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ECONOMIA E SOCIOLOGIA NA ERA DA INCERTEZA: · 
DO CONFLITO A COOPERACAO 

Ilona Kovacs(*) 

A divisao institufda do trabalho das ciencias sociais implica a existencia 
de diversas especializa<;oes que comunicam mal ou entao nem sequer comu
nicam entre elas. Cada disciplina tende para um certo isolamento e a constituir
-se como uma subcultura, cujos membros tem a mesma linguagem, o mesmo 
tipo de preocupa<;oes, uma consciencia de identidade e ao mesmo tempo levan
tando duvidas acerca da importancia das outras disciplinas no que se refere 
a contributes para o aumento do conhecimento cientffico. 

Neste ambiente de isolamento discip/inar, o economista e formado para 
conceber a economia como um componente autonomo da sociedade e nao 
como parte indivisfvel de um sistema maior. Par sua vez, entre os sociologos 
e frequente reclamar um conhecimento mais adequado e complete da reali
dade social de hoje do que entre os economistas, uma vez que a era do homo 
oeconomicus deu Iugar a era do homo socius. 

A vantagem secular dos economistas em metodos e tecnicas de investi
ga<;ao leva-as frequentemente a acusar a Sociologia de falta de cientificidade 
ou entao de subdesenvolvimento cientffico. Como reac<;ao, os sociologos des
prezam os estudos economicos par considera-los ignorantes relativamente aos 
aspectos socio-culturais. Par outras palavras, enquanto a Economia se entende 
a si propria com o estatuto de uma ciencia positiva capaz de enquadrar o com
portamento dos indivfduos em leis, num sistema de rela<;oes objectivas e exte
riores aos indivfduos e ao mesmo tempo autonomos face aos factores extra
-economicos (psfquicos, sociais, psicologicos, politicos, etc.), muitos sociologos 
consideram a Economia como alga desprovido das caracterfsticas de uma cien
cia social. 

A rela<;ao entre a Economia e a Sociologia tem sido tensa. De facto, ape
sar de a Economia, como disciplina autonoma, estar mais adiantada em ter
mos de apuramento do seu objecto e aperfei<;oamento de metodos, a Sociolo
gia nascente come<;ou a reinvindicar para si propria o papel dominante entre 
as Ciencias Sociais. Assim, Comte considera que a Economia deve ser subor
dinada a Sociologia, que ocupa o topo da hierarquia das ciencias, devido a maior 
complexidade do seu objecto. 

Esta perspectiva, embora de modo diferente, e retomada par Talcott Par
sons. Segundo este sociologo americana, a teoria econ6mica faz parte da teoria 

(*) Professor auxiliar do ISE. 
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geral dos sistemas sociais, que por sua vez faz parte de um sistema de conhe
cimentos que e a teoria geral da acc;ao. 

A ligac;ao e a cooperac;ao entre a perspectiva econ6mica e a sociol6gica 
foi tornada possfvel quando se deixou a preocupac;ao com a hierarquiza~ao 
das disciplinas a favor de uma abertura e do reconhecimento das contribui
<;6es de cada perspectiva ao conhecimento da realidade social. 

Com base neste espfrito de abertura surgiram e surgem analises econ6-
micas numa perspectiva macroecon6mica com preocupa<;oes sociol6gicas, psi
col6gicas, hist6ricas (Marx, Pareto, Keynes, Schumpeter, J. Marchal, Rostow, 
F. Perroux, J. K. Galbraith, K. Boulding, Akerman, entre outros), bem como 
estudos sociol6gicos, antropol6gicos, psicol6gicos, hist6ricos com preocupa
<;6es econ6micas (Durkheim, Weber, Malinowski, Mayo, H. Simon, G. Friedmann, 
etc.). 

A especializa<;ao crescenta das Ciencias Sociais, bem como a perspec
tiva quantitativa nas investiga<;oes, foi desfavoravel a uma aproximac;ao entre 
Sociologia, Antropologia, Hist6ria e Economia. Fabio Lucas caracteriza muito 
bem este processo ao referir que: «a moda, hoje, e deixar a materia social
mente viva, as rela<;oes, entre parentesis fenomenol6gicos, desvinculando-as 
da totalidade e regredindo ao inquerito parcial, a fragmenta<;ao, a perda da 
visao do mundo. 0 solipsismo epistemol6gico de economistas, soci61ogos, 
antrop61ogos e historiadores pode ser apontado como uma das causas da crise 
das Ciencias Humanas nesta metade do seculo e a razao, talvez, do academi
cismo e da falta de funcionalidade dos trabalhos de inumeros cientistas sociais, 
que raramente apanham o significado real dos problemas em dimensao de tota· 
lidade (1)». 

