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HISTORIA ECONOMICA: PROBLEMAS DE METODO E DE ENSINO(*) 

Jost JOBSON DE ANDRADE ARRUDA 
do Departamento de Bútória da Facuz.aao. d. 

Fi.lo80fia~LetMIJ B cúncias BIInanaa da Vrtl
vel'Bidads de são Feudo 

O referencial desta abordagem não e o estado atual do ensino da 
História Econômica em n;vel superior. mas sim o que ele poderia ou 
deveria ser. Trata-se. portanto, de uma anãlise de vir a ser. Não ~ 
traremos no merito dos cursos ministrados, na seleção dos temas. nas 
formas de abordagem ou nos criterios de avaliação. inclusive porque 
nos faltam elementos materiais. de conhecimento propriamente dito 
dos referidos cursos; e. sem esses dados. torna-se imposslvel lIIll 

avaliação critica dos resultados. Mas temos ideia do que não e feito 
e que poder;amos propor. como sugestão para que se fizesse. Tal su
gestão poderia ter o condão de suscitar discussões - e. quem sabe 
ate polêmicas - que teriam vantagem de ampliar o conhecimento do 

problema, atraves da difusão dos debates em torno da questão. Abri
mos assim um convite ao diãlogo, o que nos parece sumamente gratifi
cante, pois a maneira pela qual encaramos metodologicamente a Histó
ria Econômica se reflete diretamente sobre a nossa maneira de ensi
nar, a estruturação dos ~los, a programação da materia, e ate 
mesmo sobre o material didãtico utilizado. 

O ensino e o estudo da História Econômica têm um significadop~ 
tico, ainda mais quando pensado no quadro das nações subdesenvolvi
das. ~este contexto, o conhecimento do processo de crescimento e d! 

(*) Comunicação apresentada na 3a. Sessão de Estudos, Equipe C, no 
dia 20 de Julhc de 1977 (Neta da Redação). 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



918 

senvolvimento econômico se constitui em elemento essencial i com
preensão das vicissitudes atuais da economia desses paises, e muito 
especialmente do Brasil. A detecção dos mecanismos gerais decrescime~ 
to e desenvolvimento pode lançar algumas luzes sobre o modo mais ade
quado de equacionar tais vicissitudes, tais entraves, bem como o modo 
pelo qual poderiam ser superados. Obviamente, seria necessãrio 1nse
r1r o processo particular de desenvolvimento no quadro mais amplo do 
desenvolvimento histórico da sociedade ocidental e, em especial, do 
sistema capitalista. 

Uma finalidade assim concebida para a História Econômica a tran! 
formaria, necessariamente, em elemento contributivo para o esforço de 
crescimento e desenvolvimento da sociedade brasileita atual. Seria um 
trabalho engajado, na medida em que ajudaria a detectar os problemas 
e encaminhar as suas soluções. r exatamente neste ponto que se torna
ria necessãrio ampliar o quadro da análise, de maneira a englobar to
do o contexto social, polTtico e institucional, pois somente dessa ~ 
neira ter--se-ia uma visão critica do processo. o que nos permitiria 
transformar esta Histõria Econômica instrumental num elemento de 
compreensão e transformação da totalidade. 

Entendemos que o econômico não é uma peça desvinculada do conte! 
to social; seu papel nas sociedades históricas mais recentes é cada 
vez mais determinante. Através da anãlise econômica. temos que dar 
conta das bases materiais de uma sociedade, isto é, do estado de suas 
forças naturais. do aparato instrumental e do nivel de desenvolvimen
to técnico que essa sociedade atingiu. Somente assim serã possivel e~ 
tender o quadro das relações sociais de produção que sobre agudas ba
ses se assentam e que se constituem no arcabouço de todo o sistema s~ 
cial, explicativo e determinante dos niveis superestruturais. 

