
Estudos da Economia, vol. VII, n.' 4, Jul.-Set., 1987 

VELHOS E NOVOS PARADIGMAS 
DO CONHECIMENTO ECON6MICO 

Mario Murteira 

1 - As "ondas longas, do pensamento econ6mico 

Como se sabe, os factos econ6micos evolufram com grande rapidez e 
amplitude a partir do grande processo hist6rico do crescimento econ6mico 
moderno. As ideias econ6micas, par seu turno, foram mais condicionadas do 
que condicionantes nesse processo e, alem disso, reflectiram o inevitavel atraso 
da consciencia social de uma mudanc;:a de ritmo e profundidade sem prece
dentes na Hist6ria. No entanto, como facilmente reconhecem conservadores 
e revolucionarios, a teoria e uma arma, par vezes decisiva, no confronto dos 
interesses em jogo. Talvez por isso, e muito diffcil, na pratica, distinguir a teo
ria - o conhecimento que se pretende cientificamente fundamentado - da 
ideologia, quer no sentido de Marx quer no sentido de Schumpeter, alias, sen
tido este bem mais geral do que aquele. Convem-nos precisar alga do que 
entendemos neste contexto par ideologia e par teoria, sempre tendo presente 
a realidade de que nos ocupamos - o crescimento, o desenvolvimento e o 
subdesenvolvimento. 

Conhece-se a definic;:ao de Ciencia como <<conhecimento armada de ins
trumentos». A teoria e, assim, assimilada a uma <<caixa de ferramentas>> dispo
nfvel face aos problemas seleccionados pelo investigador. Vistas mais de perto, 
porem, as coisas tornam-se infinitamente mais complexas do que esta formu
lac;:ao preliminar sugere. 

Par um lado, as ferramentas sao geralmente feitas par medida, isto e, 
em consequencia dos problemas seleccionados; problemas que par seu turno 
sao construc;:oes mentais sabre a realidade observada. Ha assim temas rele
vantes para uns autores que sao irrelevantes para outros, tudo estando em 
saber quais sao os problemas bem pastas e relevantes. Par outro lado, ha as 
ferramentas <<implicitamente normativas>>, como disse Perroux, que falseiam as 
conclusoes. E o <<vfcio ricardiano>>, na expressao de Schumpeter, isto e, a pas
sagem precipitada das inferencias de um modelo abstracto para as recomen
dac;:oes polfticas, numa realidade que jamais se esgota no modelo. Acontece 
tambem que certas ferramentas, pelo fascfnio que exercem nos investigado
res dominantes na comunidade cientffica, condicionam um tipo de investiga
c;:ao que pode ser alienat6rio, isto e, pode retirar do campo de analise o que 
tais ferramentas nao permitem manejar, porventura o que mais importaria ana
lisar. 
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Em ultima analise, a famosa teoria de Khun sobre as «revoluc;oes cientf
cas», evoca, ao menos, questoes tambem decisivas de sociologia do conheci
mento econ6mico. 

Ha paradigmas dominantes nesse conhecimento, apoiados por importan
tes comunidades cientfficas e outros interesses, que se auto-reproduzem e, 
designadamente, orientam a investigacao normal, ou conforme ao paradigma, 
cujo exercfcio assegura a respeitabilidade e a carreira do investigador. Manuais 
traduzidos no mundo inteiro - o de Paul Samuelson e provavelmente o melhor 
exemplo - orientam o acesso do estudante ao campo do conhecimento e con
dicionam o seu futuro desenvolvimento como investigador. Mas, noutras socie
dades em que o poder politico controla directamente a produc;ao cientffica e, 
alias, toda a actividade intelectual, a sujeic;ao a «ch~ncia normal» e ainda mais 
estrita. A publicac;ao de obras em ciencias sociais - particularmente - e sub
metida a rigorosa censura previa, conforme a ideologia do poder estabelecido. 
0 autor ouviu em Moscovo crfticas amargas de cientistas sociais sovieticos 
sobre os estreitos condicionamentos do seu trabalho. Crfticas de cientistas ame
ricanos progressistas, que tambem escutamos, sao igualmente reveladoras da 
pressao econ6mica, social e polftica a que estao sujeitos numa sociedade como 
a dos EUA, mas os seus graus de liberdade sao, apesar de tudo,_ bem superio
res do que no outro caso. 

