, 

podendo ser encontrada em "formas primitivas", ou até mesmo em uma comunidade 

socialista. Ou seja, Schumpeter desenvolve um conceito a-histórico de 

empresário e, em última análise, uma teoria de classe social de cunho idealista.109 

Observe-se essa indicação precisa do autor:  
  

The entrepreneurial function itself is not confined to capitalist society, 
since such economic leadership as it implies would be present, though 
in other forms, even in a primitive tribe or in a socialist community 
(Schumpeter, 1939, p.223). 

 
109 O leitor deve perceber como, por exemplo, Gurvith (1982, p.129) refere-se à teoria de 
classe schumpeteriana: "É fácil reparar que, apesar do relativismo e do historicismo do 
pensamento econômico, Schumpeter procura  `a essência' das classes sociais num vazio, 
fora da sociedade real, fora das suas estruturas típicas e das suas conjunturas particulares, 
fora da história, afinal". 
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Cabe, ainda, salientar que, ao assumir a diferenciação da função do capital 

entre empresário e capitalista, Schumpeter considera que os empresários não correm 

risco e não conseguem formar uma classe social. Primeiro, corre risco quem detém a 

propriedade jurídica da firma ou cede o  crédito (Schumpeter, 1939, p.104; 1982, p.54). 

Segundo, os empresários não formam uma classe, pois "a função empresarial não 

pode ser herdada" (1982, p.56); logo, "(...) a classe burguesa os absorve e a sua 

família e conexões, assim recrutando-se e revitalizando-se permanentemente, 

enquanto, ao mesmo tempo, as famílias que rompem sua relação ativa com os 

"negócios" saem dela após uma geração ou duas" (Schumpeter, 1984, p.175).   

Do ponto de vista da teoria econômica, o sistema schumpeteriano assume, 

como inerente ao modus operandi da inovação, a existência de novos empresários e 

de novas firmas.  Como se viu, os empresários promovem as mudanças descontínuas 

que alteram o estado de equilíbrio do modelo econômico em fluxo circular. Através da 

realização de novas combinações conseguem construir uma nova função de 

produção, ou combinar os recursos produtivos de maneira nova.  

Distintamente de Marx, que analisa esse agente econômico como um ser 

objetivado dentro do sistema, Schumpeter resgata o individualismo metodológico, 

sustentando que a "função dos empresários é reformar ou revolucionar o padrão de 

produção explorando uma invenção ou,  mais geralmente, uma possibilidade  ainda 

não tentada de produzir nova mercadoria, de produzir uma já existente de maneira 

nova, de abrir uma nova frente de oferta de materiais, uma nova colocação para 

produtos existentes, de reorganizar uma indústria e assim por diante" (Schumpeter, 

1984, p.173). 

A matriz teórica do conceito de empresário schumpeteriano também se 

origina das análises de Say e Walras.110  Walras divide a riqueza social em duas 

grandes categorias: os capitais e os rendimentos. Todos os agentes econômicos são 

proprietários de capital: os trabalhadores possuem seus capitais pessoais e recebem 
 

110 Schumpeter (1982, p.54-5). Ver também Napoleoni (1979), onde esse autor resume o 
pensamento de Walras. 
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salários como remuneração para seu fator; os proprietários de terra recebem como 

rendimento aluguel;  e há ainda os capitalistas propriamente ditos, que são os donos 

das máquinas e equipamentos,  recebendo o juro como remuneração do capital.  

Walras divide os agentes econômicos pela propriedade do fator de 

produção: capital, terra e trabalho, enfatizando que cada agente oferece seus serviços 

em troca de um dado rendimento. O empresário walrasiano adquire tais fatores no 

mercado, conjuntamente com os bens intermediários, e os combina com base na 

tecnologia dada. A ideia de combinação dos recursos produtivos é de Say. Ao 

construir a estrutura conceitual de empresário a partir de Walras e Say, Schumpeter 

aceita o padrão metodológico neoclássico, assentado em proposições como, por 

exemplo, o pressuposto da racionalidade individual dos agentes econômicos.  

Portanto, o conceito de empresário é formulado, grosso modo, a partir de 

elementos neoclássicos, representando a sistematização do comportamento visível 

do empresário. Ou seja, combinar os recursos, procurar maximizar as funções de 

produção a partir do uso de recursos escassos é uma abstração derivada da atividade 

concreta dos empresários. A atitude de Say, Walras e Schumpeter, ao elaborarem 

essa categoria conceitual, é a atitude sistêmica de refinamento da linguagem dos 

negócios. O próprio Schumpeter reconhece que o objetivo da ciência econômica é 

refinar o senso comum:  

 
"(...) shows that businessmen have a very full idea of that logic which is 
inherent in economic things and which it is the task of scientific economics 
to formulate somewhat more rigorously" (Schumpeter, 1939, p.5). 

  

Schumpeter passa, ao longo de sua obra, enaltecendo  valores individuais, 

como espírito empresarial, capacidade dirigente, vontade de  inovar, etc., os quais são 

realmente elementos comportamentais existentes no mundo dos negócios. 

Certamente, tais valores e comportamentos não se situam fora dos padrões colocados 

na estrutura econômica. Pode-se dizer, ainda, que Marx subestimou tais  elementos, 

contudo tal atitude é irrelevante como contexto de sua metodologia. Afinal, no sistema 
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teórico marxista tais elementos são secundários. A atitude de Marx em relação aos 

agentes econômicos (classes), componentes do seu sistema teórico, e igualmente a 

de Schumpeter, depende das hipóteses básicas sobre as quais repousa a explicação 

do funcionamento do capitalismo.  

Schumpeter, quando constrói a categoria conceitual de empresário, faz a 

síntese (Durkheim, Pareto, Walras, Say, etc.), utilizando-se do padrão teórico 

neoclássico, criticando Marx pelo automatismo do comportamento do capitalista e pela 

sua falta de percepção quanto à importância do empresário na evolução do sistema. 

Além disso, introduz-se outra figura importante no sistema teórico: o banqueiro e o 

crédito (responsável pela transferência meios de pagamentos que financiam as 

inovações). 

Ao longo de nossa análise, esboçou-se um quadro conceitual da 

concepção subjetiva do empresário schumpeteriano, porém falta, ainda, fazermos a 

crítica lógico-histórica a essa estrutura conceitual,   verificando como se encaixa na 

teoria do empresário com a parte de inspiração marxista do seu sistema. Diz-se, nesse 

sentido, que o trabalho de síntese teórica de Schumpeter tem aproximações com o 

pensamento marxista. Sobre essa questão, dedica-se a próxima seção.  

 
4 A crítica ao conceito de empresário schumpeteriano 

    Schumpeter parte de uma proposição subjetiva e individual, atribuindo 

como inerente ao processo de inovação a existência de novos  empresários e 

dirigentes. Nessa seção, far-se-á duas críticas à estrutura conceitual do empresário. 

A primeira é a crítica à consistência interna do seu modelo, onde se demonstra a 

consequência lógico-histórica da aceitação das premissas desse modelo em oposição 

à análise de Marx.111 A segunda enfatiza que Schumpeter oscila entre o marxismo e 

a escola neoclássica. Sua síntese teórica revela-se inadequada ao resgatar a 

estrutura conceitual do empresário sobre bases neoclássicas. 

 
111 Boa parte de nossa argumentação embasa-se na excelente exposição de Possas (1987). 
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 Como resposta à concepção marxista, Schumpeter considera que a 

gênese histórica do capitalismo deve ser buscada em outros fatores subestimados por 

Marx. De um lado, esse autor nega,  historicamente,  a necessidade de acumulação 

primitiva como fator determinante do surgimento do desenvolvimento capitalista.  Em 

outras palavras, seu modelo teórico permite deduzir que não é necessária  a existência 

de acumulação prévia, tal como propôs Marx, e tampouco a poupança (no sentido 

neoclássico), para se efetivar as mudanças descontínuas na economia estacionária. 