~ perguntas "Cano chegar às formul.ações nrzi8 gerais dos proces

sos econômicos histózticos do passado?" respondemos: • Partindo doe 

conceitos desenvol.vidos pela moderna teoria econâm:ca"?(l).parece-nos 
que o primeiro passo é a realização de estudos mais localizados no ei 
paço e no tempo. de monografias especificas sobre temas que ainda não 
foram estudados ou que foram mal abordados pelos que a eles se dedic! 
ramo Sem essa fase preliminar. a interpretação mais generalizante es
barra em empecilhos insuperãveis(2). r óbvio. porem. 
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nos perder no estudo de questiúnculas minudentes em termos de Histó
ria Econômica. sem que possamos relacionar estas partlculas com a t! 
talidade. de modo que se iluminem mutuamente. O estudo das partes j! 
mais deve perder de vista a totalidade. pois este e seu referencial 
maior. sem o qual o referente jamais teria sentido e significado. 

O passo seguinte seria a elaboração de uma slntese global desta 
Histõria Econômica. a qual serviria de guia ao ensino da História E
conêmica em nlvel superior. Apesar de possuirmos excelente manuais de 

Histõria Econômica, eles apresentam graves deficiências em certos t! 
mas. dada a escassez de estudos monogrãficos. O texto de Simon
sen(3) resiste apesar do tempo. pois no seu gênero nada foi feitoque 
superasse e os dados que coletou constituíram a base para muitos au
tores que. pos teri ormente. tentaram fazer i nterpretações ma i s ousa
das(4). Na perspectiva do materialismo dialético. o livro de Caio 
Prado(5) ainda não encontrou substituto. apesar das publicações de 
Nelson Werneck Sodre(6). Numa linha de interpretação mais recente, 
Celso Furtado(7) procurou explicar o desenvolvimento econômico do 
Bras 11 ut'il i zando-se dos concei tos desenvolvi dos pela teori a econômi 
ca-EOderna. principalmente a noção de fluxo de renda. A visão cepali 
na de Celso Furtado. preponderante durante duas decadas. encontra a
gora sua crltica mais contundente no trabalho do Prof. João Manoel 
Cardoso de Mello(8). cuja análise já se transformou na explicação 
mais acabada do processo econômico brasileiro. Esta nova perspectiva 
se assenta nos estudos sobre a economia colonial realizados pelo 
Praf. Fernando Novais(9). principalmente na teorização sobre o S1stt 
ma Colonial e seu modo de produção. 

O ensino da História Econômica deve desvincular-se de uma visão 
unlvoca. unilateral. do processo econômico. Deve buscar a tota11dad, 
totalidade essa que, para efeito de análise. pode ser decomposta em 
estn.d:ul'aZ e conjuntul'al. 

Do ponto de vista da anã1ise estrutural, a economia deve ser !!L 
tendida como parte de um sistema global. constituldo de partes inte
gradas que formam a totalidade. O relacionamento entre as partes e 
das partes com a totalidade constitui a estrutura do sistema. Nessa 
cadeia de relações existe um elemento de comando. um núcleo. dado et 
ser.cial e explicativo de cada momento histériCO; 
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de ser buscado pelo historiador em seu afã de explicar a totalidade, 
ao mesmo tempo em que a compreensão da totalidade permite um aprofun
damento do elemento central. E o mesmo que surpreender o todo nas pa! 
tes e as partes na totalidade. Evidentemente. esse conjunto precisa 
ser definido especial e te.poralmenteõ impõe-se assim a noção de p~ 
cesso histól'ico~ definido pela sucessão temporal dos sistemas e. mais 
do que isso. pela dPtecção dos momentos privilegiados da História: os 
momentos de transição. [ nesses momentos de crise do sistema que a s~ 
ciedade se revela como realmente e. sem fantasias. permitindo ao ana
lista descartar-se das aparências e captar a essência do momento his
tórico vivido. 

O estudo do processo histórico e. portanto. muito mais do que a 
simples determinação dos sucessivos sistemas. pois envolve a percep
ção dos momentos de transição. Para tanto. torna-se fundamental espe
cificar o tipo e a fora das IIR.Idanças ocorridas. Tais mudanças são d! 
nominadas quaZitati~. porque constituem uma transformação da essên
cia. da qualidade. verificando-se somente quando acontece algo funda
mentalmente difereftte(lO). 