Toda a investigac;ao e socialmente condicionada, mas a investigac;ao eco
n6mica e-o particularmente, dado o relevo que os problemas econ6micos assu
miram nas sociedades actuais e, em consequencia, a prioridade que geralmente 
lhes e atribufda pelo poder politico. Se e este, ainda por cima, que quase sem
pre paga directa ou indirectamente a investigac;ao, nao e a objectividade desta 
que mais lhe interessa preservar, mas antes a sua utilidade para o exercfcio 
do poder. 

A pesquisa te6rica no campo econ6mico e assim, antes do mais, uma 
firme resistencia a ideologia. Quer ao coeficiente pessoal do autor - o ideo
logical bias, de que falou Schumpeter -, quer aos interesses dominantes na 
sociedade em que vive- donde provem a ideologia no sentido de Marx. Porem, 
do outro lado da barreira, surge novo risco - do pensamento ut6pico, envie
sado pelos bons desejos e sentimentos, nas mais variadas e subtis formas o 
wishful thinking, que nao merece geralmente ser tratado de cientffico. 

Perante este quadro, e facil concluir que o desenvolvimento do conheci
mento cientffico em materia econ6mica e tambem um processo hist6rico, de 
algum modo «reflexo» do desenvolvimento do capitalismo, e revelador ainda 
- tal como o seu objecto - de ciclos ou movimentos longos, entrecortados 
de rupturas ou quase-rupturas em certos momentos crfticos. E altamente pro
blematica a noc;ao de um «progresso da Ciencia» neste campo; ha, e certo, 
progresso instrumental e a «caixa de ferramentas» e hoje indubitavelmente mais 
variada e melhor apetrechada do que por exemplo nos anos trinta deste seculo 
ou no seculo passado. A conclusao e bem mais desanimadora, porem, se com
pararmos as ferramentas disponfveis, e o seu manejo dominante na profissao, 
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com a abissal dimensao dos problemas a defrontar. Note-se que as questoes 
que nos interessa aqui evocar respeitam mais a investigac;:ao dita fundamental 
do que a analise aplicada. 

Em grandes linhas, recordemos como evolui a investigac;:ao cientffica no 
campo do conhecimento que nos interessa. 

Ha uma primeira fase que vai dos «fundadores», como Smith, Ricardo e 
Malthus ate Stuart Mill. Com este se atinge o que Schumpeter designa por «pri
meira situac;:ao classica». 

Na segunda metade do seculo XIX, em pleno desenvolvimento do «Cicio 
burgues>> do capitalismo, abre-se a grande bifurcac;:ao entre a ortodoxia bur
guesa e o (esboc;:ado) paradigma marxiano. Mas cada uma dessas grandes 
linhas de pensamento rapidamente se divide e subdivide, tornando ingrata a 
classificac;:ao dos paradigmas e subparadigmas em con'fronto. 

Marxistas e neoclassicos sao inimigos como os interesses das classes 
que, ao menos em surdina, lhes estao associados. 

Em todo o caso, se ha uma segunda situac;:ao classica (ou neoclassica) 
pelos finais do seculo XIX, principios do seculo xx - a analise marginal e as 
teorias do equilibria enchem a «caixa de ferramentas>> da ortodoxia burguesa -, 
e-nos mais diffcil encontrar situac;:oes «Ciassicas» no campo do marxismo. 
Lenine e a revoluc;:ao sovietica conduzem certo lastro marxista numa direcc;:ao 
que, cada vez mais, pelo seculo xx dentro, se afasta do venerado mestre: trata
-se, na realidade, de uma teoria da pratica revolucionaria anticapitalista (com 
duas modalidades bem distintas, consoante o partido comunista conquistou o 
poder ou luta por isso), em que a objectividade cientffica pode ser tao preca
ria e secundaria como na ideologia econ6mica da conservac;:ao do capitalismo. 
Simplificamos demasiado, e certo. Mas parece evidente que o potencial cien
tffico da obra de Marx e, de futuro, mais explorado no pensamento exterior 
a Uniao Sovietica do que, precisamente, nas cabe<;:as daqueles que dizem ou 
pensam realizar Marx seguindo Estaline. E uma hist6ria conhecida noutros pen
sadores que mobilizam massas, adquirem dimensao religiosa e forjam armas 
poderosas nas lutas pelos poderes - seculares ou temporais. Ora os hereti
cos, muitas vezes, estao mais perto das verdades possfveis do que os fieis 
ortodoxos. Mas e ja na segunda metade deste seculo que o marxismo recu
pera fecundidade no campo do pensamento e, em particular, adquire alguma 
expressao pratica e te6rica no Terceiro Mundo - da America Latina a Asia 
e a Africa. 