A fragmenta<;ao dos conhecimentos e a desconfian<;a mutua dos espe
cialistas impedem o dialogo e refor<;am a tendencia para o anonimato e para 
um possfvel neo-obscurantismo, utilizando expressoes de Edgar Morin. «Pare
cemo-nos aproximar de uma revolu<;ao temfvel na hist6ria do saber, na qual 
este, deixando de ser pensado, meditado, reflectido, discutido por seres huma
nos, integrado na investiga<;ao individual de conhecimento e de sabedoria, se 
destina cada vez mais a ser acumulado nos bancos de dados, depois compu
tado por instancias manipuladoras, em primeiro Iugar, o Estado. 

«Nao devemos eliminar a hip6tese de um neo-obscurantimo generalizado 
[ ... ], no qual o proprio especialista se torna ignorante de tudo aquilo que nao 
concerne a sua disciplina, no qual o nao especialista renuncia previamente a 
toda a possibilidade de reflectir sobre o mundo, a vida, a sociedade, deixando 
este cuidado aos cientfficos, os quais nao tem nem tempo nem meios concep
tuais para isso (2).» 

(1) Fabio Lucas (org.), «lntroduc;:ao>>, in Economia e Ciencias Sociais, Rio de Janeiro, Ed. 
Zahar, 1969, pp. 7-8. 

(2) Edgar Morin, Ciencia com Consciencia, Lisboa, Europa-America, 1984, p. 26. (Ed. origi
nal: Librairie Artheme? Fayard?, Paris, 1982). 
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No entanto, esta tendencia pode tornar-se reversfvel com o alastrar de 
uma nova maneira de pensar,_ que implique urn olhar integrador, uma visao 
de conjunto, em que nao se separam as dimensoes econ6mica, psicol6gica, 
social, cultural, ou hist6rica, para poder captar a complexidade. A mudam;a 
da estrutura do pensamento nesta direc<;:ao, a ruptura com explica<;:oes sim
plificadoras e redutoras, requer entre outros o estabelecimento de comunica
<;;6es entre as diversas disciplinas especializadas no ensino, na investigac;ao 
e nas publicac;oes. 

0 papel do ensino neste processo e extremamente importante, uma vez 
que urn dos grandes obstaculos perante a visao do conjunto e a nossa educa
c;ao. 0 ensino nao nos prepara para compreender as interdependencias, para 
uma visao global, pelo contrario fornece conhecimentos disperses, fragmenta
dos. E para este facto que chama aten<;:ao Joel de Rosnay: «Fala-se muito da 
importancia de uma visAo de conjunto e de urn esfor9o de sintese. Atitudes 
consideradas necessarias para superar os grandes problemas do mundo 
moderno. lnfelizmente, nao nos parece que a educa<;:ao que recebemos nos 
tivesse preparado para tal. Basta passar os olhos pela lista das disciplinas uni
versitarias: fragmentam a natureza em outros tantos compartimentos estan
ques (3).>> Acontecendo o mesmo na forma<;:ao de base em que as disciplinas 
<<correspondem a outros tantos pequenos mundos fragmentados, vestfgios de 
urn conhecimento disperso (4}». 

0 estfmulo para urn pensamento interdisciplinar em cursos de Ecoriomia 
e possfvel quer atraves da inclusao de diversas disciplinas especializadas capa
zes de fornecer varias perspectivas (sociol6gica, antropol6gica, psicol6gica, ou 
outras ainda) ah§m da econ6mica, e particularmente atraves da introduc;ao de 
disciplinas com vocacao interdisciplinar, como par exemplo, a Sociologia Eco
n6mica, a Antropologia Econ6mica ou ate a Psicologia Econ6mica. 