Do ponto de vista lógico, Schumpeter, quando explica o surgimento das 

mudanças evolutivas, faz a suposição inicial de que não houve processo de 

desenvolvimento anterior (Schumpeter, 1982, p.47). Torna-se, desse modo, 

irrelevante a existência de poupança prévia decorrente de estágios anteriores ao 

capitalismo. Para ele, como já se enfatizou, o processo de inovação (imitação) 

consiste em que as novas combinações implicam alterações na estrutura de oferta e 

demanda de bens de capital e de consumo. Se há o crescimento da oferta de capital 

ou da poupança, isso não explica a essência de tal processo.112  

A inovação sugere a realocação dos recursos produtivos em novas 

combinações,  sendo facilitada pela existência de um poder de compra criado ad hoc 

pelos bancos. A teoria schumpeteriana tem certa linearidade ao explicar o modus 

operandi do desenvolvimento econômico: a inovação pressupõe  como necessário o 

aparecimento em cena de novos elementos (novos homens e empresas); sugere o 

crédito (capital monetário), como instrumento financiador desses novos 

empreendimentos. Tal conjunto de condições postas em movimento permitem  

modificar em cadeia as estruturas na oferta de bens capital e posteriormente, na de 

bens de consumo, dispensando a postulação teórica da necessária acumulação 

primitiva.   

 
112 "O lento e contínuo acréscimo no tempo da oferta nacional de meios produtivos e de 
poupança é obviamente um fator importante na explicação do curso da história econômica 
através dos séculos, mas é completamente eclipsado pelo fato de que o desenvolvimento 
consiste primariamente em empregar recursos diferentes de uma maneira diferente, em fazer 
coisas novas com eles, independentemente de que aqueles recursos cresçam ou não" 
(grifo nosso) (Schumpeter, 1982, p.50). 
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Portanto, nessa linha de raciocínio, Schumpeter torna desnecessários os 

conceitos da teoria (neo) clássica e marxista: parcimônia, abstinência, poupança como 

fundo de investimentos, bem como a acumulação primitiva de Marx. Por fim, o 

conceito de classe (no sentido marxista) também é desnecessário. O empresário, para 

ascender ao mundo dos negócios, precisa de poder de compra, ou seja, acesso ao 

capital monetário, não havendo a necessidade de vinculação com a propriedade dos 

meios de produção.  

A teoria schumpeteriana permite secundarizar aquilo que Marx chamou de 

acumulação primitiva: um longo processo histórico de separação dos meios de 

produção dos seus produtores, ou melhor,  a fase  primeira  na qual a relação 

capitalista se constitui, garantindo as condições prévias para a subsunção formal do 

trabalho ao capital: separação do trabalhador dos seus meios de produção e das 

condições de controle do processo global de produção, formação do mercado de 

trabalho, etc.113 

Schumpeter, no Capitalismo, Socialismo, Democracia, nega, do ponto vista 

histórico, essa proposição marxista de maneira sutil.  Sem cair diretamente na lógica 

neoclássica, naquilo que chama de "conto de fada burguês", reconhece que o 

argumento marxista é plausível. Considera, no entanto, que esse superestimou a 

exploração decorrente da acumulação originária (Schumpeter, 1984, p.34). Sua ideia 

básica é que a "burguesia industrial e comercial ascendeu através dos êxitos 

nos negócios" (1984, p.100). Observa, ainda, que a poupança foi importante método 

de acumulação prévia de capital, mas que, primordialmente, a função empresarial é  

explicativa do êxito dos empreendimentos industriais. Escreve o autor: 
 
Qualquer um que tenha uma mente sem preconceitos e que 
examine os fatos históricos e contemporâneos não pode deixar 
de observar que esse conto de fadas se bem que longe de dizer 
toda a verdade, conta boa parte dela. Em nove casos em dez, 
uma inteligência e uma energia acima do normal são 
responsáveis pelo êxito industrial e, em particular, pela fundação 

 
113. Ver Marx (1984, p.262). A concentração da propriedade e posse dos meios de produção, 
o controle do processo de produção pela classe burguesa e a constituição do proletariado são 
os pontos de partida à explicação do gênese do capitalismo em Marx, que, como já se 
enfatizou, estrutura seu sistema teórico em princípios de classe e, consequentemente, 
contradição de classe.    
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de posições industriais. E precisamente nos estágios iniciais do 
capitalismo e em qualquer carreira individual na indústria, a 
poupança foi e é  elemento importante no processo, se bem que 
não exatamente como explica na teoria econômica clássica 
(Schumpeter, 1984, p.33). 

 

Além disso, Schumpeter atribui ao capitalismo o desenvolvimento da 

racionalidade econômica em maior grau da civilização humana. A racionalidade não 

está presente somente nesse sistema, contudo são acrescentados novos elementos: 

a moeda e o individualismo. Para ele, o capitalismo passa a ser  a "força propulsora 

da racionalização do comportamento humano" (Schumpeter, 1984, p.165).  

A moeda é um símbolo dessa racionalidade. Através de  sua função de 

unidade de conta, permite a existência de sistemas de cálculos econômicos e 

contábeis, capazes de guiar as decisões racionais dos empresários e demais agentes 

econômicos.  Em sentido oposto, para Marx,  a moeda é o símbolo da alienação das 

relações humanas, carregando intrinsecamente aspectos de irracionalidade do 

próprio sistema. 

Schumpeter acrescenta que a atitude do empresário – pode-se dizer, seu 

espírito individualista e liderança – permitiu o sucesso da empresa em diversos 

estágios de desenvolvimento, consolidando uma classe empresarial bem dotada 

intelectualmente. Aqui novo contraste: Marx não se orientava pela busca da 

racionalidade da ordem econômica a partir de indivíduos especiais. Ao contrário, 

procurava buscar o estudo da totalidade estruturada, suas leis e relações.  

Schumpeter observa, ainda, que "(...) a moderna fábrica mecanizada e o 

volume de produção que dela jorra, não apenas a tecnologia moderna e a organização 

econômica, mas todas as características e conquistas da civilização moderna são, 

direta e indiretamente, produtos capitalistas" (Schumpeter, 1984, p.165). Com efeito, 

na sua concepção, se há uma ciência racional, arte, estilo de vida e uma cultura de 

mercado, o processo de racionalização da ação humana é decorrente da atitude 

pragmática e utilitarista. 

O leitor deve notar que o autor explica a gênese do capitalismo pela 

existência de grupo especial que cumpre a função empresarial. Da mesma forma, 
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enaltece  a racionalidade econômica empresarial, influenciadora de padrões de 

comportamento científico, cultural e tecnológico.   

Os autores Clemence & Doody (1966, p.33-5), schumpeterianos 

reconhecidos, demonstram a radicalidade desse modelo teórico, e confirmam que a 

economia em fluxo circular serve como contraposição à tese de Marx de acumulação 

primitiva, demonstrando desnecessária a teoria de classe desse autor. Segundo eles, 

o modelo do fluxo circular representa a visão ortodoxa da essência da sociedade 

capitalista, representando a aproximação teórica e institucional da mesma. Em suas 

palavras:  

 
"The model is intended to correspond to a particular social 
pattern existing historically in a definite epoch and in specific 
areas, and this fact has been frequently stressed by its author 
(Schumpeter) (1966, p.33).   