Nesse ponto podeaos introduzir o conceito de anãlise conjunturat 
Com efeito. se entendermos que a realidade se encontra estruturada em 
sistemas sucessivos. 'taIIIbé. poderemos compreender que relações funda
mentais são as responsãveis pelos acontecimentos. pela ocorrência de 
fatos histõricos. Estes fatos se trr~sformam na evidência mais imedia 
ta das relações fundaBentais, const1tuindo a história factual propri! 
mente dita. a qual nada mais e que a manifestação aparente da histó
ria mais profunda. e da qual temos que nos valer na tentativa de en
tender os processos estruturais. Os fatos históricos podem ser. qual! 
tativos e quantitativos. ~s são manifestações exteriores às estru
turas,mas indicadoras da própria estrutura. e deles necessitamos para 
aprofundar a penetração e o entendimento das mudanças estruturais.Ne! 
sa medida. a conjuntura e o reflexo da estrutura{ll). mais do que um 
mero conjunto de variações não sazonãrias das atividades econômicas, 
definidas espacial e temporalmente(12). 

Uma tal perspectiva torna-se fundamental. inclusive no momento em 
que se busca uma periodizaçio da Histõria porque. observada do ponto 
de vista dos eventos, a História 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



921 

os acontecimentos não deixam de ocorrer, o tempo histórico não se 1~ 
terrompe. a História e inexoravelmente continua. Isso explica por 
que toda tentativa de periodização histórica se torna superflua, vi! 
to que sornos obrigados a eleger os fatos mais marcantes para determi 
nar o ponto de inflexão na periodização adotada. Ora, esses fatos~ 
cantes variam de acordo com o aspecto da História considerado, não 
havendo um consenso se olhannos a História na multiplicidade de as
pectos que ela pode assumir: o econômico, o social, o politico, o ~ 
11gioso. o cultural etc. 

Pode-se pois concluir que a petiodização mais adequada ã perc~ 
ção da realidade profunda tem que ser haur,ida nos momentos de transi 
ção. quando a continuidade estrutural se rompe e a sociedade efetiv! 
mente se transforma, apresentando mudanças mais qualitativas que 
quantitativas. Torna-se mais fácil perceber tais momentos quando os 
acontecimento~ principais ocorrem a intervalos mais próximos, dando 
a nitida sensação de que o tempo histórico se contrai. [ então que I 
historicidadetomoquese'acelera denotando os momentos revolucionãrios 

O problema que se coloca agora e de corno integrar a análise es
trutural. qualitativa, com a análise conjuntural, quantitativa. de 
modo a ampliarmos o quadro do nosso conhecimento ate o limite poss! 
vel, tendo sempre em vista as limitações impostas pelo aparato men
tal do analisador e pela complexidade do real. 

