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RELER ALFRED MARSHALL NO CENTENARIO 
DOS PRINCIPLES OF ECONOMICS 

Jose Lufs Cardoso (*) 

1 - lntroduc;ao 

E unanimemente reconhecido o Iugar de destaque que os Principles of 
Economics, de Alfred Marshall, ocupam na hist6ria do pensamento econ6mico. 
Tornam-se dispensaveis, por isso, longas argumenta<;oes introdut6rias que jus
tifiquem a oportunidade deste texto, cuja elabora<;ao foi motivada pelo cente
nario de publica<;ao que este ana se comemora. 

Aniversarios como este, que aqui se evoca, nao sao meros rituais de cele
bra<;ao festiva ou de homenagem formal. Mas sem duvida que constituem oca
siao privilegiada para se proceder a diferentes reavalia<;oes e a novas balan-
90S sabre as obras e os autores que mais contribufram para a forma<;ao da 
disciplina de que somas artifices e aprendizes. Esta a grande virtude das come
mora<;oes, sem pampa nem circunstancia, que nos suscitam a reconstitui<;ao 
de heran<;as par vezes desprezadas e que nos reabilitam a memoria tantas 
vezes obscurecida pelas preocupa<;oes e urgencias do presente. 

E importante salientar, no entanto, que a obra de Marshall nao necessita 
de pretextos festivos para ser recordada, uma vez que o seu conteudo se reve 
permanentemente no(s) discurso(s) com que se constr6i a ciencia econ6mica 
nos dias de hoje. Mas cumpre tambem reconhecer que nem sempre se identi
ficam de forma consciente esses tra<;os que modelam o mais elementar racio
cfnio econ6mico. Daqui decorre o objective essencial que com este texto pro
curaremos cumprir: reler nos Principles of Economics de Marshall alguns dos 
legados eternos que a ciencia econ6mica incorpora. Atraves desses legados, 
seremos conduzidos a uma reflexao mais alargada sabre o entendimento que 
na obra de Marshall se faz acerca do estatuto da ciencia econ6mica - do 
seu objecto e das suas fun<;oes, dos seus artiffcios e procedimentos 
metodol6gicos - procurando real<;ar nao apenas a historicidade do seu pen
samento, mas tambem a perenidade da sua mensagem. 

Os prop6sitos enunciados nao iludem a modestia do contribute a prestar. 
Na realidade, tudo o que neste texto se disser foi de alguma forma ja dito e 
redito, sintoma adicional da importancia de uma obra e de um autor que sao 
fonte inesgotavel de pesquisa, de recensao e de aprofundamento analftico. Mas, 
ainda que haja a inten<;ao deliberada de nada dizer que nao tenha ja sido dito, 
fica sempre a sensa<;ao de que vale a pena tentar faze-lo de forma diferente. 

(*) Professor auxiliar do lnstituto Superior de Economia e Gestao, da Universidade Tecnica 
de Lisboa. 
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2 - Genese e historia dos Principles of Economics 

1. A 1. a edi9ao dos Principles of Economics (1) saiu a publico cerca de 
20 anos depois de Marshall ter iniciado os seus estudos no domfnio da teoria 
economica. Trata-se, portanto, de uma obra que culmina urn Iongo trajecto de 
reflexao e de aprofundamento de assuntos que, em seu entender, mereciam 
cuidadosa elabora9ao. 

Os depoimentos de Marshall acerca do momenta em que a sua aten9ao 
se fixa definitivamente na ciencia economica nao sao suficientemente conclu
dentes. Na sua correspondencia com J. B. Clark (2) o autor pretende fazer 

. crer que «a minha posi9ao em materia de teoria do valor e da distribui9ao foi 
praticamente completada entre os anos de 1867 e 1870, quando traduzi em 
linguagem matematica a versao de Mill sabre as doutrinas de Ricardo e Smith; 
e quando o livro de Jevons surgiu eu sabia de imediato em que medida podia 
ou nao estar de acordo com ele» [Mem, p. 416]. Fazendo fe neste testemu
nho, e atendendo a sua indica9ao de que havia procedido a leitura das obras 
de Cournot e de Von ThOnen antes de 1870 [Mem, pp. 412-413], poderfamos 
concluir que a chamada «revolu9ao marginalista» tinha em Marshall urn outro 
protagonista, independente das «descobertas simultaneas» de Jevons, Menger 
e Walras. 

Mas e o proprio Marshall que numa outra passagem da sua correspon
dencia (desta vez em carta dirigida a James Ward) confessa que a sua fixa-
9ao ao terreno economico se processou apos 1871. De acordo com as suas 
palavras: 

Eu sempre disse, ate cerca de 1871, que o meu domfnio era 
a ciencia mental. Gradualmente, contudo, fui-me apercebendo da pre
mencia crescente dos estudos economicos como meio conducente 
ao bem-estar da humanidade. Par volta de 1871-1872 disse para mim 
proprio que tinha chegado o momenta de decidir se deveria consa
grar a minha vida a psicologia ou a economia. Passei urn ana a hesi
tar: preferindo sempre a psicologia pelos prazeres da descoberta; mas 
as necessidades praticas da ciencia economica eram cada vez maio
res, nao tanto em rela9ao ao crescimento da riqueza, mas sim em 
rela9ao a qualidade de vida; e foi af que me estabeleci. [Mem, p. 419.] 

2. Esta escolha definitiva ocorreu numa altura em que Marshall leccio
nava Ciencias Morais no St. John's College da Universidade de Cambridge, pas
sando entao a imprimir urn diferente cunho as materias (metaffsica, etica e 

(1) Passaremos a designar abreviadamente por Principles e nas citaQ6es por [Prine]. As cita
<;:6es referem-se sempre a 8. • edi<;:ao de 1920, na reimpressao actualmente disponfvel no mer
cado, e que foi definitivamente fixada em 1949. 

(2) A correspondencia de Marshall a que ao Iongo deste texto faremos referencia esta publi· 
cada nos Memorials of Alfred Marshall editados por A. C. Pigou [Pigou, 1925], que referenciare
mos abreviadamente por [Mem]. 
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psicologia) que desde 1868 o ocupavam no seu magisterio (3). A sua perma
nencia em Cambridge foi interrompida em 1877, no ano em que se casou com 
a sua ex-aluna Mary Paley, uma vez que os c6digos universitarios de «Oxbridge» 
impunham aos seus professores o cumprimento escrupuloso do celibato. Fixou
-se entao em Bristol, exercendo func;:oes de reitor e ensinando Economia Polf
tica no recem-criado University College. Em 1883, e ap6s a supressao das res
tric;:oes ao casamento de professores, Marshall passou a ocupar o Iugar que 
fora de A. Toynbee no Balliol College de Oxford, aguardando melhores dias 
para regressar definitivamente a Cambridge, o que viria a acontecer no infcio 
do ano de 1885, sucedendo a H. Fawcett na catedra de Economia Polftica. 

Os «anos de exflio» fora de Cambridge nao foram tempo perdido. Apesar 
do excesso de tarefas administrativas e de um Iongo perfodo de doenc;:a, que 
o obrigou a interromper as suas actividades em Bristol, foi durante estes anos 
que os Principles comec;:aram a tomar forma e que Marshall alcanc;:ou notorie
dade publica (4). Com sua mulher publicou em 1879 o livro Economics of 
Industry, no qual sao ja patentes sinais da maturidade analftica posteriormente 
alcanc;:ada. E deve ainda referir-se que foi neste perfodo que comec;:ou a ganhar 
significado o processo de formac;:ao impasto por Marshall aos seus discfpulos, 
iniciando uma cadeia de transmissao dos seus metodos e conteudos de ensino. 
Este aspecto e particularmente importante, uma vez que foi a tradic;:ao oral 
desenvolvida a partir de Marshall que possibilitou a transmissao continuada do 
seu pensamento e a criac;:ao de condic;:oes para o reconhecimento da sua auto
ridade academica. Conforme assinalou Keynes: 

E atraves dos seus alunos, mais do que pelos seus escritos, que 
Marshall e o pai da ciencia econ6mica tal como ela existe na lngla
terra de hoje. Ja em 1888 escrevia o professor Foxwell que «metade 
das cadeiras de Economia Polftica do Reino Unido estao ocupadas 
por alunos seus e o seu peso na instruc;:ao econ6mica geral em lngla
terra e ainda maior». Hoje, atraves dos alunos, e dos alunos dos alu
nos, o seu domfnio e quase total. [Keynes, 1924, p. 59.] 

3. 0 regresso definitive a Cambridge em 1885 criou condic;:oes para 
Marshall eliminar o hiato entre a transmissao oral e a comunicac;:ao escrita 
dos seus princfpios e ideias; mas mesmo assim foi necessaria esperar cinco 
anos para que os Principles safssem a publico. Nao era apenas o excesso de 
zelo ou o meticuloso rigor na escrita que ditavam atraso na edic;:ao. Tal devia
-se sobretudo a resistencia de Marshall em apresentar teorias ou esquemas 

(3) Antes de 1868 Marshall ensinou matematica no mesmo St. John's College, dando conti
nuidade a sua formacao escolar neste domfnio, conclufda em 1865. Para urn relata sucinto do 
perfodo de formacao e do infcio da carreira academica de Marshall, cf. Keynes, 1924 (sobretudo 
pp. 2-26), que continua a ser urn dos mais brilhantes ensaios biograficos em toda a hist6ria do 
pensamento econ6mico. 

(4) Sabre a importancia deste perfodo na evolucao da carreira de Marshall, cf. Whitaker, 
1972. 
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de analise em forma abstracta sem referencias aplicadas a problemas do 
mundo real, o que o obrigava a prestar uma atenc;:ao muito especial as ocor
rencias ou situac;:oes que pudessem tornar materialmente compreensfveis tais 
teorias ou esquemas (5). 