Em Portugal, o peso das Ciencias Sociais aumentou em cursos de Eco
nomia, mas a situac;ao nao e identica nas diversas faculdades, como pode
mos fer num estudo sabre a situac;ao das Ciencias Sociais: <<[ ... ] as Faculda
des de Economia inclufram importantes areas de Ciencias Sociais - e se no 
ISE se assistiu a sua progress iva marginalizac;ao ap6s 197 4, tanto em Cairn
bra como no Porto o peso das Ciencias Sociais nessas escolas tem-se refor
c;ado significativamente (5).» 

Para alem do aumento do peso das Ciencias Sociais, seria igualmente 
importante a introduc;ao de areas interdisciplinares nos pianos de estudo. 

Nao se trata de modo nenhum de acabar com a estrutura disciplinar, mas 
de romper com o enclausuramento e a auto-suficiencia disciplinares, assim 
como com a desconfian<;:a mutua. 

(3) Joel de Rosnay, 0 Macrosc6pio. Para Uma Visao Global, Lisboa, Arcadia, 1977, pp. 10-11. 
(4) Idem. 
(5) Augusto Santos Silva - Rui Gra9a Feij6, «As Ch~ncias Sociais, dez anos depois. As rosas 

e os espinhos», Plural, n. 0 7, Abril de 1984, pp. 17-18. 
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Por exemplo, a Sociologia Econ6mica teria por func;:ao estimular um pen
samento em termos sociais globais para superar o economicismo e o tecni
cismo. A contribuic;:ao da Sociologia Econ6mica para o conhecimento da vida 
econ6mica consiste precisamente no facto de esta considerar os fen6menos 
econ6micos na sua relac;:ao com as estruturas e os processos sociais gerais. 

A Sociologia Econ6mica e a Antropologia Econ6mica tern uma importante 
func;:ao de integrac;:ao dentro das Ciencias Sociais na medida em que rejeitam 
uma separac;:ao conceptual demasiado acentuada entre Economia e Sociedade, 
adoptando uma perspectiva interdisciplinar, analisando a sociedade e a eco
nomia na sua interdependencia. 

Por sua vez a Psicologia Econ6mica liga a Psicologia, a Sociologia e a 
Economia, estudando os comportamentos, as motivac;:oes, as atitudes, as opi
nioes, os preconceitos, etc., que influenciam a actividade econ6mica, bern como 
as condutas e interacc;:oes que provem das relac;:oes sociais num dado sistema 
econ6mico. 

0 ensino destas disciplinas constituiria um grande passo para abrir as sub
culturas disciplinares fechadas e para o dialogo entre varios cientistas sociais 
e ao mesmo tempo criaria condic;:oes para satisfazer aquelas exigencias pos
tas a urn economista de que falavam J. Schumpeter e J. Marchal, entre outros: 
ou se]a, que nao ha fronteira entre a Ciencia Econ6mica e a Sociologia, que 
todo o economista deve ser soci61ogo, da mesma maneira que ele deve ser 
matematico ou historiador, lacuna essa que ele preenche servindo-se dessas 
disciplinas (6}. 

Naturalmente, uma formac;:ao interdisciplinar exigira uma estrutura univer
sitaria flexfvel capaz de ultrapassar a fragmentac;:ao. 

No campo da investigar;ao teria igualmente todo o interesse a realizac;:ao 
de estudos interdisciplinares sobre problemas actuais. Trata-se de estudos que 
nascem como resultado da acc;:ao integrada dos diversos especialistas reuni
dos para investigar urn determinado tema. No entanto, as investigac;:oes que 
pretendem ser inovadoras sao frequentemente interdisciplinares apenas formal
mente. Como explicita o relat6rio da OCDE sobre a situac;:ao e problemas das 
Ciencias Sociais: «No melhor dos casos este tipo de investigac;:ao toma a forma 
de uma explorac;:ao simultanea dos diversos aspectos de um mesmo tema, o 
que, todavia, nem sempre acontece, como demonstram variadfssimos exem
plos de investigac;:oes decorrendo (para empregar a expressao de urn soci6-
logo) como uma reacc;:Ao em cadeia: demasiado frequentemente o soci6Iogo 
entra em cena quando o economista prepara o relat6rio final e e-Ihe enta.o 
pedido que retome as coisas a partir de onde o seu colega tra9ou os limi
tes do seu pr6prio esfor9o. Em tais casos, torna-se naturalmente impossfvel 
conjugar os resultados, e o relat6rio final limita-se necessariamente a uma jus-

(6) Cf. Jean Marchal, «Aproches e categorias a utilizar para uma teoria realista da reparti
<;:ao», in Fabio Lucas (org.), Economia e Sociedade, op. cit. 
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taposi9ao de resultados e de interpreta9oes de origem variada, uma sfntese 
de encadernador. Encontram-se situa9oes comparaveis a esta em varios 
parses (?).» 