 

Sustentam, então, que: 
 
One of the merits of the Schumpeterian Systems is that it is able 
to explain how, starting from a society without a definite capitalist 
class, the process of development, by creating family fortunes, 
brings a group of hereditary wealth owners into being. What is 
more important, the model enables us to perceive that a 
existence of a capitalist class in the Marxist sense is an illusion, 
and that the titles to membership in this group continually change 
hands as successful innovation creates new fortunes and 
destroys old ones (1966, p.35). 

 

A citação acima reafirma a posição de que a teoria de classe de Marx é 

desnecessária, bem como enfatiza a possibilidade de ascensão da classe burguesa 

sem a prévia acumulação originária. Basta haver um grupo especial de novos homens, 

com acesso ao crédito, realizando com êxito as novas combinações – 

consequentemente rompendo a estacionariedade da economia – para ocorrer o 

surgimento do excedente (lucro empresarial) e a ascensão de novas famílias no 

mundo dos negócios e crescimento de suas fortunas. A visão desses autores (e de 

Schumpeter)  expressa uma contundente crítica lógico-histórica ao método de análise 

marxista.  
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O sistema schumpeteriano, nesse aspecto, representa uma alternativa 

teórica à construção teórica marxista, uma vez que o fluxo circular pode ser 

interpretado como negação da acumulação primitiva e da tese de luta de classes. No 

caso dos sistemas teóricos em questão, a aceitação de uma das oposições implica a 

negação do outro sistema. Ou melhor,  suas posturas teóricas quanto à gênese, 

empresário e racionalidade do sistema são diametralmente opostas, sugerindo a 

escolha de um caminho no que tange à aceitação de uma ou outra hipótese como 

primordial à construção da teoria econômica.  

As afirmações acima, a nosso ver, podem ser aprofundadas do ponto de 

vista lógico. O sistema schumpeteriano admite a crítica interna no que se refere à 

estrutura conceitual do empresário, que o deixa bastante distante do ponto de vista 

teórico e histórico da concepção marxista.114 Já se demonstrou a recusa de 

Schumpeter à acumulação originária proposta por Marx.  

Dessa forma, se se assumir que o processo de desenvolvimento e a 

inovação possuem certa articulação, não  isolando as modificações da base técnica 

do processo de valorização do capital, pode-se conceber  essas mudanças como não 

necessariamente autônoma em relação às leis internas de funcionamento do sistema. 

Com efeito, o conceito de empresário deve ser adequado à real funcionalidade e 

articulação com o processo de valorização, não precisando ser exclusivamente 

relacionado à existência da inovação, tal como sugere a teoria schumpeteriana.  

Como observa Possas (1987, p.180), a reprodução ampliada do capital, 

mesmo em condições estacionárias, é lógica e historicamente inaceitável como visão 

do sistema capitalista, quando supomos a não existência do lucro empresarial e do   

juro zero. O sistema schumpeteriano parte dessas hipóteses apriorísticas115 ao 

conceber tais suposições na economia em fluxo circular.  
 

114 A argumentação esboçada aqui incorpora a exposição de Possas (1987, p.178-80). Esse 
autor demonstra que a estrutura conceitual do empresário schumpeteriano decorre de uma 
hipótese apriorística, ou, em sua expressão, da "forma caricatural do `empresário 
schumpeteriano'". 
115 Conforme Possas (1987, p.180): "A ideia de que o capitalismo, em condições de 
reprodução econômica sem mudança estrutural de qualquer natureza, não remunera a posse 
de capital em si mesma enquanto comando sobre meios de produção, força de trabalho e o 
processo produtivo é decerto tão `apriorística', como arcabouço teórico, quanto a concepção 
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Portanto, as contradições decorrentes da aceitação dessas hipóteses 

esbarram nos seguintes fatos de relevância histórica:. (i) a existência da acumulação 

originária; (ii) o lucro ser a motivação essencial mesmo em uma economia 

estacionária; (iii) o fato de a  função empresarial não ser autônoma aos ditames 

impostos pelas leis de funcionamento do sistema.  

Para não recair nessas contradições presentes nesse sistema teórico – 

lucro e taxa de juro zero no fluxo circular, conceito de empresário vinculado 

exclusivamente à inovação –, e sem negar a contribuição de Schumpeter à teoria da 

dinâmica econômica, Possas sugere resgatar a concepção clássico-marxista, pois 

essa reconhece que a acumulação progressiva é somente possível através da 

crescente remuneração do capital, medida pela taxa de lucro. Em condições de 

reprodução ampliada, e não necessariamente de inovação, o capital necessita obter 

a remuneração que o incentive à sua expansão.  

Em suma, a estrutura conceitual do empresário e funcionalidade dentro do 

fluxo circular é questionada por sua própria contradição interna: na economia 

estacionária, – em condições de reprodução a taxas uniformes no decorrer do tempo 

– o crescimento econômico tem como impulso a valorização do capital, a concorrência 

e as necessidades de crédito através de uma taxa de juro positiva. Ainda que os lucros 

empresariais sejam distintos dos normais, a taxa de juro não poderia ser zero. 

Como sustenta Possas (1987, p.180), isso implica  dizer que a "(...) 

distinção conceitual entre as funções "empresarial" e "gerencial" ("rotineira") perde 

muito sua nitidez e relevância teórica". Por lógica, o lucro e o juro existem no fluxo 

circular, independentemente, da função do empresário inovador.  

Ademais, a inovação, mesmo que impulsionada por novos 

empreendedores, tem sua explicação teórica derivada a partir do processo de 

valorização do capital e não pela hipótese subjetiva da existência de empresários 

 
clássica e marxista que ela implicitamente rejeita, e obviamente não pode disputar veracidade 
contra essa frente aos `fatos'. Mas pode e deve ser questionada, e a meu ver recusada em 
favor da concepção clássico-marxista, enquanto visão de estrutura socioeconômica do 
capitalismo." 
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especiais, que  levaria à teoria equivocada de ciclos determinados simplesmente pela 

ação empresarial.116  
 

Se não é preciso a figura do "empresário" para surgir o lucro, a 
inovação passa a ser um atributo genérico da atividade produtiva 
"normal" capitalista e não algo extrínseco a esta; e o fato de que as 
inovações não aconteçam incessantemente passa a remeter à 
conduta dos capitalistas em geral frente às condições objetivas de 
valorização do seu capital, isto é, a lógica da concorrência (Possas, 
1987, p.180, rodapé 44). 

 

Além disso, cabe mencionar a crítica (provavelmente não a única) quanto 

à extrapolação da teoria schumpeteriana a outras situações específicas, como dos 

países subdesenvolvidos. Dentro dessa linha, Wallich (1969, p.198) sustenta o 

argumento de que, nas economias periféricas, "(...) o empresário não é a principal 

força motora, a inovação não é o processo mais característico, e o enriquecimento 

não é o objetivo predominante". Para ele,  o Estado117 cumpriu, em certo sentido, a 

função empresarial, pois torna-se o "agente visível e ativo" (p.200). Os empresários 

dessas regiões não se tornam o empresário schumpeteriano, em função de sua 

mentalidade e característica de grande proprietário, pela desconfiança das aventuras 

industriais e por seu passado feudal (p.199).118 

A crítica apreciada acima pode ser contraposta, com base na afirmação de 

Liebhafsky (1968, p.580): 
 
But Schumpeter himself recognized that entrepreneurship may 
take different forms. That fact that, in underdeveloped countries, 
government officials may perform the entrepreneurial function is 
not really inconsistent with his basic thesis. The important 
element in his theory is the function of entrepreneurship, not its 
form. 