Podemos, assim, concluir que os Principles foram um fruto lentamente 
amadurecido, a cuja concepc;:ao e crescimento Marshall dedicou os seus melho
res cuidados. Em carta que em 1887 escreve aos editores MacMillan, sondando
·os para publicac;:ao do livro que estava a preparar, declara: 

Este livro sera a obra central da minha vida; e encara-lo-ei de 
forma diferente de tudo o que escrevi ou que possa vir a escrever. 
[Guillebaud, 1965, p. 253.] 

A premonic;:ao nao era errada, eo sucesso da primeira edic;:ao dos Princi
ples, correspondendo plenamente a expectativa criada, viria a obrigar o seu 
autor a uma constante reactualizac;:ao e reformulac;:ao do conteudo e modo de 
apresentac;:ao do seu livro ate a 8. a e definitiva edic;:ao de 1920. 

Apesar das sucessivas modificac;:oes introduzidas, a estrutura basilar nunca 
foi profundamente alterada, e «pode dizer-se que uma cuidadosa analise e com
parac;:ao das diferentes edic;:oes dos Principles de Marshall nao revela nenhum 
desenvolvimento substancial das suas ideias, ou mesmo da sua tecnica. Pena 
foi que tenha dedicado tantos valiosos anos (ele proprio estimava que cada 
nova edic;:ao implicava um ano inteiro de trabalho) a preparar sucessivas edi· 
c;:oes dos Principles - anos esses que poderiam ter sido gastos mais utilmente 
em completar a grande obra que, infelizmente, no final da sua vida deixou ina
cabada» [Guillebaud, 1942, p. 184]. 

4. Este lamento de Guillebaud encontra eco em muitos outros comenta
dores e analistas da obra de Marshall, unanimes em considerar que o tempo 
e energia gastos em revisoes mais ou menos superfluas poderiam ter sido 
melhor aproveitados. Alguns vao mesmo ao ponto de dizer que «o desejo 
ansioso de evitar mas interpretac;:oes, o esforc;:o constante em prevenir even
tuais objecc;:oes e em ser exacto e perfeito em todas as expressoes nao melho
rou a exposic;:ao, tendo-a por vezes tornado pior» [Taussig, 1924, p. 75]. Alias, 
sao as palavras do proprio Marshall que melhor qualificam esse seu vfcio, que, 
como confessa em carta dirigida a James Bonar, nunca se coibiu de cultivar: 
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Sou como um burro entre dois fardos de palha [ ... ] esticando pri
meiro a cabec;:a em direcc;:ao ao objective de (moderada) simplicidade, 
para depois, quando um novo crftico, como voce, me acusa de impre
cisao, estender de novo o pescoc;:o em direcc;:ao ao objectivo de tor
nar, tanto quanto possfvel, precisas todas as afirmac;:oes (considera
das juntamente com o seu contexte imediato). [Mem, p. 374.] 

(5) Sabre esta preocupac;;ao de Marshall, cf. sobretudo Keynes, 1924, pp. 33-38. 



Mas o vfcio de Marshall acabou por o impedir de cumprir os objectives que 
se propunha levar a cabo: prolongar o tratamento analftico iniciado nos Princi
ples aos domfnios do comercio externo, da moeda e bancos, das flutua<;oes 
comerciais, do sistema de tributa<;ao, da organiza<;ao social e das fun<;oes do 
governo. A partir da 6. a edi<;ao (191 0) deixa de figurar por baixo do tftulo, Princi
ples of Economics, a indica<;ao «Volume I», passando a inscrever-se «An Intro
ductory Volume». E no prefacio a 8. a edi<;ao (1920) Marshall declara expressa
mente ter abandonado o projecto de continua<;ao dos Principles, referindo 
igualmente que o seu livro Industry and Trade, acabado de publicar (1919), e que 
a nova obra cuja publica<;ao se aguardava (Money, Credit and Commerce, 1923) 
vinham, de alguma forma, ocupar o vazio que nao pudera ser preenchido. Toda
via, convira ter presente que, quando comparadas com os Principles, estas duas 
obras sao de indesmentfvel menor estatura, «um pastiche imperfeito de mate
riais ja escritos, alguns dos quais h8 mais de 50 anos» [Whitaker, 1987, p. 352]. 

Nao seria necessaria pedir a Marshall que algo de novo escrevesse para 
que a sua obra se concedesse o galardao e a imortalidade de que desfruta 
na hist6ria do pensamento econ6mico. Mas a questao que importa colocar e 
a de saber em que medida a nao continua<;ao dos Principles sera apenas o 
resultado de uma op<;ao por um esfor<;o digno de Penelope e por uma ocupa
c;ao universitaria persistente e exclusiva. Nao sera tambem fruto de uma pro
gressiva descren<;a nas virtudes de uma exposi<;ao demasiado analftica e abs
tracta e nas possibilidades de sucesso de uma teoria pura? 

Entramos aqui num terrene movedi<;o de diffcil safda, mas, como vere
mos mais adiante, as preocupa<;oes doutrinais e eticas reveladas por Marshall 
noutros textos autorizam que, pelo menos, a duvida seja colocada. Trata-se, 
em suma, de saber ate que ponto Marshall passava a impugnar a validade da 
sua propria obra, da qual diz, num excerto da sua correspondencia de 1915, 
«acreditar tornar-se papel inutil. Quanto mais penso nisso, menos consigo ima
ginar o que sera o mundo daqui a 50 anos» [Mem, p. 490]. 

5. Naturalmente, as duvidas de Marshall (admitindo que possam ter ocor
rido) em nada perturbam o julgamento sobre a importancia da sua obra. 
Socorrendo-nos de um artiffcio marshalliano, poderemos raciocinar economi
camente sobre essa importancia, analisando a sua medida em termos de 
moeda, por outras palavras, em termos de volumes vendidos. 

Os editores MacMillan nao deverao ter razao de queixa, uma vez que a 
8. a edi<;ao dos Principles ja foi reimpressa mais de 20 vezes, mantendo-se per
manentemente em catalogo. «E o unico tratado de teoria econ6mica do 
seculo XIX do qual ainda se vendem centenas de exemplares por ano e que 
ainda pode ser lido com grande proveito pelo leitor moderno» [Biaug, 1985, 
p. 421 ], estimando-se em cerca de 150 000 o numero de exemplares vendidos 
desde 1890 (6). 

(6) Ate 1981 tinham sido vendidos 135 000 exemplares, segundo informa<;:ao dos editores 
recolhida por O'Brien, 1981, p. 36. 
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Por esta razao, os Principles sao um caso singular na hist6ria editorial 
dos tratados de ciencia econ6mica. Mas outra razao fez desta obra de 
Marshall um caso singular na hist6ria editorial britanica em geral: foi a primeira 
experiencia de venda segundo as regras do net book system. De acordo com 
este sistema, que s6 entrou definitivamente em vigor em 1899 (ap6s prolonga
das poh~micas e negocia<;:oes envolvendo associa<;:oes e representantes de auto
res, editores e livreiros), os livros passavam a ser vendidos a pre<;:o fixo tabe
lado pelo editor, inviabilizando-se as praticas de desconto na sua 
comercializa<;:ao. A casa editora MacMillan decidiu testar este sistema com os 
Principles de Marshall, tendo em aten<;:ao que «O livro escolhido deveria ser 
um livro bom, porque, se o primeiro livro a ser vendido segundo este sistema 
nao se vendesse, o insucesso seria certamente atribufdo ao sistema de venda, 
e nao a sua qualidade» [Guillebaud, 1965, p. 256]. Marshall deu prontamente 
o seu consentimento, uma vez que o net book system permitiria colocar o livro 
no mercado a um pre<;:o mais baixo, o que, alias, correspondia a uma preo
cupa<;:ao que ja deixara expressa na primeira carta de 1887 em que propoe 
a MacMillan a publica<;:ao da sua obra: 

Gostaria que o pre<;:o da edi<;:ao nao fosse muito elevado, par
que os livros de economia sao lidos por muitos estudantes, cujos 
recursos sao pequenos. [Ibid., pp. 253-254.] 

E, assim, as motiva<;:oes da oferta e da procura se harmonizavam, tendo 
em vista o estabelecimento do pre<;:o de equilfbrio nesse mercado muito espe
cial em que era o proprio bem transaccionado que explicava os mecanismos 
conducentes a forma<;:ao do pre<;:o! ... 

Recordaremos seguidamente alguns dos (outros) principais atributos desse 
bem que ha 100 anos circula no mercado editorial. 

3 - Conteudo essencial dos Principles of Economics 

1. Um dos aspectos de maior relevo que tornam a obra de Marshall refe
rencia obrigat6ria na hist6ria do pensamento econ6mico diz respeito a cons
tru<;:ao de um nucleo de conceitos e de rela<;:oes entre conceitos que 
- sobretudo no domfnio da microeconomia - impregnam os estudos de ini
cia<;:ao a teoria econ6mica (?). De facto, os Principles condensam no<;:oes ope-

(7) Sao inumeros os livros e artigos em que sao analisadas as contribui<;:oes de Marshall 
para o desenvolvimento da teoria econ6mica, pelo que qualquer selecc;;ao bibliografica pecara sem
pre por defeito. Tenha-se presente, por exemplo, que qualquer manual ou compendia de hist6ria 
do pensamento econ6mico dedica, pelo menos, um capitulo a obra deste autor. Para se poder 
beneficiar de sistematizac;:ao sintetica e de clareza expositiva, cf. sobretudo Keynes, 1924, Hut
chison, 1953, O'Brien, 1981, Riesman, 1986, e Whitaker, 1987. Recorde-se ainda que a colecta
nea organizada por Wood, 1982, contem os artigos de maior interesse que desde 1890 foram dedi
cades a obra de Marshall. 
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rat6rias de tal modo familiares e de utiliza9ao tao frequents que se tornou 
comum apresenta-las sob a designa9ao de «caixa de ferramentas» que o eco
nomista tern a sua disposi9ao e cujo correcto manuseamento e condi9ao indis
pensavel ao exercfcio da sua actividade. 