Tentemos, apesar de tudo, esboc;:ar subparadigmas nos dois grandes ramos 
do pensamento econ6mico que surgem na segunda metade do seculo XIX. 

'No campo ortodoxo, e possfvel estabelecer uma dicotomia, ao menos em 
primeira aproximac;:ao: uma ciencia econ6mica do mercado livre, que constr6i 
um objecto adequado a certo tipo de ferramentas, alias inspiradas pelos desen
volvimentos ocorridos nas chamadas ciencias exactas; outra ciencia, de enge
nharia social (expressao de Sweezy) ou teoria dos sistemas econ6micos con
trolados (Adolph Loewe), que e - ou pretende ser - a teoria da polftica 
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econ6mica do Estado capitalista. See preciso vestir camisolas nas duas equi
pas- a primeira e <<neoclassica», a segunda <<keynesiana». Uma variante mais 
recente da primeira que, em certa medida, vern contestar a segunda, e a escola 
monetarista de que Milton Friedman e conhecido e popular expoente. 

No campo marxista, as distinc;:oes sao bern mais diffceis e complexas. 
Pando de lado as contribuic;:oes de Indole mais filos6fica - mesmo quando 
ela e negada- e concentrando-nos nos autores mais directamente interes
sados no <<econ6mico» - sem aprofundar agora o sentido do termo - surgem, 
a nosso ver, tematicas bern diferenciadas: 

A da evoluc;:ao e destino a Iongo prazo do capitalismo, na epoca impe
rialista da sua evoluc;:ao; 

Embora relacionada com a anterior, uma tematica de ambito mais 
limitado respeita ao valor e acumulac;:ao de capital no capitalismo 
maduro, entrando-se mais recentemente nas chamadas teorias 
de regulac;:ao do capitalismo. 

A' analise do sistema mundial capitalista nas suas formac;:oes perifericas, 
enfim, as numerosas analises do subdesenvolvimento e da depend{mcia de ins
pirac;:ao marxista mais ou menos consistente e aprofundada. 

Na primeira area situam-se autores mais pr6ximos pelas tematicas do que 
pelas analises que sabre elas elaboram: dos marxistas norte-americanos como 
Sweezy - cuja <<teoria do desenvolvimento capitalista» do princfpio dos anos 
quarenta e, entre outras coisas, uma tentativa de dar respeitabilidade ao mar
xismo na comunidade cientffica dos economistas de expressao inglesa - Baran 
e Magdoff (todos ligados a Monthly Review, porventura mais lida fora do que 
dentro dos EUA), aos europeus <<hist6ricos» como Mandel e Frank, ou autores 
terceiro-mundistas como Samir Am in, vai a enorme extensao -dos depoimentos 
anti-sistema que tiveram sobretudo exito, ou audiencia, nos anos sessenta e 
setenta dede seculo. Paradoxalmente, parece que os profetas da crise sao 
menos ouvidos depois dela estoirar. 

Na segunda area situam-se autores europeus como De Bernis, Aglietta 
ou Arrighi (este actualmente radicado nos EUA, trabalhando no centro de Wal
lerstein, em Binghamton). Aqui a questao e mais reexaminar e reinterpretar 
o capitalismo actual do que tentar desvendar-lhe o futuro, as suas laws of 
motion. 