 
 

116 Ver Clemence & Doody (1966, p.52-55). 
117 Wallich (1969,  p.208) atribui um papel diferenciado ao Estado. No caso do 
desenvolvimento derivado, sua atuação é de suma importância, pois vem atender às 
demandas sociais por melhores condições de vida. Ademais, contribui no processo de 
investimento em infraestrutura da economia, necessária para criação das condições básicas 
para a aceleração do processo de industrialização. 
118 A crítica desse autor deve ser dimensionada no tempo. Sem precisar recorrer a abundante 
literatura sobre o assunto, hoje é reconhecida a importância do empresário na construção do 
capitalismo industrial no Brasil. O autor em questão, a nosso ver, tem o mérito de destacar a 
importância do Estado como articulador do processo de industrialização dos países 
subdesenvolvidos. 
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Nessa passagem, o autor é coerente com algo que se  afirmou ao longo 

deste capítulo. O conceito de empresário, no contexto da teoria schumpeteriana, 

consiste na funcionalidade desse agente econômico no processo de desenvolvimento.  

Em vista disso, a função empresarial não específica qual o elemento ativo que 

efetivará o surgimento das inovações. É uma saída dentro das premissas 

schumpeterianas. Contudo, a crítica relevante ao conceito de empresário surge 

quando se percebe seu caráter a-histórico e se enfatiza as contradições teóricas 

com as leis de funcionamento do sistema. 

 
5 Schumpeter: entre Marx e a Escola Neoclássica? 

A outra crítica ao conceito de empresário schumpeteriano refere-se ao fato 

de que o traço marxista de seu sistema teórico desfigura-se com a aceitação de 

conceitos ou premissas subjetivas (empresário, individualismo, racionalidade, etc.) de 

orientação neoclássica. Mas não será uma argumentação desmedida se sustentar 

uma leitura de Schumpeter, aproximando-o de Marx? 119  

Schumpeter aproximou-se criticamente da interpretação materialista da 

história de Marx. Reconhecia seus méritos, entretanto tecia algumas ressalvas. O 

autor trava, no decorrer de sua obra, um longo diálogo com Marx. Considera o 

materialismo histórico como uma poderosa realização analítica.120 Sua crítica mais 

direta às implicações dessa teoria relaciona-se  à teoria de classes de Marx, 

considerada ponto débil da análise marxista.  
 

119 Escreve Carson (1973, p.428): "In particular, Schumpeter accepted the dynamics and the 
dialectics of Marx and decried as irrelevant those theories of monopoly, oligopoly, and general 
equilibrium which attempt to depict a laissez-faire economy in static terms (...). But Schumpeter 
refused to accept Marx's characterization of the fundamental class conflict under laissez-faire 
capitalism".  
120 "A interpretação econômica da história não significa que os homens sejam conscientes ou 
inconscientes, total ou basicamente, impulsionados por motivos econômicos. Pelo contrário: 
a explicação do papel e do mecanismo dos motivos não econômicos e a análise da forma pela 
qual a realidade social se reflete nas psiques individuais são um elemento essencial da teoria 
e uma de suas contribuições mais significativas. Marx não afirmava que as religiões, 
metafísica, as escolas de artes, as ideais éticas e os desejos políticos eram redutíveis a 
motivos econômicos ou que não tivessem importância. Ele apenas tentou desvendar as 
condições econômicas que lhe davam forma e que eram responsáveis por sua ascensão e 
queda (...) Se as ideais e os valores não eram para ele o agente motor do processo social 
também não eram mera fumaça" (Schumpeter, 1984,p.27). 
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Schumpeter entende o materialismo histórico como hipótese de trabalho 

para fins de análise científica da história. A ruptura de Marx com o idealismo hegeliano 

é saudada como positiva, pois afasta Marx da metafísica de Hegel. O "evolucionismo" 

e a proposição de separação entre base econômica e superestruturas são aceitos por 

Schumpeter como as contribuições relevantes de Marx. Como se viu, para 

Schumpeter, o evolucionismo compreende os fenômenos socioeconômicos, que "(...) 

constituem um processo único na perspectiva histórica, e sua característica mais 

evidente é a mutação incessante e irreversível" (1964a, p.71). 

A primeira proposição - o evolucionismo de Marx - é atribuída importância 

primordial, aproximando suas análises. Para ele, "(...) a teoria de Marx é evolucionista, 

num sentido no qual nenhuma teoria econômica o foi: tenta descobrir o mecanismo 

que transforma em outro determinado estado da sociedade, por simples operação e 

sem o auxílio de fatores externos" (1964a, p.23). Schumpeter faz referências às 

proposições "evolucionistas" de Marx das quais partilha em sua própria obra.  

Primeiro, assume que "(...) as formas ou condições de produção são 

determinantes fundamentais das estruturas sociais, que, por sua vez, geram atitudes, 

ações e civilizações" (Schumpeter, 1984, p.28). Significa, então, que o sistema 

schumpeteriano assume esse traço similar ao sistema de Marx. Ele mesmo diz:  
 
Ora, presumivelmente a atitude racional se forçou na mente humana 
devido, basicamente, à necessidade  econômica; é à tarefa 
econômica cotidiana que devemos nosso treinamento elementar em 
pensamento e comportamento racionais - não tenho qualquer 
hesitação em dizer que toda lógica é derivada do padrão econômico 
ou, para usar uma de minhas frases preferidas, que o padrão de 
decisão econômico é a matriz da lógica (grifo nosso) (Schumpeter, 
1984, p.162).  

  

Mesmo assim, para Godelier (1976, p.28), a posição schumpeteriana é 

economicista, pois Schumpeter deriva toda a racionalidade econômica da prática dos 

negócios e, ao mesmo tempo, considera que o desenvolvimento é explicado, em 

última análise, pelo comportamento subjetivo dos indivíduos inovadores.  

A nosso ver, há uma assimilação de teses de Marx por parte desse autor, 

que entra em contradição com os aspectos de sua teoria subjetiva de empresário. 
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Quanto ao economicismo, a discussão é mais complexa, pois se pode indicar que 

Schumpeter procura se livrar de qualquer esquema de determinação rígida do 

econômico sobre os outros fatos sociais. Não aceita as objeções (do tipo Bernstein) 

que desmerecem o materialismo de Marx (Schumpeter, 1984, p.29).  Admite, ainda, a 

interação entre o econômico e o institucional, procurando abrir a hipótese marxista 

para outros aspectos (ideológico ou religioso).  

Afirma, nesse sentido, que "(...) a totalidade dos fatos e argumentos 

apresentados por Max Weber se adapta perfeitamente ao sistema de Marx" (1984, 

p.27).  Não obstante é coerente em argumentar que a ação ideológica e ética dos 

indivíduos depende, em certo sentido, do "conjunto objetivo", que é dado pelas 

relações de produção. Ou melhor:  
 
...naturalmente, os homens "escolhem" seu curso de ação, que 
lhes é diretamente forçado pelos dados objetivos do ambiente; 
mas escolhem a  partir de pontos de vista, perspectivas e 
propensões que não formam um conjunto diferente de dados 
independentes, mas são, eles mesmos, moldados pelo conjunto 
objetivo (grifo nosso) (Schumpeter, 1984, p.29).  

 

Segundo, Schumpeter aceita a proposição de Marx de que "As próprias 

formas de produção têm uma lógica sua; ou seja,  mudam de acordo com 

necessidades que lhes são inerentes,  de modo a produzir suas sucessoras, através 

de seu mero funcionamento" (Schumpeter, 1984, p.28). O autor concorda com Marx 

que o capitalismo possui suas leis internas de funcionamento e que estas determinam 

dada tendência ao sistema.  

Tal como Marx, assume que o processo econômico se caracteriza pela 

instabilidade cíclica. Em outras palavras, pode-se dizer que o sistema possui ciclos 

endógenos; entretanto Schumpeter considera que a análise marxista "não possuía 

uma teoria adequada da empresa e era incapaz de distinguir o empresário do 

capitalista" (Schumpeter, 1984, p.52). 