E certo que as ferramentas sofreram natural evolu9ao e aperfei9oamento 
e que em muitos casos foram mesmos substitufdas por terem revelado sinais 
de manifesta obsolescencia (8). Mas tal nao impede o reconhecimento do 
merito de Marshall na sistematiza9ao e cria9ao original desse nucleo de utensf
lios que, em melhor ou pior estado de conserva9ao, persiste em nos acompanhar. 

0 objectivo das paginas que se seguem e o de revisitar essas ferramen
tas conceptuais tal como sao construfdas nos Principles, procurando, simulta
neamente, enquadra-las na estrutura global da obra (9). 

No livro 1 Marshall procede a observa96es de caracter preliminar sobre 
o objecto e o metoda da ciencia econ6mica, sobre os objectivos que pretende 
cumprir e o audit6rio a que se destina, sobre os modos de agir e raciocinar 
dos economistas. Sao materias que Marshall tambem desenvolve em alguns 
dos apendices dos Principles e que se revestem de grande importancia para 
a compreensao global do seu pensamento. Retomaremos a discussao destes 
t6picos mais adiante. 

0 livro 11 pretende clarificar o significado atribufdo por Marshall a alguns 
conceitos de utiliza9ao corrente em toda a obra, designadamente riqueza, valor, 
bens, produ9ao, consumo, rendimento e capital. Nota-se, por vezes, alguma 
ambiguidade no tratamento destes conceitos e, tomando em considera9ao a 
heran9a conceptual ate entao transmitida, nada de particularmente inovador 
e apresentado. De facto, e s6 a partir do livro 111 que a riqueza analftica dos 
Principles se revela de forma plena. 

2. Conforme esclarece Marshall, o livro 111 destina-se a <<estudar a riqueza 
em rela9ao com a diversidade das necessidades que o homem tern de satis
fazer» [Prine, p. 41]. Por outras palavras, trata-se da sistematiza9ao da teo ria 
do consumidor e da procura. 

(B) Em materia de distanciamento crftico face a heran<;:a analftica marshalliana, cf. sabre· 
tudo Schumpeter, 1941. 

(9) Os Principles dividem·se em seis livros, cujos tftulos sao os seguintes: 

Livro 1, «Observa<;:5es preliminares>> (pp. 1-40); 
Livro 11, «Algumas no<;:5es fundamentais>> (pp. 41·69); 
Livro 111, «Sabre as necessidades e a sua satisfa<;:ao» (pp. 70·114); 
Livro 1v, «Os agentes de produ<;:ao: terra, trabalho, capital e organiza<;:ao» (pp. 115·268); 
Livro v, «Rela<;:oes gerais da procura, oferta e valor>> (pp. 269·417); 
Livro v1, «A distribui<;:ao do rendimento nacional>> (pp. 418·601 ). 

Os Principles incluem ainda 12 apendices {abordando t6picos particulares, desde a hist6ria 
econ6mica a teoria do capital e do fundo de salarios, passando pelas questoes do objecto e metoda 
da ciencia econ6mica) e um apendice matematico, em que Marshall condensa em linguagem mate· 
matica o essencial dos argumentos que ao Iongo do corpo principal da obra apresenta de forma 
literaria ou gratica. 
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Comec;:ando por admitir que e atraves dos actos de consumo que o indi
vfduo consubstancia a satisfac;:ao das suas multiplas necessidades [Prine, p. 73], 
Marshall esclarece a distinc;:ao que existe entre utilidade total e utilidade mar
ginal - associadas a esse processo, em que quantidades sucessivas de um 
mesmo bem sao consumidas- e define o princfpio da utilidade marginal 
decrescente [Prine, pp. 78-79]. Traduzindo tal princfpio em termos de prec;:o, 
conclui Marshall que, <<quanta maior for a quantidade de um bem que um indi
vfduo possua, menor sera, tudo o resto mantendo-se constante (isto e, 
mantendo-se inalteraveis o poder de compra da moeda e a quantidade de 
moeda que o indivfduo tern ao seu dispor), o prec;:o que ele pagara por uma 
unidade adicional desse bem)) [Prine, p. 80] (1°). 

A partir deste quadro de analise, Marshall apresenta as curvas de pro
cura individual e de mercado e, finalmente, define nos seguintes termos a lei 
geral da procura: 

Quanta maior for a quantidade a ser vendida, menor sera o prec;:o 
a que essa quantidade sera oferecida, por forma a que surjam com
pradores; por outras palavras, a quantidade procurada cresce com 
uma descida do prec;:o e diminui com uma subida do prec;:o. [Prine, 
p. 84.] 

A analise prossegue com a referencia aos comportamentos diferenciados 
dos consumidores (em termos das quantidades procuradas) relativamente as 
variac;:oes nos prec;:os [Prine, pp. 85-95]; ou seja, pela primeira vez se introduz 
de forma explfcita o conceito de elasticidade, o que, no dizer de Keynes, cons
tituiu <<O melhor servic;:o que Marshall prestou aos economistas)) [Keynes, 1924, 
p. 45]. 

Especial referencia merece tambem a sistematizac;:ao do princfpio de igua
lizac;:ao/substituic;:ao marginal (1 1) que enquadra o comportamento optimizador 
dos consumidores: 

Se um indivfduo possui uma coisa a qual pode dar diversos usos, 
distribuira tal coisa entre esses usos de tal forma que obtenha em 
todos eles a mesma utilidade marginal. [Prine, p. 98.] 

A <<caixa de ferramentas)) da teoria da procura completa-se com a apre
sentac;:ao do conceito de excedente do(s) consumidor(es), isto e, a <<medida eco
n6mica da satisfac;:ao suplementar que o indivfduo obtem pelo facto de pagar 
uma determinada coisa a um prec;:o mais baixo do que aquele que estaria na 
disposic;:ao de pagar)) [Prine, p. 103]. No desenvolvimento analftico que a este 
assunto dedica, Marshall revela plena consciencia da dificuldade de operacio-

(10) Note·se neste excerto o procedimento ceteris paribus a que Marshall recorre sistemati
camente e que, como veremos mais tarde, confere plena coerencia a sua analise de equilibria parcial. 

(11) Tal principia e definido em termos identicos a formula<;:ao dada por Gossen cerca de 
35 anos antes. 
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nalizac;:ao do conceito de excedente do consumidor (sobretudo devido aos pro
blemas da agregac;:ao), tendo mesmo chegado a revelar a sua frustrac;:ao pelo 
facto de o conceito ser apenas util em termos te6ricos e nao poder servir como 
instrumento pratico de medic;:ao do bem-estar da comunidade (1 2). 

3. Apesar de na 16gica construtiva dos Principles a teoria da procura pre
ceder a teoria da oferta, nao h8. duvida de que e este ultimo domfnio de ana
lise que lhe merece privilegiada atenc;:ao. De facto, segundo Marshall, a reali
zac;:ao das necessidades atraves do consumo pressupoe a existencia de um 
bem que e oferecido a um prec;:o determinado, e, assim, contrariamente as 
pretensoes do marginalismo ortodoxo, «nao e verdade que a teoria do consumo 
seja a base cientffica da economia» [Prine, p. 76]. Para uma adequada com
preensao da func;:ao consumo e necessaria proceder ao «estudo da riqueza 
em relac;:ao com a diversidade dos esforc;:os do homem atraves dos quais tal 
riqueza e produzida» [Prine, p. 41]. Eis anunciada a tematica abordada no livro 
IV dos Principles. 

Marshall comec;:a par definir agentes de produc;:ao, tratando o elemento 
organizac;:ao de forma aut6noma devido a sua importancia fundamental no pro
cesso de transformac;:ao da natureza em func;:ao das exigencias e necessida
des humanas [Prine, pp. 115-116]. lnicia entao uma longa digressao.sobre as 
condicionantes da oferta de cada um dos agenteslfactores de produc;:ao, tendo 
em vista a definic;:ao do prec;:o de oferta, e estabelece uma relac;:ao de equiva
lencia entre esse prec;:o e o custo de prodi.Jc;:ao marginal: 

0 prec;:o requerido para atrair o esforc;:o necessaria a produc;:ao 
de uma dada quantidade de uma mercadoria durante um perfodo de 
tempo dado pode ser chamado preqo de oferta para essa quantidade. 
[Prine, p. 118.] 

Saliente-se que alguns dos elementos conceptuais que dao seguimento 
natural a esta abordagem s6 sao apresentados no livro v, designadamente os 
conceitos de custos variaveis e fixos [Prine, pp. 299-301] eo principia de subs
tituic;:ao, segundo o qual «OS produtores escolhem os factores de produc;:ao que 
sao melhores para os seus objectives», de tal forma que «a soma dos prec;:os 
de oferta desses factores utilizados seja, em regra, manor do que a soma dos 
prec;:os de oferta de qualquer outro conjunto de factores que pudessem ser 
substitutes» [Prine, p. 284]. 

Na analise das condic;:oes que regulam a oferta no Iongo prazo Marshall 
desenvolve os seus argumentos atraves da considerac;:ao de duas situac;:oes 
tipo distintas. Em primeiro Iugar, estuda as actividades (centradas na agricul
tura) em que a conjugac;:ao de factores de produc;:ao envolve a existencia de 
custos marginais crescentes e a consequente formac;:ao de rendimentos decres
centes; a teoria ricardiana da renda e a doutrina da populac;:ao de Malthus fun-

(12) Tal confissao e revel ada por Guillebaud, 1971, p. 96. 
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cionam como suporte e fundamento de analise [Prine, pp. 120-169]. Em segundo 
Iugar, estuda as actividades (centradas na industria) que propiciam a forma
gao de rendimentos crescentes, devido as possibilidades de aperfeic;oamento 
e melhoria de utilizac;ao dos factores de trabalho e capital [Prine, pp. 170-261]. 
A conclusao que Marshall estabelece e a de que «podemos, genericamente, 
dizer que, enquanto o papel que a natureza desempenha na produc;ao revela 
uma tendencia para a diminuic;ao do rendimento, o papel desempenhado pelo 
homem mostra uma tendencia para o acrescimo do rendimento. A lei do ren
dimento crescente pode, portanto, ser definida: um acrescimo do trabalho e 
capital conduz, geralmente, a uma melhoria de organizac;ao, a qual aumenta 
a eficiencia dos resultados do trabalho e capital» [Prine, p. 265]. 

