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2 AS RAÍZES DA ECONOMIA POLÍTICA E A CIÊNCIA ECONÔMICA 
 
 

Ycarim Melgaço Barbosa 

 

 

Originalmente, a palavra oikonomos (economia), do grego antigo, significava 

“a administração da casa”. Na realidade, oikos tinha o sentido de casa e nomos o de 

administração. Tanto na Grécia como em Roma, a economia coincide, em grande 

parte, com a economia doméstica e, na maioria das vezes, com a gestão de áreas 

agrícolas, que, nos tempos antigos, era a principal fonte de riqueza.  

Tendo em vista a Economia Política, Antoine de Montchréstien, um dos 

precursores do Mercantilismo (doutrina que se preocupava com as maneiras de 

aumentar a riqueza do Estado, do final da Idade Média a meados do século XVIII), 

foi o primeiro a utilizar publicamente a expressão Economia Política, na obra Tracté 

de L’Economie Politique (Tratado de Economia Política), escrita em 1615.  

O Tratado é organizado em torno de três grandes áreas de análise: a 

definição de riqueza, a necessidade de uma intervenção reguladora do Estado e a 

teoria do comércio internacional. Segundo ele, não deveria haver separação entre a 

Economia e a Política e, até esse momento, o objeto da Economia Política era 

confinado à administração de áreas agrícolas, mas, em seguida, move-se para a 

melhor forma de ajudar o príncipe a administrar o seu reino. Esse deslocamento do 

objeto da economia política marcou uma etapa importante, uma vez que expôs as 

ligações estreitas existentes entre ambas as áreas. 

Essas ligações se perpetuaram desde os séculos XVI e XVII até os dias 

atuais. O próprio termo “Economia Política” significa que essa disciplina diz respeito 

à concepção e ao papel do estado no âmbito da economia e, ao mesmo tempo, 

como existe uma interferência estatal, há, portanto, uma natureza política.  

 

2.1 Economia Política clássica 
 

Pode-se considerar a Economia Política clássica com base nas ideias do 

economista escocês Adam Smith e do liberalismo de mercado. A Economia Política 

clássica externou ideias da burguesia, classe em franca ascensão num época em 
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que o capitalismo se consolidava na Inglaterra e o Antigo Regime entrava em 

decadência. Portanto, poderia ser uma ciência nova da sociedade burguesa. Há 

necessidade de se expor o ambiente europeu desse período para se entender as 

raízes da Economia Política clássica. 

O Racionalismo e o Iluminismo constituem-se em raízes filosóficas da 

Economia Política. A economia política surge num momento histórico em que o 

absolutismo está no seu limite e os homens precisam encontrar respostas para a 

crise do Antigo Regime ou do Absolutismo e terminar com o feudalismo. Nesse 

contexto, a partir do século XVII, o jusnaturalismo desempenha papel de destaque 

ao defender a existência de um direito natural, cujas ideias já estariam impressas na 

mente humana antes da existência do estado. O jusnaturalismo clássico constitui 

uma doutrina segundo a qual há um direito natural com validade em si e anterior ao 

direito positivo, isto é, aquele estabelecido pelo estado moderno. O jusnaturalismo 

defende a ideia de que direitos naturais foram preconizados e revelados por Deus e 

há leis naturais no universo. 

Com uma concepção inovadora de direito natural, conhecida como Doutrina 

do Direito Natural Racionalista ou do Direito Natural Abstrato, que afastava o vínculo 

teológico e procurava o fundamento de validade desse direito na própria razão 

humana. A partir de agora, o antropocentrismo começa a substituir o teocentrismo, a 

ideia de um Criador supremo cede para a razão humana, o homem será o centro do 

universo ou, em outras palavras, das decisões, tornando-se o responsável por seu 

destino. 

Importa ressaltar que, nessa perspectiva, o surgimento da ideia de contrato, 

de um contrato social, constituindo-se na alavanca do Direito na época moderna, se 

alia ao racionalismo. Concebem-se os direitos vitais do homem como naturais e a 

segurança como legitimidade do homem artificial, chamado juridicamente de Estado. 