0 terceiro grupo e o que mais interessa considerar para o nosso prop6-
sito. A maior parte dos chamados dependentistas nao e todo, ou e apenas em 
limitada medida, <<marxista». Basta pensar em autores tao diversos como os 
brasileiros Celso Furtado, Henrique Cardoso ou Theotonio dos Santos. Mas ha 
tambem aqueles que sobretudo procuram uma teoria da pratica revoluciona
ria - ou procuraram-na, quando parecia oportuno faze-lo - como Ruy Mauro 
Marini, Pedro Vuskovic ou Ladislau Dowbor, e expressamente assumem a fonte 
marxista. 

Ha, pais, neste grupo encontros mais ou menos profundos e estaveis de 
autores com proveniencias e destines bern diversos. 
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Uma corrente intelectual nao marxista que vem desaguar nao muito Ionge 
de alguns daqueles autores e o grupo que Chenery (e outros) designa por estru
turalistas (1). Nestes inclui autores como P. Rosenstein, Redan, Ragnar 
Nurkse, W. Arthur Lewis, Paul Prebish, Hans Singer e Gunnar Myrdal. Tratar
-se-ia, pois, de um terceiro subparadigma da ortodoxia, adequando esta ao Ter
ceiro Mundo. Segundo Chenery «a perspectiva estruturalista tenta identificar 
imperfeiQoes, retardamentos e outras caracterfsticas especfficas da estrutura 
das economias em desenvolvimento que afectam os ajustamentos econ6mi
cos e a escolha de polftica de desenvolvimento [ ... ] Um tema comum na maier 
parte deste trabalho e o malogro dos mecanismos equilibradores do sistema 
de preQOS para produzir crescimento estavel ou uma deseja~el distribuiQao dos 
rendimentos». 

Mas acrescenta: 
«Minimizando ou ignorando as vantagens dos ajustamentos do mercado, 

as recomendaQoes polfticas estruturalistas (e marxistas) geralmente confiam 
demasiado no aparelho administrative limitado dos pafses em desenvolvi
mento [ ... ] Nao se deve procurar musica demasiado boa na polftica de desen
volvimento.» 0 mesmo e dizer, pensamos, que nao havera muito de teorica
mente novo a esperar da chamada economia polftica do desenvolvimento, ou 
simplesmente economia do desenvolvimento (2). 

2 - Os paradigmas perdidos 

Para alem d~ quadro especffico das economias subdesenvolvidas, importa 
ver, na linha evolutfva dominante no pensamento econ6mico ortodoxo ou bur
gues, certos «paradigmas» que se esboQaram e perderam, ao menos proviso
riamente. 

Olhando sem ressentimento, mas tambem sem contemplaQao, o trabalho 
dos economistas seus contemporaneos escreveu Braudel (3): 

0 economista apanhou o habito de correr ao serviQO do actual, 
ao serviQo dos governos [ ... ] Sustento que todo o pensamento eco
n6mico esta prisioneiro desta restriQao temporal. 

E reflectindo sobre a Hist6ria como dialectique de Ia duree, sobretudo da 
longue duree e das crises estruturais, escreve ainda: 

A economia polftica que temos, melhor ou pior, assimilada as 
liQoes dos nossos velhos mestres, nao servira aos nossos velhos dias. 

( 1) «The structuralist approach to development policy» in American Economic Review, Maio 
de 1975. 

(2) Sabre o tema ver o artigo do Ronald Chilcote in Economia e Socialismo, n.08 69/70, 
Julho/Setembro de 1986. 

(3) Ecrits sur l'histoire, 1969, Paris, Flammarion, pp. 57 e 132. 
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Mas sobre estas descontinuidades estruturais justamente, mesmo a 
prec;:o de hip6teses, os economistas nao tem nada a dizer? A 
dizer-nos? 

Daqui o elogio de Braude! a Marx- «o genio de Marx, o segredo do seu 
poder prolongado, deve-se a ter sido o primeiro a fabricar verdadeiros mode
los sociais, e a partir da tonga dura98.0 hist6rica)) (4) (italico nosso). 

Nesta perspectiva, e a nosso ver significative recordar o (possfvel) para
digma que a obra de Schumpeter esboc;:ou. 