E neste contexte da explicac;ao da formac;ao do rendimento crescente que 
surge nos Principles o tratamento do problema das economias de dimensao ou 
de escala, sem duvida uma das ferramentas marshallianas que maior impacte teve 
no desenvolvimento posterior da analise econ6mica. Conforme sintetiza o autor: 

Podemos dividir as economias que resultam de um aumento da 
escala de produc;ao de qualquer tipo de bens em duas classes: em 
primeiro Iugar, aquelas que dependem do desenvolvimento geral da 
industria; em segundo Iugar, aquelas que dependem dos recursos das 
empresas individuais, da sua organizac;ao e da eficiencia da sua ges
tao. Podemos chamar as primeiras economias externas e as segun
das economias internas [Prine, p. 221]. 

Mas, seas economias de escala sao fundamentais na regulac;ao do prec;o 
de oferta de Iongo prazo, fundamental e tambem saber em que condic;oes sao 
utilizados e combinadas os diferentes servic;os dos factores produtivos. E e 
assim que Marshall introduz o famigerado e controverso utensflio analftico da 
firma representativa, que, por oposic;ao a firma marginal, «tem de ser uma firma 
que possua uma idade suficientemente longa e sucesso regular, que seja gerida 
com aptidao normal, que tenha acesso normal a economias externas e inter
nas que dependem do volume agregado de produc;ao, tendo em atenc;ao o tipo 
de bens produzidos, as condic;oes da sua comercializac;ao e o enquadramento 
econ6mico geral» [Prine, p. 265]. 

4. Ap6s ter tratado separadamente as teorias da procura e da oferta: 
Marshall procede seguidamente a sua integrac;ao a fim de mostrar como se 
ajusta o prec;o de equilfbrio em diferentes tipos de mercado. Este e o tema 
central do livro v e que constitui, sem sombra de duvida, o momenta analf
tico crucial de toda a obra. Alias, foi o proprio autor que, explicitamente, o 
reconheceu no prefacio a 2. a edic;ao dos Principles: 
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Do meu ponto de vista pessoal, o interesse fundamental do 
volume reside no livro v: ele contem mais da minha vida de traba
lho do que qualquer outra parte; e e af, mais do que em qualquer 
outro Iugar, que eu tento abordar questoes nao resolvidas da cien
cia. [In Guillebaud, 1942, p. 168.] 



0 objective de Marshall e o de demonstrar que o prer;:o de equilibria e 
resultado de um processo de determinar;:ao mutua e simultanea das quantida
des oferecidas e procuradas [Prine, pp. 287-289], para, assim, rejeitar os anta
gonismos irredutfveis entre a escola classica e os autores marginalistas acerca 
do papel exclusivamente determinante do custo de produr;:ao ou da utilidade 
marginal na formar;:ao do valor. 

E e entao que na caixa de ferramentas marshalliana nos e apresentada 
uma tesoura: 

Poderemos, em certa medida, discutir se e a lamina de baixo 
ou de cima de uma tesoura que corta um pedar;:o de papel, da mesma 
forma que discutimos se o valor e regulado pela utilidade ou pelo 
custo de produr;:ao. E verdade que, quando se mantem uma lamina 
fixa, sendo o corte efectuado pelo movimento da outra lamina, pode
mos dizer, breve e despreocupadamente, que o corte e feito pela 
segunda; mas a afirmar;:ao nao e totalmente precisa e s6 pode ser 
desculpada na medida em que seja uma descrir;:ao popular e nao 
estritamente cientffica do que de facto acontece. [Prine, p. 290.] 

A compreensao adequada do movimento das laminas econ6micas da 
oferta e da procura exige, no entendimento de Marshall, que se considerem 
as caracterfsticas concretas do tipo de mercado em analise, melhor dizendo, 
da extensao do perfodo de tempo durante o qual o mercado e considerado. 
Esta introdur;:ao explfcita do factor tempo na analise econ6mica consubstancia
-se na definir;:ao de quatro perfodos/mercados fundamentais: perfodo (instanta
neo) de mercado, em que o montante de oferta e fixo; curta prazo, em que 
as quantidades oferecidas podem aumentar mantendo-se fixas a capacidade 
de produr;:ao, as instalar;:oes, as tecnicas e a organizar;:ao; Iongo prazo, em que 
sao variaveis nao apenas as quantidades oferecidas, mas tambem a capaci
dade instalada, as tecnicas e a organizar;:ao, e, finalmente, o perfodo secular 
(ao qual Marshall dedica menor relevo), em que se alteram todas as condi· 
c;oes em que a oferta se processa [Prine, pp. 312-315]. 

0 criteria temporal de distinr;:ao entre os diferentes perfodos nao e de 
caracter cronol6gico ou hist6rico, mas sim de natureza operacional (1 3). Quer 
isto dizer que os perfodos sao mais ou menos longos consoante o tempo neces
saria para uma adaptar;:ao dos produtores e consumidores as condir;:oes que 
os rodeiam. Marshall da privilegiada atenr;:ao as forr;:as da oferta, pelo que o 
tempo operacional se identifica com a possibilidade de se alterarem as condi· 
c;oes que regulam a produr;:ao. Assim, o Iongo prazo pode ser «mais curta» 
do que o curta prazo se o tempo necessaria para que se de um acrescimo 
da produr;:ao com capacidade instalada fixa for maior do que o tempo neces
saria a modificar;:ao de instalar;:oes ou tecnicas que permitam o mesmo acres
cimo de produr;:ao. 

(13) Conforme pioneiramente assinalou Opie, 1931, pp. 163-164. 
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Mas o principal interesse da introdu9ao do factor tempo reside na analise 
dos mecanismos conducentes a determina9ao do pre90 de equilibria para os 
diversos periodos de mercado, procurando Marshall explicar o impacte diferen
ciado das for9as da procura e da oferta. Como regra geral, conclui Marshall que, 
«quanta menor for o periodo em considera9ao, maior tera de ser a nossa aten-
98.0 para com a influencia da procura no valor; e, quanta maior for o periodo, 
mais importante sera a influencia do custo de produ9ao no valor» [Prine, p. 291]. 

A terminar este resume do livro v dos Principles, refira-se que e no ambito 
da analise da forma9ao do pre9o no curta prazo que Marshall introduz o con
ceito de quase-renda [Prine, pp. 349-351 ], aplicado aos rendimentos dos facto
res cuja oferta e fixa ou pouco elastica, rendimentos esses que constituem 
um excedente em rela9ao aos custos de produ9ao e que sao inteiramente 
determinados pelo pre90. 

5. A concep9ao de Marshall sabre a interdependencia e equilibria das for-
9as da oferta e da procura no mercado e prolongada ao caso especffico da 
oferta e procura de factores -tendo em vista a discussao do problema da 
distribui9ao do rendimento nacional - no livro VI dos Principles (1 4). 0 pro
blema e inicialmente colocado nos seguintes termos: 

0 agregado lfquido de todas as mercadorias produzidas e, em 
si mesmo, a verdadeira fonte da qual derivam os pre9os de procura 
dessas mercadorias e, par isso, os pre9os dos factores de produ9ao 
utilizados no seu fabrico. Ou, dizendo o mesmo par outras palavras, 
este rendimento nacional e, simultaneamente, o produto lfquido agre
gado e a unica fonte de pagamento dos agentes de produ9ao num 
pafs. [Prine, p. 445.] 

Ao Iongo desta ultima divisao dos Principles Marshall revisita e critica as 
teorias classicas do salario, renda, Iuera e jura, a fim de explicitar as condi-
96es que, em seu entender, determinam a forma9ao do pre9o dos factores. 
De forma generica, podemos considerar que a procura de factores e regulada 
pelo seu produto marginal em valor, sendo a sua utiliza9ao/substitui9ao regu
lada par criterios de eficiencia. De facto, recorde-se que para: Marshall: 
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Qualquer homem de neg6cios, de acordo com a sua energia e 
aptidao, procura constantemente obter uma no9ao da eficiencia rela
tiva de todos os agentes de produ9ao que emprega, assim como de 
outros que, possivelmente, poderiam substituir alguns deles. Ele 
estima o melhor que pode quanta produto lfquido (isto e, acrescimo 
liquido ao valor do seu produto total) sera originado par uma dada 
utiliza9ao extra de cada um dos agentes [ ... ] Ele procura empregar 
cada agente ate a margem na qual o seu produto liquido nao exceda 
o pre9o que devera pagar par ele. [Prine, pp. 336-337.] 

( 14) Este tema da distribuic;:ao e discutido com especial cuidado por Robertson, 1970. 



No que se refere a analise da oferta de factores, vista numa perspectiva 
de Iongo prazo, a especificidade de cada um deles leva Marshall a digressoes 
que nao autorizam o estabelecimento de um principia uniforme. 0 autor presta 
especial atenc;:ao as condic;:oes que regulam a oferta de trabalho, elucidando 
os factores de ordem economica e sociologica que intervem na mobilidade, 
especializac;:ao e formac;:ao da mao-de-obra. Quanta a oferta de capital, afirma 
que «e controlada pelo facto de, tendo em vista a sua acumulac;:ao, os homens 
terem de agir prospectivamente: tern de 'esperar' e 'poupar', tem de sacrifi· 
car o presente ao futuro» [Prine, pp. 69 e 483]. 