Os estudos, juntamente com outras ac9oes (encontros, debates, associa
«;:oes, etc.) orientadas para uma certa unifica9ao das Ciencias Sociais, podem 
contribuir para 0 surgimento de um novo ambiente cientlfico, em que, como 
escreve Fernand Braude!: <<A circula9ao de ideias e das tecnicas ver-se-ia [ ... ] 
favorecida; e passando de uma para outra das ciencias do homem, ideias e 
tecnicas nao s6 se modificariam, como criariam ou pelo menos esbo9ariam 
uma linguagem comum (8).» Essa linguagem comum, um <<vocabulario de 
base», permitira a realiza9ao de investiga96es realmente interdisciplinares (9): 

A investiga9ao interdisciplinar em Portugal tem varios obstaculos. Entre 
eles salientam-se recursos reduzidos para investiga9ao (1°), a falta de uma 
polftica de investiga9ao, o reduzido interesse em investigar problemas actuais 
da sociedade portuguesa e a falta de colabora9ao entre diversos cientistas 
sociais. 

A falta de apoio, ou o pouco apoio a investiga9ao, esta enrarzada numa 
mentalidade que nao reconhece a utilidade de grande parte das ciencias sociais 
fora do ensino. E particularmente nesta situa9ao que se encontram a Sociolo
gia e Psicologia. Enquanto a utilidade da Economia fora do ensino e geralmente 
aceite, o mesmo nao acontece com a Sociologia ou Psicologia. llustram bem 
esta valoriza9ao diferenciada os resultados de um inquerito as empresas sabre 
as necessidades de mao-de-obra, feito pela Direc9ao-Geral do Ensino Supe
rior, em 1980 (1 1). Verifica-se que, estabelecendo uma rela9ao entre a forma-
9BO e a fun9ao dos diplomados em areas especlficas de cada empresa, a esma
gadora maioria considera a Sociologia e a Psicologia pouco tJteis nos sectores 
de estudos e planeamento (78,3 %), de produ9ao e controle (57%) e da comer
cializa9ao e distribui9ao (95, 1 % ). Apenas no sector de administra9ao e ges
tao consideram-se muito uteis estes diplomados (48,2 % ). A Economia, par seu 
lado, e sempre considerada muito uti/ em qualquer uma destas areas. Os dados 

(1) OCDE, «Situar;:ao e problemas das ciencias sociais», Analise Social, n.o 19, val. v, 
1967. 

(B) Fernand Braude!, Hist6ria e Ci~ncias Sociais, Lisboa, Presenr;:a, 1972, p. 251. 

(9) A adopr;:ao da teoria sistemica nas diversas ciencias sociais constitui um passo impor
tante para a sua unificar;:ao, utilizando o mesmo vocabulario de base. 

(10) A proporr;:ao das despesas em investigar;:ao e desenvolvimento tecnol6gico (em percen
tagem do PIB) relativa as ciencias sociais e humanas sofreu um decrescimo entre 1972 e 1980 
(de 12,3% para 10,7 %), enquanto o orr;:amento destinado a investigar;:ao (0,3% do PIB em 1980) 
nao atinge o nfvel recomendado pela ONU para os parses em desenvolvimento (0,5% do PI B), 
cf. Recursos em Ci~ncias e Tecnologia- Portugal 1980, JNICT, Lisboa, 1983. 