Como lucidamente reconheceu Perroux, encontram-se na obra daquele 
autor duas grandes correntes do pensamento, que seria desejavel, de algum 
modo, conjugar: a escola hist6rica alema, que estuda os sistemas econ6mi
cos no tempo e, em particular, o capitalismo; a escola austrfaca e a inspira
c;:ao de Walras, no sentido da ciencia econ6mica dedutiva e abstracta (5). E 
a fntima ambic;:ao intelectual de Shumpeter nao e bem revelada quando reco
nhece que os grandes economistas se medem ou pela profundidade da sua 
«visao)) (caso de Marx) ou pelo seu domfnio das tecnicas de analise (Walras)? 
0 paradigma que nao chegou a estabelecer - apenas a apontar - seria, pois, 
uma judiciosa combinac;:ao de tecnicas de analise desde a Hist6ria, a Estatfs
tica e a Sociologia, tudo contribuindo para a elaborac;:ao da Teoria. Oeste modo, 
citando palavra ir6nica da sua incompleta e monumental Hist6ria da Analise 
Econ6mica, os economistas deixariam de dividir-se em apenas dois grupos: «Os 
que nao sabem o que e uma equac;:ao as diferenc;:as e os que sabem apenas 
isso.)) Na realidade, parece-nos oportuno recordar esse esboc;:ado e malogrado 
paradigma schumpeteriano a prop6sito da tematica do desenvolvimento e do 
marxismo. A amplitude da visao marxiana que justificadamente suscita a admi
rac;:ao de Braude! nao e prolongada no outro polo necessaria - o avanc;:o das 
tecnicas de analise - e daf, em parte, o estado actual do conhecimento cien
tffico daquela problematica: refinadas tecnicas servindo visoes mfopes, ou 
amplas visoes de Hist6ria desprovidas de s61idas ferramentas analfticas. 

Outra direcc;:ao perdida ou mal aproveitada do conhecimento econ6mico 
remete nao para a Hist6ria e para a Sociologia, mas para outras vias de mode
lizac;:ao abstracta que a corrente _principal do pensamento econ6mico nao absor
veu. Referimo-nos as teorias relativas a decisao em condic;:oes de risco e incer
teza e, em particular, ao campo aberto pela famosa obra de Neumann e 
Morgenster sobre o tema dos jogos e o comportamento econ6mico que Luce 
e Raiffa, entre outros, vulgarizaram. Nos treze pontos crfticos da teoria e~o
n6mica ortodoxa que Morgenstern identificou com precisao (6), destacamos 
dois que nos parecem cruciais: 

A rejeic;:ao do conceito de equilfbrio mecanico como nucleo da teo
ria econ6mica; 

(4) ld., p. 180. 
(5) La pensee economique de Joseph Schumpeter, _1965, Geneve, Librairie Droz. 
(6) «Thirteen critical points in economic theory>>, in Journal of Economic Literature, Dezem

bro de 1972. 
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0 reconhecimento do confronto de poderes, nao necessariamente de 
interesses opostos, como realidade essencial d~ actividade eco
n6mica. lsto e particularmente assim em materia de comporta
mento de empresas e outros agentes econ6micos como sindi
catos ou nac;:oes. 

Claro que muitos economistas reconheceram que situac;:oes como as do 
ol igop61io ou da concorrencia monopolfstica requerem tecnicas de analise radi
cal mente diferentes das utilizadas em modelos de concorrencia perfeita. E 
quando se pensa nas empresas transnacionais com volumes de produc;:ao supe
riores a dezenas ou centenas de estados nacionais com assento na ONU fica
·se a noc;ao de outro paradigma perdido ou marginalizado que o conhecimento 
econ6mico do mundo actual deveria recuperar. 

3 - Novos desenvolvimentos ou paradigmas em questao 

Nao vamos aqui fazer a cr6nica das correntes que procuram os «outros» 
ou «alternatives» desenvolvimentos. Mas e-nos util tamar como referencia da 
nossa reflexao o trabalho que Perroux realizou para a UNESCO sabre o con
ceito de «novo desenvolvimento» (?). Na realidade, a nosso ver, nao se trata 
de alga verdadeiramente novo, mas sim de uma sistematizac;:ao de ideias mais 
profunda e completa do que e habitual nestas materias. Perroux diz, com razao, 
que o desenvolvimento nao se opera par mecanismos, mas antes «nas activi
dades e contra-actividades e nas avaliac;:oes contradit6rias dos agentes huma
nos». 0 esquema que utiliza (8) e que adiante reproduzimos, mostra o mais 
importante do seu pensamento (quadro 1). As distinc;:oes essenciais respeitam, 
por um lado, ao crescimento e desenvolvimento (nacionais) e ao desenvolvi
mento pessoal; par outro, a distinc;ao entre os «progresses» parciais dos gru
pos e classes e o «progresso», entendido pof «universalizac;:ao do melhor» e 
pela coerencia dos projectos e valores individuais e colectivos. 