A visão tradicional da História Econômica produziu excelentes tI!. 
balhos de il ... erpretação histórica(13). o mesmo acontecendo com ape'!, 
pectiva mais critica dos autores marxistas(14). Evidentemente. tais 
análises tomaram por base as fontes qualitativas, utilizando as fon
tes quantitativas apenas como dados de complementação, e não como 
elementos essenciais ã compreensão dos fenômenos estudados. FreqGen
temente, os estudiosos estiveram conscientes de que o crescirnentodas 
volumes, das quantidades, poderia provocar mudanças qualitativas(l~. 
Na maior parte dos casos, entretanto, os dados quantitativos não fo
ram usados com maior aplicação, para ampliar ou reformular o conjun
to das explicações atingidas por via da anãlise qualitativa. por pu
ro preconceito, poiS esse tipo de abordagem exalava um odor. suspeito 
de empirismo pragmátiCO. 
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Por outro lado, muitos historiadores e economistas passaram a V! 
lorizar cada vez mais os dados quantitativos, corno elementos importa~ 
tes para a explicação histórica. O movimento teve in1cio com a Crise 
de 1929. Esta teve o condão de abalar a confiança no sistema capita
lista e, ao mesmo tempo, valorizar o sistema socialista da Rússia, c~ 
jo isolamento e economia planificada evitaram que sentisse os efeitos 
da crise. O estudo dos movimentos econõnricos tornou-se indispensãve1, 
tendo em vista impedir que outra catãstrofe semelhante pusesse em ri! 
co a existência do sistema capitalista. Multiplicaram-se então os ce~ 
tros de acumulação de dados quantitativos e surgiram as primeiras in
terpretações dos movimentos econômicos, o que levou muitos economis
tas profissionais a enveredarem pelo campo da Histõria, como ocorreu 
com Kuznets nos Estados Unidos(16) e com Simiand na França(17).0s tr! 
balhos de Simiand tiveram urna importância enorme, pois com ele a es~ 
tfstica racional entra no dorn1nio da História, desenvolvendo urna pes
quisa obstinada sobre as flutuações econômicas principalmente os movi 
mentos longos e curtos - e conseguindo definir os mecanismos monetã
rios, econõnricos, sociais e psicológicos. Ele mesmo definiu seu méto
do como um monetarismo social. Sua originalidade consistia em anali
sar as ações e reações econômicas dos grupos sociais, principalmente 
do patronato e da classe trabalhadora, em função da evolução dos pre
ços e das rendas (lucros e salãrios), e mostrar os liames recfprocos 
entre movimento dos preços, movimento das rendas e reação das classes 
trabalhadoras. Enfatizou a importância da massa monetãria na determi
nação do crescimento econômico e no carãter do relacionamento entre 
as classes. Deu maior importância às flutuações econômicas interdece
nais, que tinham sido estudadas pelo russo Kondratieff na decada de 
20(18). 

A manipulação dos dados quantitativos por Simiand jã apresenta v" 
em relação ã utilização feita pelos economistas americanos, uma ap~ 

ciãve1 diferença, graças a seu conteúdo social, ã vinculação entre as 
flutuações e suas repercussões sobre as camadas sociais. Esta linha 
de anãlise foi aprofundada pelo mestre Labrousse(19), sendo mais tar
de continuada por Vilar(20). Seus princ1pios metodolõgicos traduzem 
uma estranha combinação de Marx e S1miand, enriquecida pelo metodo p! 
culiar ao historiador acostumado 
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0~ tema~ centrais na obra de Labrousse são os seguintes: estu
do da evolução das relações entre as classes e os mecanismos dessa 
evolução; a repartição desigual das fortunas e das rendas como ele
mento motor do conflito de classes; anã1ise das causas profundas das 
Revoluções Francesas do final do século XVIII e secu10 XIX; e, final 
mente, o relacionamento entre os movimentos longos e os curtos, con
siderando-se estes últimos como fundamentais para a compreensão das 
crises sociais e po1iticas decisivas. Acima de tudo, Labrousse apro
fundou a compreensão da Revolução Francesa ao desenvolver o conceito 
de crise do antigo tipo, isto e, gerada por uma economia de base a
grària, e por isso muito diferente das crisesprovocadaspe1os mecani!. 
mos da economia industria1izada(2l). 

Também fruto da Crise de 1929 foi o surgimento da revista Anna
Zes, cuja finalidade era chegar a uma história global ou total, at~ 
vés da apreensão do conjunto das relações entre o econõmico~ o so
cial, o mental,. o cultural e o politico. Neste contexto, a História 
era concebida como o denominador conun das ciências humanas, ficando 
todas elas entendidas como ciências históricas. 

Essa nova perspectiva integradora teve como resultado a pub1ic~ 
ção, em 1949, do famoso texto em que Braudel(22) definia os virios~ 
vimentos e durações da História, integrando nos estudos históricos a 
dinâmica espaço-tempo. 