Todo esse arcabouço que estrutura o pensamento do jusnaturalismo racional traz 

embutidos os interesses da burguesia revolucionária, pois buscava a derrocada do 

Antigo Regime e de suas bases de sustentação, sendo o principal deles sustentado 

pela Fé.  
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2.2 Crise da Economia Política clássica 
 

Em meados do século XIX, inicia-se a crise da Economia Política clássica, 

com a ruptura da burguesia com os ideais da cultura ilustrada, que preconizava a 

emancipação humana, projeto ideológico abraçado pela burguesia revolucionária, 

sobretudo na França, com o lema “igualdade, liberdade e fraternidade”. Com o fim 

da Revolução Francesa, a burguesia deixa de ser classe em ascensão e se 

transforma, rapidamente, em classe dominante, rompendo com os ideais do 

programa revolucionário. 

Na realidade, o regime burguês provocou uma emancipação do homem 

feudal ao produzir uma igualdade jurídica (todos iguais perante a lei), entretanto, a 

igualdade no campo econômico e social tornou-se distante ou quase impossível. 

Com a dominação burguesa no lugar da nobreza, há um aumento da produção, mas 

isso ocorre diante de uma distribuição totalmente desigual.  

Assim, não interessava mais à burguesia as discussões teóricas da Economia 

Política, tais como a teoria do valor trabalho. O esfacelamento da Economia Política 

divide-se em duas correntes: uma delas, delineada por intelectuais ligados ao 

proletariado ou operariado, de cunho mais social ou de tendência marxista. A crítica 

de Karl Marx (1818-1883) à Economia Política não significou a negação teórica dos 

clássicos, mas a superação de seu pensamento ao mostrar seus equívocos a partir 

do emprego, em sua categoria de análise, do método crítico-dialético, conhecido 

como materialismo dialético. Nesse momento, Marx escreve o clássico O capital. 

Crítica da Economia Política. 

A outra corrente, contrária à Economia Política clássica, apresenta uma linha 

de intelectuais vinculados ao pensamento burguês ou das elites econômicas que 

introduzirão as estatísticas e os modelos matemáticos aos estudos de economia, 

distanciando-se de problemáticas sociais. No fundo, a Economia Política assume um 

caminho restrito ao que seria posteriormente denominado apenas de Economia, 

desfazendo-se do vocábulo “política”, ou seria denominada, simplesmente, de 

“Ciência Econômica”. A teoria do trabalho, por exemplo, um dos mais importantes 

temas analisados pelos pensadores clássicos da Economia Política, é desprezada 

ou assume outro viés ideológico, o de “utilidade marginal”.  

A partir da crise de 1929, novos desencadeamentos teórico-metodológicos 

seriam incorporados ao pensamento dos estudos da já definida ciência econômica, 
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que passa a lidar com duas áreas: de um lado, a microeconomia, como os 

consumidores individuais, as famílias e as empresas, que fazem compras, 

produzem, investem ou poupam. De outro lado, a denominada macroeconomia lida 

com as políticas que podem afetar os efeitos combinados das decisões 

microeconômicas. A macroeconomia estuda a economia em geral, ou seja, todo o 

País, ao analisar o comportamento dos grandes agregados como renda e produtos, 

níveis de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxas de juros, balança 

de pagamentos e taxas de câmbio.  

Nesse contexto das discussões epistemológicas, e tendo em vista a 

Economia e o Direito, importa citar o movimento Estudos da Crítica Jurídica, na 

década de 1970, nos Estados Unidos, quando surge o confronto entre o formalismo 

juspositivista, moldado nos preceitos da Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, e o 

marxismo como importante marco teórico ao se preocupar com questões sociais e 

ao criticar o Direito por ser responsável pela legitimação dos interesses da classe 

dominante.  
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