0 racioclnio marshalliano relative ao ajustamento do prec;:o de equilibria dos 
factores produtivos pode ser ilustrado com o exemplo da determinac;:ao do salario: 

Portanto, vemos de novo que a procura e a oferta exercem 
influencias coordenadas nos salaries; nenhuma delas pode reivindi· 
car predomlnio [ ... ] Os salaries tendem a igualar o produto llquido 
do trabalho; a sua produtividade marginal regula o seu prec;:o de pro
cura; e, par outro lado, os salaries tendem a manter uma proxima, 
se bem que indirecta e complicada, relac;:ao com o custo de recicla
gem, treino e manutenc;:ao de energia do trabalho eficiente. Os varies 
elementos do problema exercem determinac;:ao mutua, assegurando 
de forma involuntaria que o prec;:o de oferta e o prec;:o de procura 
tendam para a igualdade: os salaries nao sao regulados nem pelo 
prec;:o de procura nem pelo prec;:o de oferta, mas sim pelo conjunto 
de causas que regulam a procura e a oferta. [Prine, p. 442.] 

6. E, assim, chegamos ao fim desta exposic;:ao sumaria sabre o conteudo 
essencial dos Principles de Marshall. A apresentac;:ao procurou destacar os uten
sflios conceptuais mais significativos e a forma como se inserem na estrutura 
global da obra. Nao foi nossa intenc;:ao proceder a sua reavaliac;:ao crftica, mas 
tao-so identificar e relembrar- mediante recurso a ilustrac;:oes do proprio autor -
alguns dos sinais que ainda hoje balizam o raciocfnio economico que Marshall 
ajudou a construir. Alguns dos aspectos que ficaram esquecidos, sobretudo rela
tives ao metoda e objecto da ciencia economica, serao aflorados de seguida. 

4 - Problemas de metodo e objecto da ciencia econ6mica 

1. A abordagem de Marshall sabre os problemas da procura, da oferta 
e da sua interacc;:ao na determinac;:ao do prec;:o obedece a um esquema de 
raciocfnio assente em duas noc;:oes essenciais: equilibria parcial e ceteris pari
bus. Vejamos qual o significado destes procedimentos metodologicos, come
c;:ando par considerar a explicac;:ao que o autor nos da, nos seguintes termos: 

As forc;:as a serem tratadas [ao Iongo dos Principles] sao tao 
numerosas que e melhor considerar parte delas de cada vez e anali
sar exaustivamente um numero de soluc;:oes parciais como contribui-
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<;:ao ao nosso estudo central. Assim, come<;:amos por isolar as rela<;:oes 
essenciais da oferta, da procura e do pre<;:o em rela<;:ao a uma dada 
mercadoria. Tornamos inactivas todas as outras for<;:as atraves da frase 
«tudo o resto mantendo-se constante» [other things being equal]: nao 
supomos que essas for<;:as sejam inertes, mas ignoramos momenta
neamente a sua actividade. Este artiffcio cientffico e muito anterior a 
propria ciencia: eo metodo atr.aves do qual, consciente ou inconscien
temente, desde tempos imemoriais os homens sensatos tem lidado com 
todos os problemas diffceis da vida quotidiana. [Prine, p. XIII.] 

Atraves deste enunciado, diversas vezes recordado ao Iongo dos Princi
ples, Marshall explicita com extrema clareza os pressupostos metodol6gicos 
do seu raciocfnio. E possfvel decompor parcelarmente a realidade econ6mica 
- na acep<;:ao de objecto global de analise -, de tal forma que os efeitos 
provocados por causas especfficas que actuam sobre um objecto, situa<;:ao, 
mercadoria, mercado, podem ser estudados independentemente de outras cau
sas que nao sao consideradas e (ou) de outros efeitos que nao sao tornados 
para analise. Admite ainda a nao existencia de efeitos de retroac<;:ao e a vali
dade do princfpio de sobreposi<;:ao. 

Marshall tem plena consciencia do caracter parcialmente redutor da ana
lise, mas, de acordo com o seu ponto de vista, e esse «artiffcio cientffico» que 
permitira um melhor conhecimento da realidade econ6mica e das «complexas 
for<;:as» que nela actuam. A analise parcial ceteris paribus nao ignora que os 
produtores e consumidores de uma dada mercadoria se inserem num quadro 
de rela<;:oes econ6micas e sociais mais vastas, que sao impelidos pelas suas 
necessidades ao consumo de outras mercadorias, que o seu comportamento 
e influenciado por tradi<;:6es, expectativas, gostos, preferencias ou nfveis de 
rendimento; a analise parcial ceteris paribus considera que todas essas coi
sas permanecem constantes, mas fa-lo de forma consciente e deliberada. 

Este procedimento traz consigo o significado fundamental de alertar para 
o cuidado a ter na pondera<;:ao das hip6teses que intencionalmente se admi
tem (ou excluem) na analise de aspectos parciais da realidade. 0 trabalho de 
reconstru<;:ao ensaiado pela ciencia econ6mica assenta em bases hipoteticas, 
o que nao retira validade as leis estabelecidas, mas que, porem, as submete 
a «parcialidade» que lhes e inerente. Para alem disso, Marshall tem plena cons
ciencia de que <<nao podemos prever resultados a partir de um mero conheci
mento de for<;:as fundamentais sem fazermos uma investiga<;:ao completa das 
circunstancias particulares atraves das quais essas for<;:as actuam: uma 
pequena modifica<;:ao nessas circunstancias pode alterar a ac<;:ao das for<;:as 
fundamentais que estao a ser consideradas» [Marshall, 1897, pp. 297-298]. 

Um excelente exemplo deste tipo de raciocfnio e dado nos Principles quando 
o autor apresenta as hip6teses subjacentes a sua analise de equilfbrio parcial: 
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N6s estamos a investigar o equilfbrio entre procura normal e 
oferta normal na sua forma mais geral; descuramos aqueles aspec
tos que sao especfficos de partes particulares da ciencia econ6mica 



e limitamos a nossa aten9ao as rela96es gerais que sao comuns a 
sua quase globalidade. Assim, admitimos que as forc;:as da procura 
e da oferta actuam livremente; que nao ha acordos secretos entre 
os agentes de cada um dos Iadas, que cada um age para si proprio 
e que existe livre concorrencia; au seja, as compradores concorrem 
livremente com compradores e os vendedores concorrem livremente 
com vendedores. Mas, apesar de cada um agir para si proprio, supoe
·se que o conhecimento que tem daquilo que os outros fazem e geral
mente suficiente para evitar que o pre9o recebido au pago seja infe
rior ou superior ao praticado par outros [ ... ] Ja analisamos ate certo 
ponto, e teremos de analisar ainda mais, em que medida estas hipo
teses estao de acordo com os actuais factos da vida real. Mas par 
enquanto esta e a suposic;:ao em que nos baseamos; admitimos que 
existe apenas um pre9o no mercado num dado e mesmo momenta 
de tempo. [Prine, p. 282]. 

2. Repare-se, no final deste excerto emblematico, na preocupa9ao de 
Marshall em vincar a relatividade das hipoteses de que faz depender o equili
bria de mercado. Tal preocupac;:ao e tambem reveladora de alguma duvida 
quanta a relevancia e operacionalidade dos instrumentos da analise parcial e 
estatica. 

No prefacio a 8. a edi9ao dos Principles (esc rita em 1920, recorde-se) 
Marshall deixa transparecer alguma dose de autocritica relativamente aos pro
cedimentos metodologicos predominantemente utilizados na sua obra, fazendo 
profissao de fe na tendencia irreversivel da economia para a mudan9a e pro
gresso e afirmando que «as hipoteses estaticas simplificadas sao usadas como 
auxiliares temporarias das concep96es dinamicas, ou melhor, biologicas; mas 
a ideia central da ciencia economica, mesmo quando apenas estao em dis
cussao os seus fundamentos, tem de ser a da for9a viva e do movimento» 
[Prine, p. XIII]. 

A passagem da analise estatica a analise dinamica e diversas vezes 
ensaiada nos Principles, designadamente quando Marshall introduz o factor 
tempo no estudo dos processos de equilibria ou quando se refere generica
mente ao funcionamento da oferta em situa9ao de rendimentos crescentes. 
Dinamismo significa, na acep9ao marshalliana, a possibilidade de os elemen
tos que se destacam do universo em analise serem susceptfveis de movimento 
e transforma9ao, de modo a gerarem novas situa96es de equilibria. Todavia, 
se essa possibilidade de movimento for apenas entendida como resposta a estf
mulos exteriores, estamos perante uma visao de caracter mecanico e ainda 
distantes da desejada visao biologica em que o dinamismo se concebe de forma 
(intrinsecamente) organica. 

Assim se enquadra a tao citada frase (posteriormente utilizada no prefa
cio a 8. a edi9ao dos Principles) em que Marshall afirma que «a Meca do eco
nomista e a biologia economica, mais do que a dinamica economica» 
rMarshall, 1898, p. 318]. Trata-se do corolario de uma argumenta9ao em favor 
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do aprofundamento das causas causantes que explicam que o equilibria nao 
e apenas adapta9ao mecanica, mas tambem transforma9ao qualitativa orga
nica. Neste sentido, refere ainda o autor que «nos estadios anteriores da cien
cia econ6mica pensava-se a procura e a oferta como for9as rudes fazendo 
pressao uma sabre a outra, em direc9ao a um equilibria mecanico; mas nos 
estadios posteriores a balan9a ou equilibria nao e concebido entre rudes for
vas mecanicas, mas sim entre for9as organicas de vida e decadencia» [Mars
hall, 1898, p. 318]. 

A Meca do economista podera ser um objective distante, num trajecto 
de peregrina9ao cheio de dificuldades. Mas Marshall nao hesita em conside
rar que esse e o caminho que devera ser trilhado e recorda com particular 
enfase que «OS problemas econ6micos sao imperfeitamente apresentados 
quando sao tratados como problemas de equilibria estatico e nao de cresci
mento organico. Porque, apesar de s6 o tratamento estatico nos poder dar niti
dez e precisao de pensamento e ser, par conseguinte, uma necessaria intro
duvao a um tratamento mais filos6fico da sociedade enquanto organismo, ainda 
assim, nao deixa de ser apenas uma introdu9ao» [Prine, p. 382]. 