O terceiro momento desta linhagem de Histõria Econômica nasce 
com os trabalhos de Chaunu(23), cuja ênfase recai sobre a elaboração 
de séries estatisticas de preços, salãrios, movimentos monetirios,1II2. 
vimento de importação e exportação, fluxo maritimo etc. Sua História 
Econômica. denominada seriar. pretende agora ultrapassar os li.ites 
do econômico e do social e atingir o que ele prõprio denomina o ter
ceiro ntver; trata-se agora de aplicar as técnicas de quantificaçio 
serial ao estudo da politica. das mentalidades, das ideologias, em 
suma, ao superestrutural, aos sistemas de c;vilizaçôes(24). 

O ponto extremo dessa lir.hagem é alcançado com Marczewski(25), 
economista dedicado aos estuacs de Histõria Econômica quantitativa, 

entendendo-se por quantitatha a História que seja capaz de realizar 
a contabilidade econômica do passado, segundo a 
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tiva dos modelos de contabilidade nacional. Contudo. a fragilidade 
dos estudos produzidos pelo grupo reunido em torno do Instituto de 

ciências _L'cnômícasApUcadas (I.S.E.A.) foi apontada por Vilar e Cha.!!, 
nu, o que significa um consumo entre historiadores marxistas e não
-marxistas sobre a questão. Ambos enfatizaram os seguintes pontos ne
gativos: a restrição dos periodos estudados ã era estatlstica. ou. no 
mãximo. proto-estatistica; a divisão dos periodos de crescimento êCO

nômico em unidades decenais; a criação de fatias cronolõgicas aberra! 
tes, como o periodo que vai de 1925 a 1934. o que elimina os efeitos 
da Crise de 1929 sobre a economia francesa(26). 

Enquanto esta evolução se dava na França. nos Estados Unidos os 
trabalhos produzidos por Hamilton(27). que muito se aproximavam da ljL 
nha de raciocinio de Simiand (e mesmc de Labrousse). não tiveram se
guidores. Pelo contrãrio. foram as ideias desenvolvidas por Kuznets 
que produziram maior efeito. encontrando seus acõlitos mais fieis e! 
tre os historiadores que fazem parte da NBIIJ Economic History.Esta hi,! 
tõria. que mal e História. irmã gêmea da Histõria Quantitativa ã mo
da de Marczewsku. ultrapassou os limites do bom senso em termos de 
anãlise conjuntural. fixando como objetivo a aplicação de modelos ma
temãticos ã Histõria Econômica; temos assim a discussão 105 temas 
por hipõteses absurdas (counterfactua~ proposition). o preenchimento 
de lacunas nos dados com a inserção de medias matemãticas etc. O re
sultado e uma Histõria sem homem e sem sociedade - pois dela estão 
ausentes os conflitos sociais - o que permite apresentar. sob a apa
rência de refinado rigor cientifico. uma Histõria apologetica do ete!: 
no crescimento do capitalismo(28). 

No fundo, a transformação da histõria quantitativa em elemento 
essencial de explicação. em instrumento de anãlise superior ã anãlise 
qualitativa, cai na velha ilusão cientificista da analogia entre as 
ciências exatas e as ciências humanas. Na verdade, a ideia de que não 
existe o racional sem o matematizãvel incorre no perlodo maior a que 
estão SUjeitos todos os analisadores: esquecer o carãter fundamental 
do objeto histõrico. que e a totalidade(29). 

Uma pretensão muito comum entre os seguidores da histõria quant! 
tativa e 
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ção de modelos matemãticos elimina o arbitrãrio na seleção do eleme! 
to de dados(30) e que os dados quantitativos são .ais ~ do que 
os dados qualitativos. Trata-se efetivaaente de meras pretensões POt 
que, alem de sua produção tambem resultar de l1li condicionlllellto sa
cial, os dados quantitativos são historicamente deter.inados e podem 
ser manipulados com finalidades polTticas ou ideolÕgicas. Ale. dissQ 
não se pode esquecer que eles são tratados estatisti~tepelos an~ 
lisadores. e esse tratamento estatTstico pode conduzir as falsas c~ 
clusões(3l). 