(1 1) T. Ambr6sio-R. Avakov, «Structures industrielles, changements technologiques et enseig
nement superieur au Portugal», UNESCO, 1983. 
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do seguinte quadro mostram bern a distancia que existe entre Sociologia/Psi
cologia e Economia no que se refere a sua utilidade nos diversos sectores das 
empresas: 

Grau de utllldade de especlallstas segundo sectores Em percentagem 

~ 
Estudos Produ9ao Comercializa9ao Administra9ao 

- - - -
Planeamento Controle Distribui9ao Gestao 

Muito Pouco Sem Mu;to Pouco Sem Muito Pouco Sem Muito Pouco Sem 
Uti I opi· Uti I opi· Uti I opi· Otil opi· 

uti I utll niao uti I Uti I niao util util niao 
uti I uti I 

niao T 
0 

Sociologia e 
Psicologia 13,9 7,9 78,3 - - 41,7 57,0 1,3 - 2,6 95,1 2,2 48,2 41,0 11,8 2,4 

Economia .. 63,4 17,3 3,9 15,4 47,7 37,4 14,1 0,8 53,4 34,8 10,8 1,0 63,9 28,8 4,9 2,4 

Enquanto em Portugal se atribui quase tao-somente urn valor academico 
as ch3ncias sociais como a Sociologia, Antropologia, Psicologia, em muitos 
pafses da Europa e reconhecida - principalmente a partir do infcio dos anos 
sessenta - a utilidade pratica das diversas ciencias sociais na elabora<;ao de 
decisoes e no planeamento, havendo assim uma coopera<;ao (embora frequen
temente conflituosa) entre investigadores e administradores das grandes orga
niza<;oes e do Estado. 

Em certos pafses, podemos ler no relat6rio da OCDE sabre a situa<;ao das 
ciencias sociais, «o recurso as ciencias sociais nao surge apenas aquando da 
execu<;ao de determinadas ac<;oes, mas tenta-se faze-las participar na elabo
ra<;ao das pr6prias decisoes polfticas, desempenhando entao os especialistas 
daquelas disciplinas o papel de agentes da planifica<;ao social e controlando 
o desenvolvimento tecnico, econ6mico e social. 

«E este ultimo clima de opiniao (no qual a investiga<;ao social e cada vez 
mais tida em conta de urn aspecto necessaria do processo global de desen
volvimento da sociedade) que envolve as ciencias sociais na Noruega, nos 
Pafses-Baixos, na Suecia e na Jugoslavia. As ciencias sociais encontram-se 
af no cerne da elabora<;ao das decisoes e nao numa posi<;ao marginal ou de 
utiliza<;ao ocasional (1 2).» 

0 envolvimento de diversos cientistas sociais na procura de solu<;oes para 
problemas como os da assistencia social, reforma do sistema educacional, pla
neamento urbana, ordenamento de territ6rio, pianos de desenvolvimento, etc., 
deveria ser encarada como normal tambem em Portugal. Par exemplo, os pro
gramas de desenvo/vimento nao podem ser elaborados apenas numa 6ptica 
econ6mica, requerem a combina<;ao de perspectivas diferentes, incidindo tam
bern sabre aspectos sociais, psicol6gicos, ou outros, nem sempre susceptfveis 

( 12) OCDE, «Situa9ao e problemas das ciencias sociais», Analise Social, n. o 19, 
vol. v, 1967. 
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de quantifica<;ao. Uma analise econ6mica «pura» isenta de uma 6ptica que inclui 
factores extra-econ6micos, isto e, reduzida a modelos abstractos, a investiga
<;oes econometricas, nao permite a compreensao das implica<;oes sociais, cul
turais e psicol6gicas do crescimento econ6mico, nem uma reflexao sobre os 
fins do desenvolvimento pretendido. Por isso este tipo de analise nao permite 
a elabora<;ao de alternativas de desenvolvimento e por conseguinte uma escolha 
consciente e responsavel entre elas. Uma escolha consciente implica a capa
cidade de prever os diversos efeitos e consequencias sociais e culturais das 
decisoes de natureza econ6mica. Para este caracter limitado e para a neces
sidade de coopera<;ao entre economia e sociologia chama a aten<;ao Jean Weil· 
ler quando refere que «a analise econ6mica contemporanea, estreitamente limi
tada no seu esfor<;o de compreensao, aparece, em compensa<;ao, [ ... ] lan<;ada 
na via de ousadias estatfsticas, das proezas de formaliza<;ao matematica, das 
tentativas multiformes de econometria e da investiga<;ao operacional. Mas 
carece, assim, do auxflio de um pensamento sociol6gico que nao esteja sub
metido a deforma<;oes da mesma ordem (13)». 