Tendo em aten9ao este excerto, podemos, finalmente, concluir que a ana
lise estatica de equilibria parcial - o instrumento metodol6gico que Marshall 
par excelencia utiliza- funciona apenas como procedimento de inicia9ao ao 
estudo da realidade econ6mica, nao se devendo esquecer que as suas capa
cidades de revela9ao e descoberta tambem encerram limita96es que deverao 
ser superadas em posteriores momentos de evolu9ao da ciencia. 

3. E indispensavel real9ar que a visao de Marshall sabre o caracter orga
nico e evolutivo dos fen6menos econ6micos nao significa desconfian9a em rela
vao a importancia do trabalho te6rico, mesmo que circunscrito aos problemas 
do equilibria estatico. Mas para que a analise se possa consubstanciar no esta
belecimento de leis, princfpios ou enunciados de tendencias e fundamental man
ter um estreito contacto com a realidade, cuja observa9ao e fonte primeira 
do conhecimento (1 5). 

Este apego permanente ao mundo empfrico e um outro tra9o bem distin
tivo da postura metodol6gica de Marshall, que assim prossegue as sugestoes 
de J. S. Mill acerca da necessidade de fundir e articular os procedimentos da 
dedu9ao e da indu9ao. Trata-se de uma caracteristica que e par vezes enca
rada pelos analistas da sua obra como sintoma de descren9a em rela9ao a 
teoria pura, nao faltando exemplos nos escritos do autor que legitimam tal inter
pretavao (1 6). 

Mas o que essencialmente se depreende dos escritos de Marshall e a 
ansia de complementaridade entre trabalho analitico e empirico, enquanto requi-

(15) A este prop6slto, cf., em particular, Prine, pp. v e 27. 
(16) Veja-se, par exemplo, que numa carta escrita a Edgeworth em 1902 Marshall chega 

mesmo a admitir que, «par vezes, a economia teoretica ou abstracta nao e muito boa ocupa<;:ao 
de tempo» [Mem, p. 437]. 
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sito metodol6gico, que nao pode ser abandonado. Em carta que escreve a 

A. L. Bowley em 1906 refere-se a trabalhos pedag6gicos com os seus alunos 

que exigiam utiliza<;ao intensa de dados estatfsticos e conclui: 

0 meu objectivo principal e ajudar as pessoas a ler atraves dos 

numeros e a atingir os valores reais, as verdadeiras propor<;6es rela

tivas que eles representam. [Mem, p. 429.] 

Quer isto dizer que os factos e os numeros nao sao importantes em si 

mesmos, mas sim pela possibilidade que dao de se atingir um melhor conhe

cimento dos complexos problemas da realidade econ6mica (1 7). Conforme 

refere noutro escrito, o que importa e «interrogar os factos, de forma a apreen

der a maneira como actuam as causas isoladas e combinadas, aplicando este 

conhecimento na constru<;ao do corpo [organon] da teoria econ6mica, para 

entao, com a ajuda de tal corpo, se lidar com o lado econ6mico dos proble

mas sociais. 0 trabalho e feito a luz dos factos, mas a luz nao os ilumina direc

tamente, tem de ser reflectida e concentrada pela ciencia» [Marshall, 1885, 

p. 171]. 

4. Directamente associado a estes problemas de escolha e analise 

crftica do metoda caracterfstico, ou desejavel, da ciencia, surge o problema 

da linguagem a utilizar no tratamento dos fen6menos econ6micos. E a 

questao que a este prop6sito mais paginas e comentarios tem suscitado e 

a resistencia de Marshall em recorrer a linguagem e formaliza<;ao mate

maticas. 

Para os economistas nao matematicos a op<;ao de Marshall e ouro sobre 

azul. Que melhor testemunho sobre a inutilidade da matematica do que aquele 

vindo de um matematico de forma<;ao que iniciou a sua carreira academica 

ensinando matematica? 

Nao M duvida de que a obra de Marshall nos oferece inumeros exem

plos sobre o caracter acess6rio e subsidiario dos metodos matematicos (1 8
), 

que a formaliza<;ao matematica dos Principles e remetida para um apendice, 

que Marshall sempre reconheceu a superioridade da linguagem literaria e gra-

(17) Neste sentido se compreende a apetencia do autor pelos factos hist6ricos e o seu inte

resse pelo domfnio da hist6ria econ6mica (cf., por exemplo, Prine, p. 639). Trata-se de uma mate

ria cujo tratamento nao cabe nos limites fixados para este texto. 

(18) Vejam-se as celebres e amplamente citadas regras que Marshall prescreve em carla 

a Bowley de 1906: «1 Use a matematica como linguagem abreviada, e nao como engenho de 

pesquisa. 2 Mantenha-se nela ate o ter conseguido. 3 Traduza para ingles. 4 llustre entao com 

exemplos importantes da vida real. 5 Deite fora a matematica. 6 Se nao conseguir cumprir a regra 4, 

elimine a regra 3.» [Mem, p. 427.] 
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fica (1 9) e que considerava que «Um excesso de confianc;:a nesse instrumento 
poderia desviar-nos para brincadeiras intelectuais, para problemas imaginarios 
sem ligac;:ao com as condic;:oes da vida real» [in Pigou, 1924, p. 84]. 

Saliente-se, contudo, que o facto de Marshall, implicitamente, considerar 
·que um excesso de elaborac;:ao matematica retiraria a analise econ6mica algum 
sentido real (2°) nao o impede de realc;:ar o papel da matematica na aquisi<;:ao 
de Mbitos de raciocfnio conciso e exacto de grande utilidade (21). Por certo 
que foi em atenc;:ao a este atributo formativo que Edgeworth caracterizou 
Marshall (com o seu consentimento e aprovac;:ao) dizendo que «cobria a arma
c;:ao matematica com um manto de literatura» [Edgeworth, 1924, p. 66]. 

E sempre possfvel sugerir leituras diferenciadas de aspectos parcelares ou 
de conjunto da obra de um autor, forjando cumplicidades atraves do recurso 
a citac;:oes mais oportunas ou pertinentes. A prop6sito deste tema da utiliza<;:ao 
e utilidade da matematica, a obra de Marshall nao foge a regra. Com a ingrata 
missao de arbitrar as disputas, diremos, todavia, que em Marshall e mais forte 
a convicc;:ao sobre a necessidade de nao confinar a analise dos problemas eco
n6micos a um uso excessivo da linguagem e instrumentos matematicos. 

Na sondagem das razoes que ditaram tal atitude nao parece colher grande 
credibilidade a ideia de J. Viner, segundo a qual a renuncia de Marshall se deve
ria ao seu modo de ser puritano e ascetico, o que o levaria a «afastar-se de um 
metodo que, indubitavelmente, lhe provocava grande excitac;:ao e gozo intelec
tual» [Viner, 1941, p. 252]. Explicac;:ao plausfvel e, porem, a de que 
Marshall afastava voluntariamente a linguagem matematica para ceder as exi
gencias de um audit6rio nao especializado, a quem tambem destinava o seu livro. 
Esta questao conduz-nos a algumas reflexoes adicionais sobre os objectivos dos 
Principles e sobre a visao de Marshall acerca do objecto da ciemcia econ6mica. 

5. Marshall nao escreveu os Principles a pensar num publico exclusiva
mente academico. A sua preocupac;:ao em atingir um audit6rio mais vasto e 
claramente expressa quando diz que «OS raciocfnios econ6micos tern de ser 

(19) Num dos seus primeiros escritos (em 1872) dizia Marshall: «Devemos diversas e muito 
valiosas sugestoes as muitas investigac;:oes em que matematicos experientes aplicaram o seu 
metodo favorito ao tratamento de problemas econ6micos. Mas tudo o que de importante se con

tam nos seus raciocfnios e resultados, salvo raras excepc;:oes, poderia ter sido descrito em lin
guagem corrente enquanto a linguagem de diagramas ou representac;:ao grafica os poderia ter 
expressado de forma tao precisa e tao clara como a da matematica.» [Mem, pp. 98-99.] 

(2°) Sobretudo devido a impossibilidade de o raciocfnio matematico servir para captar as 
multiplas e interligadas forc;:as que actuam no domfnio econ6mico e social. Este argumento e par
ticularmente destacado por Coase, 1975. Para uma replica a esta interpretac;:ao, e que e tambem 
uma crftica a «aversao matematica» de Marshall, cf. Brems, 1975. 

(21) «Tal como a pratica de escalas no piano», refere Marshall em carta a Bowley de 1901 

[Mem, p. 422]. Sobre este mesmo tema, cf. apendice D dos Principles, em que o autor discute 
os «usos do raciocfnio abstracto na ciencia econ6mica». 
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expressos numa linguagem que seja acessfvel ao grande publico; por isso, tem 
de procurar manter conformidade com os termos correntes da vida quotidiana 
e, na medida do possfvel, usar esses termos tal como sao habitualmente empre- · 
gues» [Prine, p. 43]. Para que a mensagem possa ser captada e assimilada 
nao basta simplificar os instrumentos utilizados na analise; imprescindfvel e 
tambem tornar acessfvel o vocabulario e o estilo do discurso. 

Daqui decorre, em cerca medida, a ideia marshalliana de que a ciencia 
devera ser um aperfeic;:oamento da 16gica do senso comum, pois s6 assim os 
seus resultados poderao ser captados e utilizados com proveito. No dizer de 
Marshall, «a ciencia econ6mica nao e mais do que o funcionamento do senso 
comum ajudado por aplicac;:oes de analise organizada e de raciocfnio geral, 
os quais facilitam a tarefa de recolher, arrumar e trac;:ar inferencias dos fac
tos particulares» [Prine, p. 32]. 