Nesta sua filosofia do desenvolvimento, Perroux afirma ainda algumas ver
dades tao elementares como esquecidas: a irredutibilidade do desenvolvimento 
pessoal ao desenvolvimento econ6mico e, par paradoxa! que parec;:a, um motor 
do desenvolvimento; o mercado e o capitalismo consomem valores culturais 
e marais que nao substituem (a este prop6sito, confronte-se a reveladora e 
classica obra de Karl Polanyi) (9); enfim, «um sentido inteligfvel e confessavel 
da economia nao pode ser separado de um sentido inteligfvel e confessavel 
do destino humano». 

Nao e entao de estranhar que o desenvolvimento surja como global (isto 
e, multidireccional), integrado e end6geno; que a polftica do desenvolvimento 

(7) Pour une philosophie du nouveau developpment, 1981, Aubier, Les Presses de !'UNESCO. 
(8) Op. cit., p. 61. 
(9) The Great Transformation, 1944, Rinehart & Company. 
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seja inseparavel da constru<;ao da na<;ao jovem; que seja considerada neces
saria a emancipa<;ao dos condicionamentos internos e externos do mercado 
para valorizar os homens - dito de outro modo, para satisfazer as suas neces
sidades fundamentais. 

Posi<;oes ideol6gicas ou filos6ficas desta natureza sao-nos altamente sim
paticas e, alias, aparecem um pouco por todo o lado nas crfticas ao «desen
volvimento» como este se apresenta realizado na Hist6ria. Mas nao se tratara, 
ainda e apenas, de boas inten<;oes sem relevancia te6rica ou polftica? Que 
fecundo paradigma podera resultar daf para o investigador social, tao sensibi
lizado pelos valores em que acredita e lhe dao razao de ser, como pelas dis
ciplinas rigorosas do metoda cientffico, como ainda pelas exigencias temfveis 
da pratica polftica que nao ignora? 

QUADRO I 

Desenvolvimento, progressos e progresso segundo Perroux 

Domfnios Forma tipica Encadeamento diacr6nico Criterio 

Desenvolvimento Hcon6- Crescimento e desen- Aumentos de dimen- Aumentos de rendi-
mico. volvimento. sao diahktica das menta e estrutura 

estruturas. optima. 

Quantificac;:ao e contabi- Os progresses. 0 pro- Melhor para as par- Aumento dos «melho-
lidade. gresso. tes. Universaliza- res» parciais. Coe-

c;:ao do «melhor». rencia. 

Desenvolvimento pessoal Aspi rae;: a a e concep- Concretizac;:ao dos Hierarquia e coerencia 
e valores. c;:ao. valores em aetas e dos valores. 

obras. 

Afinal, os paradigmas disponfveis no estado actual do conhecimento cien
tffico do econ6mico poderao talvez classificar-se em tres categorias: 
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a) Aqueles que orientam ou enquadram uma teoria pura - funda
mental - dos agentes econ6micos. E o caso da teoria da aplica
<;ao optima de recursos, num quadro de economia concorrencial 
ou planificada, ou ainda da teoria do comportamento do consu
midor; 

b) Os que definem um quadro 16gico para a fundamenta<;ao do con
trole econ6mico pelo Estado - trata-se da teoria da polftica 
macroecon6mica do Estado, dadas condi<;oes polfticas e institu
cionais precisas; 



c) Enfim, os que pretendem conduzir a uma teoria da mudan~a social 
global, orientadora nalguma medida dos processos revolucionarios 
ou de transi~ao de urn sistema social para outro. 