No entanto come<;a a ganhar terrene uma concep<;ao que nao identifica 
o desenvolvimento com o modelo do crescimento econ6mico ilimitado mas 
concebe-o como algo que consiste no melhoramento das condi<;oes de vida 
da popula<;ao e que tem por base as condi<;oes concretas, as especificidades 
culturais locais que constituem objecto de estudo de varias Ciencias Sociais. 
Assim, por exemplo, a Antropologia Social pode fazer compreender as tradi· 
<;6es culturais locais, a Sociologia Industrial pode fornecer conhecimentos uteis 
sobre o impacte da industrializa<;ao em regioes predominantemente rurais ou 
ainda a Sociologia do Trabalho e das Organiza<;oes podem contribuir para 
encontrar formas organizacionais mais adequadas simultaneamente a qualidade 
de vida e a productividade organizacionais. 

A procura de alternativas de desenvolvimento e tanto mais importante 
quanto vivemos numa epoca de profunda crise econ6mica, ecol6gica, cultural, 
em que valores e institui<;oes se encontram profundamente abalados. Neste 
ambiente de incerteza e cada vez mais diffcil prever e controlar os mecanis
mos econ6micos, como diz Alvin Toffler, «a profissao de economista foi selva
ticamente atacada pela sua inabilidade para explicar o que estava a aconte
cer. As suas ferramentas mais sofisticadas, incluindo modelos e matrizes 
computorizadas, parecem dizer-nos cada vez menos a respeito do modo como 
a economia realmente funciona. Na verdade, sao ate muitos os economistas 
que chegam a conclusao de que o pensamento econ6mico convencional, tanto 
ocidental como marxista, perdeu o contacto com uma realidade em mudan<;a 
acelerada (1 4)». 

0 crescimento demogratico, a crise energetica, a crise dos recursos natu
rais, a mudan<;a tecnol6gica permanente numa epoca de crise estruturalmente 

(13) Jean Weiller, «Passagem da analise a Sociologia Econ6mica», in George Gurwitch (org.), 
Tratado de Socio/ogia, Livraria Martins Fontes, Ed. Sao Paulo, 1977, val. 1, p. 506. 

(1 4) Alvin Toffler, A Terceira Vaga, Livros do Brasil, Lisboa, 1984, p. 280. 
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diferente das outras anteriores, levantam problemas extremamente complexes. 
As solu96es para estes problemas requerem analises baseadas nao no pensa
mento econ6mico convencional, mas no princfpio da complexidade, num pen
samento que nao separe as dimensoes econ6mica, social, cultural, polftica e 
individual. 

Podemos assistir a certas tendencias cujo estudo interdisciplinar e impres
cindfvel para a compreensao da crise e por conseguinte para a procura de 
alternativas. 

Essa procura de alternativas implica a identifica9ao de novas valores e 
atitudes dos grupos mais dinamicos, das formas institucionais e organizacionais 
mais adequadas. Neste sentido, a analise da crise tem de ter em conta as 
mudan9as estruturais, a transforma9ao do quadro institucional e as mudanc;:as 
de valores e mentalidades. 

0 estudo das possibilidades de iniciativas locais para cria9ao de peque
nas empresas, bem como a analise das experiencias existentes, e vital na pre
sente conjuntura. Tanto mais que a insistencia nos grandes empreendimentos 
de enormes custos (pr6prios do modelo do crescimento) em vez de contribuir 
para a revitaliza9ao da economia agrava ainda mais a crise. 

A experiencia de outros pafses (Fran9a, lnglaterra, Alemanha) mostra que 
as iniciativas locais para a cria9ao de postos de trabalho atraves da forma9ao 
de pequenas organiza96es constituem solu96es 6ptimas nao s6 do ponto de 
vista econ6mico mas ao mesmo tempo do ponto de vista social e cultural. Rela
tivamente as vantagens dessas iniciativas escreve Joao Cravinho: «Aqui cabe 
chamar a aten9ao nao s6 para o potencial de emprego a criar [ ... ] como, 
sobretudo, para o potencial que as ILE (iniciativas locais de emprego) encer
ram no sentido da revitaliza9ao do espfrito de iniciativa, do empenhamento de 
redes de solidariedade e de valoriza9ao de recursos humanos no contexte do 
desenvolvimento local (1 5}.» 