A vigilancia epistemol6gica de Marshall e, no mfnimo, pouco cuidada; e 
torna legftima a duvida acerca da coerencia entre a sua concepc;:ao relativa 
ao estatuto da ciencia econ6mica e aquilo que no corpo dos Principles pra
tica. Mas a sua vontade de pragmatismo e de querer «falar pela boca dos 
homens de neg6cio e de manter com eles e com as classes trabalhadoras 
um contacto estreito» [Keynes, 1924, p. 25] levava-o a admitir (e a desejar) 
que a sua mensagem pudesse, simultaneamente, manter-se tiel a padroes cien
tfficos s61idos e sensibilizar os leitores para a «resoluc;:ao de problemas prati
cos e estabelecimento de regras que possam guiar a vida» [Prine, p. v]. Assim 
se compreende o entendimento que Marshall faz do sentido ultimo das suas 
reflexoes analfticas, que (independentemente da contribuic;:ao para o desenvol
vimento da ciencia econ6mica) tomam como referencia essencial «OS seres 
humanos impelidos, bem ou mal, para a mudanc;:a e progresso» [Prine, p. XIII]; 

seres humanos estes que nao sao encarados de forma abstracta, mas sim nas 
condic;:oes que definem a sua vida normal (22}. 

6. Este quadro de referencia nao e alheio a considerac;:oes de caracter 
normativo e etico, particularmente visfveis nas passagens da sua obra, em que 
Marshall procura integrar os objectives da ciencia econ6mica numa doutrina 
da evoluc;:ao social. De forma necessariamente resumida, tal doutrina podera 
ser caracterizada atraves de duas noc;:oes basicas: em primeiro Iugar, a noc;:ao 
de evoluc;:ao do espfrito de iniciativa e do sistema de livre empresa, que, em 
seu entender, se traduz por uma crescenta racionalidade e eficiencia na utili
zac;:ao e afectac;:ao de recursos e factores produtivos, que, por seu turno, se 
reflecte na obtenc;:ao de nfveis acrescidos de riqueza e bem-estar (ainda que 
a custa de processos legftimos de selecc;:ao natural e de «darwinismo» social}; 
em segundo Iugar, a noc;:ao de precarizac;:ao das condic;:oes de vida de cama-

(22) Esta concepc;:ao de Marshall e bem reveladora da sua posic;:ao critica em relac;:ao ao 
conceito de «homem econ6mico» (cf. Prine, pp. 111, 17 e 22). Para uma analise cuidada deste pro· 
blema, cf. sobretudo Gordon, 1973, e Whitaker, 1977. 
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das significativas da popula9ao, como resultado de urn processo de crescimento 
que revela sinais de acentuada desigualdade na distribui9ao do rendimento 
criado (23). 

Este ultimo aspecto merece particular relevo na obra de Marshall. Consi
dera o autor que o «estudo das causas da pobreza e o estudo das causas 
da degrada9ao de uma larga parte da humanidade» e que, apesar de nao caber 
a ciencia econ6mica dar resposta cabal ao problema, que urgia resolver, era 
esse o motivo que «conferia aos estudcis econ6micos o seu principal e maior 
interesse» [Prine, pp. 2-3 e 34). Segundo o testemunho de Edgeworth, Marshall 
tera mesmo chegado a admitir, em 1893: 

Oediquei-me nos ultimos 25 anos ao problema da pobreza; e 
pouco do meu trabalho foi dedicado a investiga96es que nao se rela
cionem com tal problema. [Edgeworth, 1924, p. 70.] 

A atrac9ao de Marshall pelo trabalho analftico abstracto nao esconde 
a sua convic9ao de que a ciencia econ6mica poderia tambem servir como 
instrumento de aperfei9oamento das condi96es da vida humana. E, assim, 
podia dizer que o objective dos estudos econ6micos era <<ajudar o mundo 
a transformar os seus recursos crescentes numa melhor situa9ao de bem
-estar social» [Marshall, 1907, p. 324). E, assim, podia igualmente afirmar 
que a justa aspira9ao de enriquecimento individual nao deveria significar 
desigualdade excessiva e desperdfcio social. Oaf os seus apelos vitorianos 
ao filantropismo e ao altrufsmo dos homens de neg6cio e a tomada de cons
ciencia do caracter nobre e desinteressado da sua missao social. Oaf tam
bern as suas propostas de interven9ao do Estado, visando <<aliviar desigual
dades extremas de riqueza» [Marshall, 1917, p. 348] (24

). Oaf, finalmente, a 
tarefa que reserva aos economistas, bern patente no seguinte excerto que 
exemplarmente resume os prop6sitos de extensao cfvica de uma voca9ao uni
versitaria: 

A minha mais estimada ambi9ao, o meu mais elevado prop6sito, 
sera o de, com a minha fraca capacidade e a minha for9a limitada, 
poder aumentar o numero daqueles que partindo de Cambridge a 
terra-mae dos homens fortes, vao para o mundo com cabe9a fria mas 
cora9ao quente, dispostos a oferecer, pelo menos, parte das suas 
capacidades para lidar com o sofrimento social que nos rodeia, deci
didos a nao sossegarem enquanto nao tiverem feito o que estiver ao 
seu alcance para descobrir em que medida e possfvel proporcionar 
a todos os meios materiais para uma vida nobre e digna. [Marshall, 
1885, p. 17 4.] 

(23) Estes temas sao tratados autonomamente no apendice A dos Principles. 
(24) Nao e nossa inten9ao aprofundar aqui a discussao destes aspectos do pensamento 

social de Marshall. Para uma analise cuidada destes problemas, cf. sobretudo Levitt, 1976, Fry, 
1976, e Whitaker, 1977. 
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7. Mas este cruzamento de elementos eticos e doutrinais nao sera uma 
ingeremcia espuria num trabalho analftico neutro e imune a compromissos ideo-
16gicos? Como conciliar tudo isto com a secura dos enunciados formais das 
teorias da procura, da oferta e do pre<;:o de equilfbrio nos diferentes tipos de 
mercado, cujos tra<;:os essenciais atras procuramos resumir? 

Aparentemente, estamos diante de duas facetas distintas de diffcil rela
cionamento: por um lado, a teoriza<;:ao de mecanismos e processos da vida 
econ6mica atraves do recurso a procedimentos que requerem um certo teor 
de abstrac<;:ao analftica; por outro lado, a observa<;:ao e tomada de conscien
cia de situa<;:oes reais que suscitam uma atitude moldada por padroes eticos 
e normativos em que a ciencia parece relegada para fun<;:oes de enfeite. Toda
via, e mesmo admitindo que a contradi<;:ao nao e satisfatoriamente resolvida, 
parece plausfvel considerar que as defini<;:oes que Marshall da da ciencia eco
n6mica permitem conceber alguma harmonia entre as dimensoes analftica e 
doutrinal que impregnam a sua obra. Vejamos porque. 

Na abertura do livro 1 dos Principles Marshall define a ciencia econ6mica 
como o «estudo da humanidade nos neg6cios correntes da vida; examina aquela 
parte da ac<;:ao individual e social que esta mais estreitamente relacionada com 
a obten<;:ao e com o uso dos requisitos materiais do bem-estar. Assim, e por 
um lado um estudo da riqueza e, por outro, e mais importante lado, uma parte 
do estudo do homem» [Prine, p. 1]. 

Marshall desenvolve e enriquece esta no<;:ao - dando particular desta
que, quer ao problema da manifesta<;:ao concreta dos desejos e aspira<;:oes 
que determinam o sentido da ac<;:ao econ6mica individual e social, quer ao 
problema da medi<;:ao dos efeitos de tal ac<;:ao [Prine, pp. 12-13, 18, 21 e 32]
ate chegar a seguinte formula<;:ao de sfntese: 

A ciencia econ6mica e, por um lado, uma ciencia da riqueza e, 
por outro lado, e uma parte da ciencia social que estuda a ac<;:ao 
do homem em sociedade, no que se refere aos seus esfor<;:os para 
satisfazer as suas necessidades, na medida em que tais esfor<;:os e 
necessidades possam ser medidos em termos de riqueza ou da sua 
representa<;:ao geral, isto e, da moeda. [Prine, p. 41.] 

Reencontramos nesta defini<;:ao a justifica<;:ao e o enquadramento gene
rico que Marshall faz do estudo da procura (necessidades e utilidade) e da 
oferta (esfor<;:os e actividades). E, atraves da mesma defini<;:ao, somas levados 
a concluir que o estudo da riqueza reveste, simultaneamente, uma dimensao 
individual e utilitaria, na medida em que diz respeito aos processos racionais 
de satisfa<;:ao de necessidades, e uma dimensao humana e social, na medida 
em que se refere ao desenvolvimento da natureza humana mediante a partici
pa<;:ao em actividades que garantem a obten<;:ao dessa riqueza (25). A interac-

(25) Para um aprofundamento deste tema da rela<;:ao entre necessidades e actividades na 
obra de Marshall, cf. Parsons, 1931. 
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c;:ao da oferta e da procura no mercado, a formac;:ao do prec;:o dos produtos 
e dos factores, sao alguns dos indfcios mensuraveis de um processo geral de 
relacionamento entre necessidades-actividades que constitui o objecto global 
de atenc;:ao da ciencia econ6mica. 

Mas a definic;:ao marshalliana pressupoe a atribuic;:ao de uma maior impor
tancia a componente esforc;:o/actividade, isto e, ao conjunto de forc;:as que defi
nem a estrutura da oferta (26). Tal estrutura e basicamente associada ao 
desenvolvimento do espfrito de livre iniciativa e do sistema de livre concorren
cia, cujas vantagens estao acima de qualquer suspeita, mas que nao deixa 
de motivar a ocorrencia de desajustamentos e desigualdades sociais. E e assim 
que os elementos normativos e eticos conquistam um terrene aparentemente 
apenas reservado para digressoes analfticas: aos empresarios, dirigentes de 
industria e homens de neg6cio exige-se comportamento imbufdo do nobre ideal 
de servir o bem-estar da comunidade; as instituic;:oes sociais pede-se que enqua
drem as acc;:oes individuais de modo que a natureza humana saia sempre enri
quecida; do Estado espera-se que promova a correcc;:ao de situac;:oes de injus
tic;:a e desigualdade; aos economistas atribui-se a ingrata missao de explicar 
como pode o mundo progredir sem ser a custa da pobreza alheia. 