Conforme se afirmou anteriormente, os traços evolucionário e orgânico do 

sistema teórico schumpeteriano estão assentados em bases semelhantes a Marx. 

Escreve o autor: 
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De hecho, lo que lo (Marx) distingue de los economistas de su 
tiempo y de aquéllos que le precedieron, fue precisamente una 
visión de la evolución económica como un proceso singular 
generado por el mismo sistema económico... pero el concepto 
de evolución económica que colocó dentro de un marco 
hegeliano no esencial es original suyo. No estoy diciendo para 
asociar nada de lo que digo en este libro con su gran nombre. 
La intención y los resultados son demasiado diferentes para 
darme el derecho de hacerlo. Las similitudes en los 
resultados...indudablemente existen (1968, p.164). 

 

Dessa forma, Schumpeter busca inspiração em Marx, qual seja, aceita as 

ideais de processo e evolução, entretanto adaptando-as aos seus objetivos: enfatizar 

os mecanismos internos ao modus operandi do capitalismo, que o levam à 

desenvolvimento econômico e à instabilidade inerente (a inovação e os ciclos). Porém 

o empresário é colocado dentro desse esquema como figura essencial, surgindo a 

linha de ruptura com Marx. 

Resta, ainda, demonstrar outro aspecto da análise schumpeteriana 

relacionado ao materialismo histórico.   Schumpeter concorda com a separação entre 

modo de produção e superestruturas. Isso, em sua linguagem, se traduz pelos termos 

"máquina capitalista" e "civilização capitalista". Na seguinte passagem, pode-se 

confirmar nossa afirmação: "(...) passamos agora ao complemento cultural da 

economia capitalista - sua superestrutura sócio psicológica, para falar na linguagem 

marxista" (Schumpeter, 1984, p.160).  

Sievers (1963, p.62) sustenta a afirmação acima e observa que tanto Marx 

como Schumpeter conceberam as estruturas institucionais e a máquina capitalista 

como um conjunto integrado. No entanto Schumpeter, ao contrário de Marx,  

demonstra que tal máquina não entra em colapso por algum traço econômico 

decorrente de suas leis de funcionamento, como Marx evidencia em O Capital.  Sua 

resposta a Marx é enfatizar que a acumulação progressiva por "(...) seu próprio êxito 

solapa as instituições sociais que protege e "inevitavelmente" cria condições em que 

ele não é capaz de viver e que apontam com força para o socialismo como seu 

herdeiro virtual" (Schumpeter, 1984, p.87). Em outras palavras, tem-se um Marx às 

avessas, como denominou Joan Robinson.  
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Cabe indagar,  por quê? Pelo fato concreto de que a resposta de 

Schumpeter a Marx apaga o traço antagônico da valorização de capital. Não é à toa 

que esse rejeita a teoria de classe de Marx por ser teoricamente equivocada e 

ideológica (1964a, p.75). Na segunda parte de Capitalismo, Socialismo e Democracia 

reafirma  sua tese fundamental, da qual dar-se-á algumas indicações necessárias a 

seguir. 

Ao fazer  a defesa das potencialidades econômicas do capitalismo e dos 

seus êxitos históricos inegáveis, ele pensa que o sistema produz para as massas. 

Acredita que sua evolução pode eliminar o desemprego e a pobreza, visto que "eleva 

progressivamente o padrão de vida das massas" (Schumpeter, 1984, p.95). Considera 

que esse sistema é "(...) uma máquina de produção em massa, o que, sem dúvida 

alguma, significa também uma produção para as massas" (1984, p.93). Em face disso,  

sua análise não se preocupa em evidenciar a contradição entre a valorização do valor  

e as necessidades sociais da população consumidora. Para Schumpeter, essa 

contradição é ingênua: 
 

 
A ideia ingênua de que a atividade econômica na sociedade 
capitalista, por ser motivada pelo lucro, deva, em virtude desse 
fato, ir necessariamente contra os interesses dos consumidores; 
ou, para colocar de maneira diferente, que a busca de dinheiro 
necessariamente desvia a produção de suas metas sociais. 
(Schumpeter, 1984, p.103). 

 

O autor parece, nesse contexto, negar um dos eixos norteadores da teoria  

de Marx. Como se sabe, na análise marxista, a capacidade de consumo das massas 

não é o eixo dinâmico do desenvolvimento econômico, portanto suas leis possuem a 

tendência à concentração industrial e à desigualdade da renda, se não há interferência 

de outros fatores (Estado, por exemplo). Aqui há, como já se frisou, uma diferença 

entre Marx e Schumpeter, decorrente do fato daquele manter preso ao método 

neoclássico, a qual concebe o capitalismo como economia voltada atender o bem-

estar da sociedade. 
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Mesmo que Marx e Schumpeter, cada um a seu grau, tenham reconhecido 

o caráter progressivo do capitalismo, suas concepções enfatizaram aspectos distintos 

motivadores do colapso do sistema. Para Marx, a exploração do trabalho e a 

consequente evolução dos salários reais e da distribuição de renda, aliada ao 

processo contraditório de acumulação – concentração industrial, queda da taxa de 

lucro e crescente composição orgânica do capital, etc. – encaminhavam o sistema à 

crise de longo prazo. 

Distintamente, para Schumpeter, o lado progressivo do desenvolvimento é 

relacionado à função empresarial e à efetivação das inovações. Dado que a função 

do empresário schumpeteriano é combinar novas funções de produção, aproveitando 

os recursos existentes, basta a efetivação dessas condições para afastar a 

possibilidade de crise do sistema pelo lado das leis internas de funcionamento.121 Esse 

esquema de Schumpeter, que retira da esfera objetiva do processo de acumulação a 

explicação da crise,  o que não deixa de ser simples, uma vez que depende de duas 

variáveis básicas: o empresário e o processo de inovação. Com efeito, o colapso do 

sistema passa a ser explicado a partir da projeção do que acontece com a função 

empresarial e com a superestrutura da sociedade.  

A ideia da crise do capitalismo, para Schumpeter, decorre, historicamente, 

da acomodação da função empresarial, do planejamento burocrático das empresas e 

da existência de uma intelectualidade adversa ao status quo vigente.  A tendência  de 

sua evolução faz a função empresarial perder sua importância e até o progresso 

técnico tornar-se rotina. "O progresso tecnológico está se transformando em assunto 

de equipes de especialistas treinados que criam o que lhes é pedido e fazem-no 

funcionar de maneira previsível" (Schumpeter, 1984, p.174).  

Em outras palavras, o empresário aventureiro, com sua personalidade e 

força de vontade,  sucumbe frente às modificações das estruturas das  empresas  

monopolistas, cujas burocracias dominam o cenário dos negócios. Talvez, com certo 

saudosismo, Schumpeter estivesse temeroso com o "progresso econômico (que) 

 
121 Conforme Labini (1984, p.58). 
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tende a se tornar despersonalizado e automatizado. O trabalho de equipes e 

comissões tende a substituir a ação individual" (Schumpeter, 1984, p.174). 

 Quando foi referida que a síntese teórica schumpeteriana oscila entre a 

linha de pensamento marxista e a neoclássica, está-se destacando que, em vários 

momentos de sua obra, o autor se aproxima de Marx quando sugere que as ações 

individuais são moldadas pelo "conjunto objetivo" da estrutura econômica. Captando 

as ideais de processo e evolução, caracteriza o processo de inovação e concorrencial  

como "destruição criativa" e preocupa-se em analisar as superestruturas da 

sociedade.  