Estas iniciativas decorrem num ambiente mental transformado em que as 
pessoas sao cada vez mais sensibilizadas para os aspectos negatives da grande 
produ9ao em massa, em que procuram sentido no trabalho e identifica9ao com 
o local onde vivem. 

Os 6rgaos centrais para a elabora9ao de uma polftica de apoio para as 
iniciativas locais de emprego precisam de informa96es que s6 podem ser for
necidas de modo adequado por estudos interdisciplinares. Por sua vez, os pede
res locais tambem nao podem dispensar o apoio de diversos cientistas sociais 
para o apoio, coordena9ao e integra9ao das diversas actividades locais. Cien
tistas sociais, juntamente com outros especialistas em problemas financeiros 
e tecnicos, podiam fazer parte de gabinetes de assistencia para pequenas 
empresas. 

Podemos assistir a uma tendencia para o crescimento da chamada eco
nomia paralela ou subterranea. A prolifera9ao de diversas actividades quer 

C5) Joao Cravinho, «A importancia da inova98.0 nas polfticas de emprego», Expresso~ 

7 de Julho de 1984. 
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aquelas que visam o autoconsumo, quer aquelas que se encontram ligadas 
a urn mercado paralelo de trabalho, questionam as informac;:oes fornecidas 
pelas ancilises econ6micas. Nao se trata de urn fen6meno simples, que con
siste em actividades que visam a evasao fiscal ou a maximizac;:ao dos beneff
cios, aproveitando as possibilidades do mercado, mas de urn fen6meno mais 
complexo. De acordo com as palavras de Vilaverde Cabral «[ ... ] a economia 
subterranea e a sua recente expansao nos pafses industrializados e p6s
-industriais nao sao, como poderia parecer a primeira vista, urn simples pro
blema fiscal ou tao-somente urn problema econ6mico, mas sim parte cons
titutiva de uma configurac;:ao social e cultural, isto e, parte integrante de modo 
de ser e funcionar da nossa sociedade p6s-keynesiana (1 6)». 

Devido a complexidade deste fen6meno, os estudos econ6micos «puros» 
dificilmente podiam fazer compreende-lo. 

A dimensao social e cultural da economia paralela (principalmente da parte 
nao monetarizada relativa ao autoconsumo, troca directa, entre-ajuda, etc.), 
a nosso ver, esta relacionada com a tendencia para uma crescente descen
tralizac;ao das actividades produtivas e comerciais, bern como com a ja focada 
transformac;:ao do ambiente mental em que se valoriza cada vez mais o traba
lho interessante, criativo e aut6nomo, as relac;oes pessoais de cooperac;ao no 
trabalho. lgnorando estes aspectos, cai-se facilmente numa explicac;:ao simples 
que encara as actividades da economia paralela como motivadas ou pela neces
sidade de sobrevivencia ou pelo desejo de ganhar mais dinheiro. Soluc;:oes que 
consistem num controle fiscal mais rigoroso e na continuac;:ao da polftica de 
emprego (grandes empreendimentos e assistencia ao desemprego) levam ao 
aumento ainda maior deste sector invisfvel da economia. Apenas o enquadra
mento e apoio destas actividades pode tornar visfvel a economia subterranea 
e principalmente torna-las ate mesmo mais eficazes para superar a crise. lsso 
apenas e possfvel com base numa polftica econ6mica com novas orientac;:oes, 
cuja elaborac;:ao exige estudos aprofundados de diversas Ciencias Sociais. 