Podemos, pais, concluir que a dimensao doutrinal e etica nao e autono
mizavel da dimensao analftica privilegiadamente assumida nos Principles. Atra
ves da definic;:ao do objecto da ciencia econ6mica, Marshall deixa bem expressa 
a importancia das condicionantes extra-econ6micas que regulam as activida
des humanas num processo de constante evoluc;:ao. Abordaremos ainda este 
significado nos paragrafos conclusivos que se seguem. 

5 - Conclusao: Natura non tacit sa/tum 

1. A ideia de evoluc;:ao, que Marshall tanto prezava, nao se repercutiu ape
nas na definic;:ao do objecto da ciencia econ6mica ou na analise das vicissitu
des do esforc;:o humano num processo permanente de adaptac;:ao e transfor
mac;:ao da realidade. 

Com efeito, e essa mesma ideia de evoluc;:ao que esta patente no «princf
pio de continuidade», atraves do qual Marshall pretende situar os contributes 
dos Principles no quadro de desenvolvimento da ciencia econ6mica. Natura 
non tacit sa/tum e a epfgrafe que figura no frontispfcio dos Principles; nela se 
condensa essa mensagem de evoluc;:ao na continuidade que Marshall procura 
transmitir e que tao claramente transparece na seguinte passagem do prefa
cio a 1. a edic;:ao da sua obra: 

As novas doutrinas completaram as velhas, alargaram-nas, 
desenvolveram-nas, algumas vezes corrigiram-nas e, frequentemente, 

(26) Como vimos atras, Marshall considera que a teoria da procura «nao e a base cientf
fica da economia» e que s6 podera ser devidamente compreendida ap6s a explica<;:ao dos meca
nismos que levam ao surgimento dos bens no mercado. 
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deram-lhes uma diferente tonalidade atraves de uma nova distribui
<;ao de enfase, mas muito raramente as subverteram. 0 presente tra
tado e uma tentativa de apresentar uma moderna versao das velhas 
doutrinas com a ajuda de trabalho novo e com referencia aos novas 
problemas do nosso tempo. [Prine, p. 111.] 

As palavras finais deste excerto - em que se tala de <<velhas doutrinas)), 
«trabalho novo)) e <<problemas do nosso tempo)) - encerram multiplas referen
cias implfcitas que poderiam constituir pretexto para longas digressoes sabre 
o seu significado. Mas entramos ja em momenta de conclusao, pelo que ape
nas assinalaremos o que de mais 6bvio tais palavras indiciam: Marshall pro
cura integrar e fundir diferentes perspectivas de analise da realidade econ6-
mica, evitando uma visao da evolu<;ao da ciencia assente em processes de 
antagonismo e rotura; procura tambem integrar e fundir o trabalho te6rico com 
o trabalho empfrico, insistindo na necessidade de conhecimento dos proble
mas reais, que sao o fundamento e a razao de ser da ciencia. 

Entendidos na acep<;ao literal que Marshall atribui, os Principles consubs
tanciam os mecanismos de <<selec<;ao natural)) no interior da ciencia econ6-
mica e conferem coerencia a elementos te6ricos aparentemente irreconcilia
veis. Assim, a teoria marshalliana da procura regista a presen<;a e a influencia 
de autores como Jevons, Menger e, sobretudo, dos <<esquecidos)) precurso
res marginalistas (Cournot, Dupuit, Gossen e Von ThOnen). Ja no que se refere 
a teoria da oferta, e a tradi<;ao da escola classica inglesa (desde A. Smith 
a J. S. Mill) que e prolongada e renovada, sem que Marshall reivindique para 
si os louros de descobertas novas ou de inova<;6es radicais. Ao Iongo do 
I ivro verifica-se ainda uma nftida influencia das correntes historicistas de pen
samento econ6mico (em particular da escola hist6rica alema), designadamente 
em todos os apelos e considera<;6es que Marshall faz, quer acerca da impor
tancia do estudo dos factos situados em espa<;os e tempos bem delimita
dos, quer acerca do relativismo inerente a defini<;ao e aplica<;ao de leis eco
n6micas gerais. 

Com alguma perspicacia, W. Ashley dizia numa recensao crftica dos Prin
ciples publicada em 1891: 

Os Principles poem por terra quase tudo o que foi escrito em 
lnglaterra desde J. S. Mill; resumem o movimento da economia nos 
ultimos 40 anos e dao-nos um ponto de partida para um novo e fru
tuoso desenvolvimento. 0 livro e muito bem-vindo porque traz con
sigo uma mensagem de concilia<;ao entre escolas divergentes e per
mite que economistas <<dedutivos)) e <<hist6ricos)), <<cientfficos)) e 
<<eticos)), trabalhem em conjunto e em harmonia. [in Deane, 1989, 
pp. 136-137.] 

Nao e conhecida a reac<;ao de Marshall a este comentario concreto, 
mas sabe-se que as interpreta<;oes da sua obra, em termos de concilia<;ao 
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e compromisso, nao lhe eram muito queridas (27). Em carta que escreve a 
J. B. Clark em 1907 refere: 

Existe, par vezes, a sugestao de que eu tento «estabelecer com
promissos entre» ou <<reconcilian> diferentes escolas de pensamento. 
lsso parece-me ser um disparate. A verdade e a (mica coisa que inte
ressa, e nao a paz. [Mem, p. 418.] 

Atraves deste depoimento, podemos concluir que a indesmentfvel integra
<;:ao de diferentes escolas de pensamento econ6mico a que Marshall precede 
nao era par ele entendida como amalgama ou jun<;:ao ecletica de elementos 
disperses e antag6nicos, mas sim como sintese dos contributes mais validos 
emergentes de um processo continuo de evolu<;:ao do raciocinio econ6mico. 
Natura non tacit sa/tum. 

2. A importancia dos Principles na hist6ria do pensamento econ6mico nao 
reside apenas nessa virtude de sfntese e normaliza<;:ao do discurso econ6mico. 
Por serem um momenta de chegada e por insistirem na cren<;:a de que o conhe
cimento econ6mico e simultaneamente cumulative e incomplete, os Principles 
sao tambem um momenta de partida que anuncia os novas caminhos de espe
cializa<;:ao e disciplinariza<;:ao que a ciencia econ6mica ira conhecer. De facto, 
a obra de Marshall constitui a principal matriz do desenvolvimento da econo
mia neoch~ssica ate ao aparecimento da Teoria Geral de Keynes em 1936. 

Para que tal <<monop61io» se tivesse mantido inc61ume sem duvida que 
muito pesaram os contributes analiticos inovadores contidos nos Principles (a 
tal <<caixa de ferramentas» cujo conteudo atras procuramos resumir), isto e, 
um nucleo coerente de conceitos e de formas de raciocfnio de aceita<;:ao quase 
universal. Mas e tambem indubitavel que o peso decisivo de Marshall se ficou 
muito a dever ao seu empenho deliberado num processo de dignifica<;:ao e pro
fissionaliza<;:ao da ciencia econ6mica. A sua autoridade no cfrculo de econo
mistas formados em Cambridge (e na rede de discipulos a partir daf criada) 
foi, ao Iongo de 40 anos, inabalavel. Aos seus esfor<;:os se deve ainda a cria
<;:ao de um curso aut6nomo de Economia na Universidade de Cambridge em 
1903 e, de um modo geral, a cria<;:ao das condi<;:oes institucionais indispensa
veis ao desempenho da missao social dos economistas e a divulga<;:ao do seu 
discurso (28). 

Para quem estuda economia nos dias de hoje as marcas deixadas por 
Marshall nao sao imediatamente identificaveis ou surgem quase imperceptfveis, 
o que torna de certo modo legftima a seguinte interroga<;:ao acerca do sentido 
que preside a reconstitui<;:ao dos seus contributes para o desenvolvimento da 
teoria econ6mica contemporanea: nao sera uma tentativa desesperada de pre
servar um patrim6nio em rufnas ou uma especie em vias de extin<;:ao? Qual-

(27) Para uma discussao deste problema, cf. Shove, 1942, p. 133. 
(28) Sobre estas materias, cf. sobretudo Maloney, 1985, e Groenewegen, 1989. 
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quer que seja a resposta - e a razao que a determine - e todavia inquestio
navel que o ediffcio da ciencia econ6mica actual tambem se sustenta em ali
cerces marshallianos. E ainda que os seus vestigios exteriores se apaguem 
progressivamente, a erosao nunca podera afectar a armaQao analftica mode
lada pelo autor dos Principles. 

Algo paradoxalmente, verificamos que tambem a dimensao normativa e 
doutrinal da obra de Marshall revela inquietante actualidade. Apesar de mais 
vulneraveis ao desgaste hist6rico, apesar de extremamente vinculadas as con
diQoes institucionais especfficas do tempo em que sao formuladas, as preocupa-
96es eticas e sociais de Marshall continuam a ser um alerta importante em 
qualquer reflexao sobre o objecto da ciencia econ6mica, as suas fronteiras 
e os seus limites. E continuam a ser um valioso testemunho sabre o modo 
de enfrentar e procurar solucionar problemas que persistem em manter-se 
actuais. Natura non tacit sa/tum. 

Por tudo isto, as palavras finais nao poderiam ser outras: vale a pena ler 
e reler os Principles, tendo perfeita consciencia de que 1 00 a nos entretanto 
passaram, mas sem esquecer que «e preciso muito estudo e espfrito de inde
pendencia por parte do leitor antes que se consiga saber metade do que esta 
contido nas profundezas escondidas desse mundo redondo que sao os 
Principles of Economics de Marshall» [Keynes, 1924, p. 48]. 

ABREVIATURAS 

[Prine]- MARSHALL, A. (1890), Principles of Economics: An Introductory Volume, Londres, Mac
Millan, a.• ed., 1920. 

[Mem]- PIGOU, A. C., ed. (1925), Memorials of Alfred Marshall, Londres, MacMillan. 
[AMCA]- WOOD, J. C., ed. (1982), Alfred Marshall: Critical Assessments, Londres, Croom Helm, 

vols. HV. 
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