Schumpeter é eclético o suficiente para usar Walras e Marx no sentido de 

atingir seus fins. Primeiro, procura demonstrar que a análise científica deve ser 

construída em outras bases distintas do método estático. Propõe um modelo  

walrasiano dinamizado pelas mudanças disruptivas do processo de inovação. 

Segundo, utiliza aquilo que considera científico em Marx – parte da teoria econômica 

–,  para adequá-lo à  defesa do capitalismo. Com efeito, constrói um robusto aparato 

teórico que serve de resposta ao sistema marxista, tanto no sentido da teoria 

econômica como da ação ideológica. 

Não obstante sua aproximação com a análise marxista rompe-se quando 

Schumpeter valoriza a estrutura conceitual do empresário (incluam-se também o 

pressuposto racionalidade  econômica e a explicação da gênese do capitalismo), 

dando-lhe uma enorme autonomia em relação ao modus operandi do seu 

desenvolvimento.  

No sistema schumpeteriano, aparecem elementos similares aos do sistema 

marxista, constituintes essenciais de seu sistema teórico. Repetindo: há um conjunto 

objetivo que molda os comportamentos, uma máquina progressista e uma civilização 

em franco processo de racionalização e, ainda, um processo evolutivo marcado pela 

instabilidade dos ciclos de desenvolvimento. Mas, em tal sistema, as leis de seu 

funcionamento são modificadas pelo papel subjetivo da classe especial dos 

empresários.  
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A ação privada, diferenciada pelas capacidades individuais,  move as ações 

humanas e impulsiona as inovações na órbita econômica. Uma vez posta em prática 

toda força individual e a capacidade inata a alguns empresários, surgem as inovações 

na órbita de uma economia estacionária. De um lado, tem-se um agente marcado por 

motivações subjetivas (êxito, ascensão social, etc.). De outro lado, uma atividade 

empreendedora vinculada ao cotidiano das relações mercantis. Em síntese, tem-se 

uma teoria objetiva e uma subjetiva operando ao mesmo tempo, entretanto 

Schumpeter prioriza o papel subjetivo em relação à  determinação das leis 

internas de movimento do capital . A aceitação dessa postura inovadora implica 

trabalhar sobre duas metodologias radicalmente opostas.  

Em suma, a estrutura conceitual do empresário deve ser reavaliada quando 

se assume as consequências lógico-históricas de aceitação dessa proposição  

schumpeteriana. Isso significa dizer que a aceitação de certos pressupostos ou 

categorias das teorias em questão é uma atitude paradigmática.  

Conforme observa Godelier (1976, p.36 e 59), "a racionalidade econômica 

não se mostra...senão através da racionalidade epistemológica da ciência econômica, 

isto é, através da verdade das explicações teóricas por essa ciência". A crítica aos 

pressupostos e as categorias que sustentam a racionalidade do sistema teórico, seu 

contato com a história e a sociologia, ajudam a determinar sua validade enquanto 

teoria explicativa do processo econômico.     
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O objeto deste trabalho centra-se na análise da estrutura conceitual de 

capitalista e empresário em Marx e Schumpeter, respectivamente. Quanto à relação 

entre os autores, enfatizam-se os pontos comuns e de ruptura, girando a presente 

análise em torno de aspectos epistemológicos.  

No capítulo dois, demonstrou-se que a elaboração das categorias e leis dos 

sistemas teóricos em questão obedece  a uma linha metodológica que caracteriza a 

postura científica de cada autor. Vale dizer, suas proposições metodológicas influem 

na forma de exposição das principais categorias e leis dos respectivos sistemas 

teóricos. Quanto à estrutura conceitual de capitalista e empresário, tanto Marx como 

Schumpeter possuem concepções distintas do ponto de vista sociológico e 

econômico. Ambos postulam a existência de classes sociais, sendo o critério de 

estratificação é bem diverso. Marx demonstra  a natureza do conflito de classe 

inerente à  relação de trabalho. Schumpeter, ao contrário, restringe-se à concepção 

de harmonia dos fatores de produção, sustentando que as famílias se diferenciam 

pelas suas aptidões, desigualmente distribuídas. Do ponto de vista econômico, ambos 

estudam as leis e tendências inerentes ao sistema, que dinamizam sua estrutura no 

tempo histórico: os ciclos endógenos, as mudanças técnicas, a concentração 

industrial, etc. Marx, no entanto, demonstra a face antagônica da valorização do 

capital, a qual desenvolve a antítese entre capital e trabalho.   

No que se refere a Marx, verificou-se sua  crítica à forma reificada de 

exposição das relações econômicas proposta pela economia clássica. Para ele, suas 

categorias econômicas fundamentais, derivadas das relações cotidianas dos agentes 

econômicos, não expressavam a essência e a temporalidade do modo de produção. 

Ao propor categorias conceituais novas (mais-valia, valor da força de trabalho, 

composição orgânica do capital, etc.) criou  um corte metodológico e objeto teórico 

distintos da abordagem clássica. Seu objeto teórico incorpora uma nova filosofia de 
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ciência, aliando os métodos lógico-dedutivo (exposição) e empírico (investigação) a 

uma análise interpretativa da história.    

Marx, sustentando a separação entre a teoria e prática econômica, elabora 

seu método original para superação desse impasse. Primeiro, com a crítica ao 

idealismo hegeliano, sugere  "(...) descobrir o cerne racional dentro do invólucro 

místico". Nega  a determinação unilateral do pensamento sobre o real, desvinculando-

se do idealismo; em sentido oposto, enfatiza a autonomia do real frente ao 

pensamento. Segundo, o historicismo da Escola Alemã é redimensionado quanto à 

prática empírica. Terceiro, o excesso de formulação lógico-dedutiva, recorrente nos 

economistas clássicos, é contraposta por Marx através do seu método lógico-histórico. 

O autor incorpora a teoria econômica à necessidade de compreender a relatividade 

das leis econômicas, no tempo e no espaço, frente  às mudanças das relações sociais 

e institucionais.  

Finalmente, esgrime dura crítica ao método dos economistas de sua época, 

pela sua adaptação teórica e social à alienação das formas mercantis. Marx não aceita 

a igualação do conhecimento científico à lógica do empírico, isto é, a natureza das 

classes, das relações de produção e a funcionalidade econômica dos agentes 

econômicos devem ser conceituadas, logicamente, a partir de um método que não 

represente a "consciência costumeira dos agentes econômicos". 

Em Marx, grosso modo, os agentes econômicos, descritos na teoria 

sociológica e econômica, expressam classes sociais, definidas por critérios 

relacionados à propriedade privada e ao caráter do trabalho produtivo.  Ao  elaborar 

as leis de movimento, demonstra que o desenvolvimento das estruturas econômicas 

depende da combinação de novas relações de produção com as forças produtivas, na 

qual o conflito de classe  distribuição desigual do fruto do trabalho . Não há classes 

com capacidades diferenciadas (no sentido schumpeteriano), e, sim, a disputa na 

relação entre capital e trabalho, havendo a ruptura institucional, quando determinada 

classe ou grupo social atuam, ativamente, para subverter as regras estabelecidas. 
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A natureza da função do capital, explicada pelo seu papel no interior do 

processo de trabalho, é analisada sob dois aspectos: do ponto de vista do processo 

real de trabalho e do processo de valorização. Quanto ao primeiro aspecto, captado 

pela análise neoclássica, o capitalista, inicialmente, assumiu um papel do ponto de 

vista da execução das atividades produtivas, sendo que, paulatinamente, deslocou-as 

para uma "espécie particular de assalariados". A execução dessas tarefas relaciona-

se com a exigência de um intenso planejamento, controle e organização da produção 

e do processo de trabalho, visando elevar sua produtividade, expandir a mais-valia 

através do uso racional dos insumos e atingir padrões concorrenciais no mercado. 