Para se definir, em rigor, urn paradigma do «novo desenvolvimento» seria 
necessaria abrir caminho naqueles tres campos te6ricos, nao esquecendo que 
os agentes sociais, digamos, africanos ou asiaticos, provavelmente nao podem 
- ou nao querem - comportar-se como os europeus ou norte-americanos. 
Mas e evidente que uma tal ambi~ao - cremos que hoje partilhada por mui
tos, mais ou menos conscientemente - poe radicalmente em causa o econ6-
mico e o polftico, tal como sao correntemente entendidos. 

Olhando aquela tricotomia dos paradigmas, numa perspectiva de hist6ria 
do pensamento econ6mico, e evidente que o marxismo-leninismo tem sido o 
leito preferido do terceiro grupo, o neoclassicismo ortodoxo, do primeiro, e o 
keynesianismo ou neokeynesianismo do segundo. Mas nada disto nos parece 
logicamente necessaria, apenas historicamente observado. Pensando, porem, 
no Terceiro Mundo e nas jovens na~oes de que fala Perroux (e nao pensemos 
agora, para nao complicar mais as coisas, nos outros dais «mundos»), fica
-nos a sensa~ao de que, nesse campo, falta tudo, ou quase tudo, como refe
rencia paradigmatica, a qualquer dos tres nfveis analfticos. Pior, talvez, do que 
isso: M razoes para crer que se a «ciencia» ou as «ciencias» sociais do Norte 
nao satisfazem este, sao em longa medida irrelevantes no Sui. Servem, toda
via, de pretexto para muitas praticas ou polfticas exercidas nesse Sui; sera 
entao de estranhar que funcionem mais como ideo/ogia do desenvolvimento 
do que ciencia do desenvolvimento? Claro que e tambem evidente, como nos 
disse uma vez um alto dirigente de um pafs africano, que para o seu «desen
volvimento» a Africa teve de importar tudo, ou quase tudo, do Ocidente, 
incluindo a propria ideologia. 

Nesta linha de reflexao, faz-nos, pais, falta um paradigma orientador da 
«Ciencia do Desenvolvimento» (social e humano) que esta por fazer, tal como 
a economia e a polftica que possam servi-lo, nos termos simultaneamente 
amplos e exigentes que sugere Perroux. Reconhecer o facto, bem o sabemos, 
e hoje quase urn lugar-comum. Apesar disso, se se aceita tal constata~ao, algu
mas ila~oes deverao ser retiradas. 

Se e assim tao 6bvia a necessidade dessa Ciencia do Desenvolvimento, 
como explicar a incipiencia do projecto? 

Algumas razoes do facto sao evidentes. 

Nao M ainda uma forte afirma~ao de valores consensuais- mesmo ao 
nfvel da «comunidade cientffica» de facto ou potecialmente interessada- cor
respondentes a alga que pudesse designar-se por consciencia planetaria ou 
consciencia da especie, para recordar ideias de Teilhard de Chardin. Na lin
guagem de Perroux, esquematizada no quadro 1, os «progressos» nacionais, 
regionais, ou sistemicos (capitalista, socialista, ou outros) nao sao ainda com
patibilizaveis nalgum progresso que universalize o melhor. 
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Nao ha ainda agentes, for<;:as, movimentos sociais suficientemente coe
sos e poderosos agindo nalguma pratica significativa a escala mundial que 
aponte nessa direc<;:ao do desenvolvimento <<novo». 

Finalmente, mau-grado todas as tentativas e ensaios que se multiplicam, 
esta-se ainda distante da transdisciplinaridade necessaria a receptividade pela 
<<comunidade cientffica» de urn tal projecto de ciencia do desenvolvimento. 

Aparentemente, estamos pois ainda em grande medida num estadio ut6-
pico e pre-cientffico na abordagem de qualquer outro ou novo desenvolvimento, 
por mais sedutoras que sejam as bandeiras que se erguem, aqui e ali, em seu 
nome. 