0 apoio as iniciativas locais para criac;:ao de pequenas empresas, bern 
como o enquadramento de grande 'parte das actividades actualmente perten
centes a economia subterranea, cria condic;:oes favoraveis a descentralizac;:ao, 
participac;:ao, bern como a humanizac;:ao do trabalho. Criar-se-iam assim alter
nativas ao sistema industrial em que o trabalho e a organizac;:ao tern sido estru
turados em func;:ao de criterios como o da maximizac;:ao e crescimento, supri
mindo a criatividade, autonomia e responsabilidade. Estas sao transferidas para 
especialistas, redu,zindo ao mesmo tempo o trabalho da maior parte dos indi
vfduos a actividades repetitivas, mon6tonas, sem possibilidades de auto
-realizac;:ao e de participac;:ao. Trabalho desumanizado e organizac;:ao autorita
ria, monolftica, ao servic;:o da rapidez, precisao e eficacia, a busca do 
crescimento ilimitado. 

(16) Manuel Vilaverde Cabral, «A economia subtem1nea vem ao de cima: estrategias da 
populagao rural perante a industrializagao e a urbanizagao», Analise Social, n. o 76, 1983, p. 213. 
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Quando nao e possfvel garantir o crescimento ilimitado do consumo, como 
hoje em dia, o trabalho desumanizado e a organizaQao autoritaria - eixos da 
civilizaQao industrial - tornam-se insuportaveis e disfuncionais, perdendo o seu 
papel de motor do crescimento para se transformarem num dos factores fun
damentais da crise. Nao podemos deixar de concordar com Claude Julien 
quando encara a fraca participaQao ou a sua ausencia como uma das razoes 
que explicam a crise: «Uma das causas mais importantes da crise de civili
zac;ao que atravessa o Ocidente reside na contradiQao entre as esperanc;:as 
de um grande numero de pessoas educadas e informadas que aspiram legiti
mamente a uma sociedade democratica e as coacQ6es que sofrem em conse
quencia da paralisia da vida democratica nas instituiQ6es polfticas, combinada 
com a ausencia democratica nas estruturas econ6micas (11).» 

A importancia do estudo interdisciplinar da descentralizaQao, da partici
paQao nas organizaQ6es, assim como da humanizaQao do trabalho, reside na 
sua contribuiQao para a supressao da crise. 

C1) Claude Julien, 0 Suicidio das Democracias, Lisboa, Arcadia, 1974, pp. 209·210. 
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KOVACS, Ilona- Economia e sociologia na ((era da incerteza,: Do conflito 
a coopera~ao 

A divisao instituida das ciencias sociais implica um certo enclausura
mento disciplinar e, por conseguinte, a !alta de dialogo e desconfian<;a mutua 
entre os diversos especialistas. A crescente especializa<;ao, bem como a 
perspectiva quantitativa nas investiga<;oes, leva a uma acumula<;ao de co
nhecimentos tragmentados, e nao a funcionalidade de conhecimentos com 
alcance dos problemas nas suas multiplas dimensoes. Todavia, esta ten
dencia pode tornar-se reversivel com o alastrar de uma nova maneira de 
pensar que implique um olhar integrador, uma visao do conjunto. 

Procura-se tra<;ar algumas vias possiveis para o estimulo de um pen
samento interdisciplinar e de coopera<;ao entre as diversas disciplinas, no 
ensino e na investiga<;ao, dando particular relevo a economia e a sociologia. 

A compreensao das novas tendencias, bem como a solu<;ao dos pro
blemas complexos da epoca em que vivemos, nao e passive/ utilizando ana
lises unilaterais, mas requer um novo ambiente cientifico, de coopera<;ao 
entre as disciplinas, nomeadamente entre a economia e a sociologia. 

KOVACS, Ilona- Economy and sociology in the ((age of uncertainty,,: From 
the conflit to the cooperation 

The instituted division of Social Sciences includes a certain discipli
nar enclosure and, accordingly, the absence of dialogue and mutual dis
trust between different specialists. The increasing specialization, as well as 
the quantitative perspective on researches conducts to an accumulation of 
fragmented know/edges, and not to the funcionality of knowledge with at
tainment of problems in ali multiple dimensions. However, this tendency 
can become reversible with the spread of a new way of thinking that in
cludes an integral sight, an global vision. 

We search an outline of some possible ways to stimulate an interdis
ciplinary and cooperative thougth among different disciplines, in the teach
ing and the research, giving a particular emphasis to Economy and So
ciology. 

The understandig of new tendencies, as well as the solution to com
plex problems of our age, is not possible using an onesided analysis. It de
mands a new scientific atmosphere of cooperation between disciplines, 
namely among Economy and Sociology. 
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