Além disso, Marx entende, ainda, que o princípio do risco, inerente ao mundo dos 

negócios, não é peculiar ao capitalismo. O capital individual corre riscos devido ao 

controle privado do processo global de produção. O papel dirigente, distintamente de 

Schumpeter, não se deve às desigualdades de capacidades individuais, mas ao 

conteúdo histórico da relação social que o destaca como dirigente no processo de 

trabalho. 

Quanto ao segundo aspecto, evidencia a postura teórica de Marx ao 

analisar a função do capital, abstraída suas conotações individuais,  vinculando-a à 

compreensão teórica da totalidade e de suas leis de movimento. O capitalista é o 

agente personificado, corporifica sua lógica e tem como objetivo imediato a busca 

plena da mais-valia, isto é, procura ampliar e conservar as firmas individuais mediante 

a expansão da taxa de mais-valia através do progresso técnico, modificação da 

intensidade ou da jornada de trabalho, compressão dos salários, etc.  

Secundariza-se, desse modo, a análise dos fatores subjetivos inerentes à 

decisão empresarial. Através da expansão da produtividade social do trabalho e das 

mudanças de tecnologia, amplia-se a extração de mais-valia global e contribui-se para 

a redução do valor da força de trabalho. A busca incessante de novos investimentos 

ou novas tecnologias permite a expansão das escalas de produção e dos mercados e  

caracteriza o progresso técnico (poupador de trabalho). A consequência desse 
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processo no plano concorrencial é a crescente disputa entre as empresas, resultando 

na centralização e na concentração dos capitais.    

Ao se colocar a discussão da interpretação do plano teórico de Marx, 

demonstrou-se que a compreensão da natureza econômica do capitalismo e das 

classes sociais deve ser lida com o cuidado de não negar a essência do objeto de 

investigação desse autor. Implica ter claro que a insistência em uma análise subjetiva, 

enquanto indivíduo dirigente, ou racional, representa outro tipo de discurso,  associado 

à linha de pensamento neoclássico.  

O espaço para o comportamento individual determinar regras de 

modificação no sistema é secundário na análise de Marx, uma vez que o plano teórico 

condiciona as normas comportamentais e concorrenciais. Em síntese, o plano teórico 

do capital define a funcionalidade dos agentes econômicos, afastando-se de 

considerações quanto à lógica individual dos agentes.  Com efeito, a opção 

metodológica de Marx o afasta de uma análise centrada em torno de preferências, 

gostos e racionalidade nas decisões.  

Schumpeter, ao aceitar parte desses pressupostos, expõe sua teoria do 

empresário de maneira inversa a Marx, procurando explicar a sociedade a partir de 

seus indivíduos especiais.  Não obstante, deve ficar claro que Marx não diminui, 

totalmente, o comportamento individual do capitalista. Marx insiste em descrever a 

sua paixão pela acumulação e o seu instinto de prazer. Mas tal comportamento não é 

derivado de postulações a respeito da natureza e da ação humana; ao contrário, para 

Marx, a explicação desse comportamento econômico encontra-se na descoberta das 

leis e da relação social inerentes esse modo de produção.  

Contatou-se, ademais, que a relação entre capital e trabalho assalariado 

pressupõe que as condições de alienação do trabalho estejam consolidadas 

historicamente. O trabalho deixa de dominar as condições técnicas de produção, 

ocorrendo a negação do conteúdo subjetivo da produção e a inversão das condições 

de trabalho: as condições técnicas e organizativas do processo de trabalho dominam 

a capacidade de trabalho. O processo de alienação expressa a conversão do sujeito 
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em objeto, demonstrando como uma relação social é  obscurecida pelas relações 

mercantis. Marx, ao  sugerir a "personificação" dos agentes econômicos,  demonstra 

que o capital e o trabalho estão submetidos, em polos opostos, ao mesmo processo 

ditado por leis internas.  

Schumpeter, em oposição a Marx, alinha-se ao individualismo 

metodológico para qualificar o comportamento empresário e diferenciá-los como 

grupo social diferenciado. É defensor das potencialidades econômicas do capitalismo, 

não encontrando motivos internos ao seu modus operandi que o levassem a uma 

superação. Ele torna-se  crítico à forma ideológica  do marxismo, atribuída ao próprio 

Marx. Sua teoria do desenvolvimento econômico representa uma inovação em relação 

às análises marshalliana e walrasiana, ambas restritas ao equilíbrio estático.  

É difícil enquadrá-lo dentro da ortodoxia neoclássica, não obstante 

considere Walras o maior de todos os economistas e sofra marcante influência dele. 

Afinal, sua teoria de desenvolvimento assume a defesa do equilíbrio geral como norma 

econômica, demonstrando uma crítica aos modelos agregativos do tipo keynesiano. 

Sua proposta avança  em relação à análise walrasiana ao considerar que as inovações 

podem determinar uma profunda alteração no estado de equilíbrio geral do sistema 

econômico. Ou seja, a evolução econômica pressupõe a descontinuidade e ruptura 

dentro da estrutura de fluxo circular, onde as novas combinações produtivas são 

realizadas pela ação do empresário empreendedor e pela concessão de crédito. Com 

isso, Schumpeter consegue achar uma explicação endógena para o desenvolvimento, 

rompendo com a estacionariedade do equilíbrio walrasiano. Dá a teoria do capital uma 

abordagem de teoria monetária. 

Além disso, distintamente da ortodoxia neoclássica, elabora uma tese 

sobre o futuro do sistema, em que atribui forte importância às superestruturas da 

sociedade. Ao demonstrar o potencial econômico do sistema, chega à conclusão de 

que os fatores institucionais poderão levar  o sistema  à crise, a despeito de sua 

progressiva acumulação.  
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Schumpeter não deixou de criticar as teorias ortodoxas, as quais concebem 

as estruturas de mercado presas às normas do modelo teórico da concorrência 

perfeita, quando, em sentido oposto, a essência da concorrência se caracteriza pela 

concentração industrial e por um processo de destruição criativa.  Nesse sentido, sua  

postura sobre a evolução do capitalismo é crítica, pois elabora sua formulação teórica 

apoiada em fenômenos inerentes ao sistema até então negligenciados (embora não 

todos) por grande parte dos economistas de seu tempo: o fenômeno do 

desenvolvimento, ciclos econômicos, destruição criadora, oligopólios, o papel do 

crédito, etc. 

Tal como Marx, Schumpeter sugere que a análise econômica é a síntese 

de várias técnicas, preocupando-se, ainda, em demonstrar a interdependência da 

teoria econômica com os demais campos da ciência social, em especial a história. 

Quanto ao seu método, identifica a existência da primeira fase cognitiva em que o 

trabalho analítico encontra-se dividido entre a Visão e a análise científica. É a fase de 

percepção, na qual se busca recolher de diversos campos de análise o material 

empírico necessário à construção de uma teoria.  

A Visão é manifestação da ideologia, que está fora do controle do trabalho 

analítico inicial. A seguir, passa-se à construção do aparato científico propriamente 

dito, interligando-se a modelagem dedutiva com a análise empírica dada pela história 

e outros campos de análise. Ao mesmo tempo, ocorre um processo de depuração da 

ideologia através do uso da técnica econômica, que se supõe isenta dos desvios 

ideológicos.  

Schumpeter esforçou-se em demonstrar que boa parte da teoria econômica 

elaborada pela escola neoclássica era científica, todavia sua posição é passível de  

contestação quanto à neutralidade teoria dominante. Por fim, considera-se artificial a 

distinção que o autor estabelece entre a Visão e os julgamentos de valor. 