Todavia, e legftimo reconhecer tendencias historicamente significativas que 
concorrem nas tres direc<;:oes apontadas. A consciencia ecol6gica, por exem
plo, como a da inevitabilidade da paz (para a persistencia da vida), assumem 
relevo nos movimentos sociais. Alguma consensualiza<;:ao aprofundada de valo
res essenciais a especie humana, coagida pelas amea<;:as que rodeiam o futuro, 
esta tambem em curso. E conhecem-se os numerosos projectos de conver
gencias interdisciplinares ou mesmo transdisciplinares em torno de questoes 
que directa ou indirectamente respeitem ao desenvolvimento (energia, educa
<;:ao, tome, desertifica<;:ao, tecnologias <<apropriadas», urbanismo, desenvolvi
mento rural .. , ). Se essa Ciencia do Desenvolvimento e ainda, em globo, sobre
tudo uma generosa utopia, parece todavia que a acelera<;:ao com que 
caminhamos para as incertezas do· futuro e tambem factor da sua crescente 
procura social, dito de outra maneira, da intensifica<;:ao da sua necessidade 
objectiva. Em ultima analise, o conflito do nosso tempo tern como grandes pro
tagonistas as fo~<;:as do autodesenvolvimento dos seres humanos e as for<;:as 
da sua autodestru-i<;:ao. 

E importante, todavia, assinalar a Intima rela<;:ao que sera necessaria esta
belecer entre o novo conhecimento cientffico do (novo tambem) desenvolvi
mento e a pratica polftica e econ6mica. E sabido como o pensamento mar
xiano acolheu os conceitos de teoria e de pratica numa rela<;:ao dialectica; 
tratava-se afinal de compreender o mundo para transforma-lo e de transforma-lo 
para compreende-lo. Numa perspectiva crista, que todavia se pretendia dialo
gante com o marxismo, fii6sofos como Emmanuel Mounier e Jean Lacroix reco
nheceram tambem a ac<;:ao como modo de conhecimento. Mas a defini<;:ao de 
uma praxis econ6mica e polftica apropriada a qualquer novo desenvolvimento 
que nao seja mero discurso de boas inten<;:oes esgota-se aos nfveis paradigmaticos 
que antes referimos para o conhecimento econ6mico? Parece-nos que nao. 

Grande parte da atrac<;:ao que o marximo exerceu nos intelectuais resul
tou da sua totalidade. Supunha;se ter, de urn s6 golpe, uma teoria do capita
lismo e do homem e uma teoria da pratica social e polftica. Hoje, esta-se muito 
Ionge de tal seguran<;:a - mesmo err6nea. Por outro lado, o marxismo 
pretendia-se antiut6pico o que, alem do mais, implicava uma clara defini<;:ao 
dos adversaries em confronto e das condi<;:oes em que o proletariado cons
ciente de si proprio poderia ser, de algum modo, conivente com a Hist6ria. 
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Concluindo esta reflexao, parece assim que o paradigma em questao 
carece de uma identifica9ao precisa dos seus agentes, digamos, dos seus des
tinatarios. 0 que retoma a grande questao das classes e da na9ao como sujei
tos da Hist6ria (1°). E, a certo nfvel, encontra-se a irredutibilidade do conheci
mento cientffico a totalidade do conhecimento essencial ao desenvolvimento 
do homem. Os valores sao necessaries ao conhecimento cientffico e este igual
mente necessaria ao aprofundamento daqueles; mas e na vivencia e convi
vencia humanas que tais valores se identificam e sao postos a prova. Nao 
podem, pois, esgotar-se na Ciencia, mesmo que esta vise explicitamente o 
desenvolvimento humane. 

MURTEIRA, Mario- Velhos e novos paradigmas do conhecimento 
econ6mico. 

0 autor analisa o desenvolvimento do conhecimento cientifico em materia econ6mica. 
Reconhece a necessidade de um paradigma orientador da «Ciencia do Desenvolvimento» 

(social e humano) e conclui que este paradigma carece de uma identifica<;:ii.o precisa dos seus 
agentes, dos seus destinatarios. 

MURTEIRA, Mario- Old and new paradigms from the economic 
knowledge. 

The author analyses the scientific knowledge development in economic subject. 
He knows the necessity of an orienting paradigm «Development's Science» (social and human) 

and finishes that this paradigm needs a right identification his agents, his addresses. 

(10) Sobre o tema cf. o recente livro de Samir Amin, La deconnexion- pour sortir du 
systeme mondial, 1986, Paris, La I' Decouverte. 

395 