Evidentemente, ao criticar a teoria de Marx por ser ideológica, Schumpeter, com isso, 

não deixou de ele mesmo formular um juízo de  valor, para usar seus próprios termos.  
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Ao propor que a ciência se vincula à ideologia, Marx prejudicou boa parte 

de seu sistema teórico. Não é demais frisar que Marx se propôs a construir um edifício 

teórico para demonstrar a crise inevitável do capitalismo.  Não obstante, ambos 

sistemas teóricos são científicos, pois ambos resgatam a histórica e a sociologia como 

campos de conhecimento vinculados ao trabalho econômico e propõem teorias 

embasadas sobre hipóteses históricas e explicativas do desenvolvimento econômico. 

Por último, não se compartilha da crítica de Schumpeter contra o 

hegelianismo de Marx. A proposta schumpeteriana de separar a cientificidade 

econômica de Marx de sua metafísica filosófica revela uma incompreensão quanto à 

necessária vinculação entre o método e o objeto teórico proposto por Marx. Se se 

caminhasse nessa via, estar-se-ia fazendo uma leitura da teoria econômica de Marx, 

desvinculada do método ajudou a construir todos conceitos que sustentam o edifício 

teórico. A teoria econômica de Marx, como parte da história econômica, não pode ser 

lida um apêndice ou aperfeiçoamento da Teoria de Ricardo. Se a base inicial era 

ricardiana, as conclusões extraídas da teoria do valor por Marx e o método utilizado 

representam uma inovação, até por serem alternativos ao método lógico-dedutivo de 

Ricardo.  

 O centro da teoria de classe de Schumpeter é a família. O critério de 

diferenciação das classes sociais não é determinado apenas pela propriedade 

privada. Sustenta-se a existência de uma hierarquia de funções, típicas de uma 

sociedade com divisão do trabalho, na qual se distinguem as classes dirigentes (pela 

sua capacidade de negócios) e a classe dirigida, ambas produtivas. Há, de outro lado, 

setores improdutivos, como o dos intelectuais que desestabilizam o sistema.  

Schumpeter postula que as aptidões são distribuídas desigualmente na 

sociedade, gerando as diferenças entre os indivíduos e as famílias. Como se viu, 

segundo Gurvitch, tem-se uma teoria a-histórica das classes sociais.  A ligação entre 

essa teoria subjetiva das aptidões das famílias e o processo real de ascensão e queda 

de famílias aos extratos superiores da sociedade é dada pela teoria da inovação.  
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Schumpeter, ao dar relevância ao espírito do empresário, considera  sua 

ação empreendedora como  essencial na análise das leis internas do sistema. Vale 

dizer: a ação empresarial cumpre o papel  de imprimir a descontinuidade da vida 

econômica em fluxo circular, ao revolucionar os métodos de  produção e realizar as 

inovações. Schumpeter toma o empresário como parte da burguesia, e – cabe 

ressaltar – não  a própria classe burguesa.  

O empresário schumpeteriano torna-se o agente impulsionador da 

evolução, sendo sua função responsável pela destruição criadora, ocasionada pelo 

aparecimento das inovações. O capitalista recebe, pela análise schumpeteriana, um 

papel essencial no modus operandi do desenvolvimento econômico. Como se vê, as 

posturas metodológicas de Marx e Schumpeter explicam, em sentidos opostos, a ação 

empresarial na dinâmica do sistema.  

O sistema schumpeteriano, no que se refere à acumulação primitiva, ao 

conceito de empresário e às classes sociais, nega aspectos essenciais da teoria de 

Marx. Schumpeter assume a hipótese de que, no fluxo circular, não há lucro 

empresarial e juros. Surge uma série de contradições lógico-históricas a partir daí: em 

primeiro lugar, é inegável a existência da acumulação primitiva (pelo menos do ponto 

de vista marxista); em segundo lugar, a valorização do capital é a motivação lógica do 

sistema que procura condições de reprodução ampliada, independente da efetivação 

das inovações; por último, a função empresarial não é autônoma ao movimento do 

capital e às suas contradições internas, isto é, não é a existência de novos homens 

que condiciona as inovações; ao contrário, é a lógica do sistema que condiciona o 

aparecimento de indivíduos com espírito inovador.  

A função do capital não pode ser somente vinculada ao conceito de 

inovação. Equivale a dizer ainda que o empresário (seja inovador ou não) administra 

o capital visando também obter remuneração crescente do mesmo, sendo fora de 

sentido concebê-lo sem motivação para obter lucro empresarial. Além disso, as 

contradições inerentes à antítese  entre capital e trabalho e à disputa concorrencial 

obrigam o empresário a romper com o equilíbrio estático do fluxo circular. 
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Sustenta-se, ainda, que Schumpeter é eclético suficiente para assimilar 

traços do sistema teórico marxista e neoclássico. O autor aproxima-se de Marx 

quando capta as ideais de processo e evolução, dentre outras, caracterizando o 

processo de inovação e concorrência com traços similares ao sistema marxista. Na 

análise schumpeteriana, o modus operandi do desenvolvimento econômico se 

caracteriza pela inovação e imitação; enquanto, para Marx, o processo de reprodução 

do capital explica a busca incessante de valorização (extração de mais-valia), que 

traz, subjacente a tal compreensão, a crescente busca de novos métodos de produção 

e acirramento da disputa concorrencial via concentração industrial.  

A luta concorrencial, proposta por Marx, efetivada pelo capitalista individual 

possui alguns pontos de similaridade com o processo de destruição criativa, se bem 

que Marx não restringia o impulso à acumulação progressiva somente à introdução 

de inovação. Aliás, o conceito schumpeteriano de inovação deve ser revisto: por 

exemplo, a disputa entre capital e trabalho na apropriação da mais-valia é também  

motivadora da introdução de novas tecnologias.  

Contudo, ambas análises distinguem-se em virtude de a teoria 

schumpeteriana tornar determinante a tal processo um elemento subjetivo: a 

existência de um grupo de novos empresários inovadores. Portanto, Schumpeter, ao 

valorizar a estrutura conceitual do empresário (inclua-se a discussão  da gênese do 

capitalismo e racionalidade econômica), resgata a metodologia neoclássica, 

analisando o modus operandi do capitalismo a partir do comportamento individual, 

dando-lhe autonomia  em relação às leis de movimento. Se se abandonar esta última 

hipótese, o grau de aproximação entre Marx e Schumpeter é inegável.  

Concluindo, Marx e Schumpeter adotam métodos diversos para construir 

algumas categorias conceituais, explicativas da gênese do sistema, do empresário e  

do racionalismo. Em última análise,  a plausibilidade de suas proposições depende da 

possibilidade de uma ou outra teoria se constituir numa teoria "geral" da economia. 

Considera-se que as determinações conceituais de Marx podem ser associadas às 

novas contribuições, como as de Schumpeter, Kalecki e Keynes. No caso específico 



 
 

147 

da questão em pauta, evidencia-se muitos pontos de contato que o sistema teórico  

de Schumpeter mantém  em relação ao de Marx.  

Tal como sugeriu Haberler, Schumpeter – no papel de sintetizador – girou 

em torno do sistema marxista sem desconsiderar sua formação neoclássica, 

apropriando-se daquilo que vinha ao encontro de seu edifício teórico. Como se 

demonstrou, esses pontos de contato estão nitidamente assentados em proposições 

associadas a uma visão ampla da história e da sociologia.  Sua teoria de empresário 

prejudica  a aproximação entre os autores e, ao mesmo tempo, demonstra o lado 

crítico de Schumpeter, isto é, sua tentativa de ser um mordaz crítico a algumas 

interpretações de Marx sobre o capitalismo.  
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