E necessãrio entretanto que. consciente das li.itações ã utili
zação dos dados e tecnicas da histõria quantitativa, nio a afastemos 
puna e simplesmente. como l1li Objeto conspurcado por sua conotação eI!. 
piricista õ tal atitude implicaria negligenciarmos UIa larga parcela 
da realidade. que são os dados quantitativos, ~ ~ as técnicas 
quantitativas que permitem extrair o liXi.o desses ~s dados. E 
fundamental evitar a dicotomia radical entre os seguidores da his~ 
ria qualitativa, que abominam as anãlises quantitativas, e os segui
dores da histõria quantitativa, que pretendaD dar ao quantitativo .... 
condição superior em termos de interpretação histórica. neg1igencia~ 
do as explicações qualitativas. 

E evidente que a utilização dos dados quantitativos ex1g.. uma 
anãlise crTtica; mas essa exi~ência e igualmente necessiria no tra
tamento dos dados qualitativos. Torna-se pois imprescindtvel int~ 
e relacionar os dois nTveis, de .odo a alcançar UIa explicação cada 
vez mais profunda da realidade histõrica. ·PoipreciBamsnte uma tat 
apreciação ãiaZética - tanto doa métodos da anátiaB qualitativa ~ 

to da análise estatlstica profunda - própria dos tztabaZh08 cW Ltmi.n 
sobre a histól'ia dos movimerrtos NVOZuci.oná:Pios e da 'ÜfplWI84 tJoaba

~hista na RÚssia. que ma:!'Ca a fOZ"fJil de 8&P anáUae"(32). Desta fo .... 
o que se viu nos decênios posteriores a Marx, Engels, Silriand e La
brousse, foi a crescente abordagem dialetica das questões de -etodo 
e de metodologia nas pesquisas concernentes is ciências sociais; pa~ 
sou-se tambem a considerar a aplicação da matemãtica às ciências hu

manas não somente como possivel, em princ;pio, mas também COlO pro
veitosa(33). O emprego dos computadores permite uma penetração mais 
profunda na histõria das massas populares, bem como U8I aplicação s~ 
tisfatõria dos metodos histõricos e comparativos; disso resulta uma 
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visão mais clara da histõria de uma nação, tanto como parte integra! 
te da história de um continente como de toda a Humanidade(34). Não 
obstante. os analistas correm o perigo de, ao aplicar o metodo da an! 
lise correlativa e da estatistica matemãtica, de chegar a falsas con
clusões, devido especialmente ã falta de dados sobre todos os fatores 
determinantes do processo examinado(35). 

No fundo. esta dissociação entre o qualitativo e o quantitativo. 
entre o estrutural e o conjuntural. e o fruto da nossa incapacidadeem 
captar a totalidade do fenômeno histórico, bem como da necessidade de 
decompor a realidade em fatias cognosciveis; assim, dada a complexid! 
de do real e as limitações do próprio analisador. somos obrigados a 
nos valer de conceitos. atraves dos quais tentamos enquadrar a reali
dade. Tais conceitos são uma criação de nosso espirito. não existindo 
na realidade. O equivoco está em se pensar na possibilidade de expli
car o todo por apenas uma das partes. sem relacionã-la com a totalid! 
de, que e exatamente o que lhe oã sentido e significado 

* • 
• 
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INTERVENÇOES 

Do Prof. He:z:is Borlo2 (do Instituto Metodista de Educação e Cul 
tura de Porto Alegre). 

Declarou: 

"Segundo a e:x:poSiçãol o evento histórico - pode-se dspl'6endszo 

- possui, em p1"inclpiol earactensticas qualitativas e quanti

tativas, sejam elas quais fOl'em. poi.el em P~I todas são 

partes da totalidade. 

ASSÚTlI o aspecto quantiMtivo ou qualitativo do ewmto 

fruto apenas da abordagBlfl sofrida pelo mumo. 

Está C01"l'6to?" 

Do Prof. Caztlos Roberto A. dos Santos (da Universidade Federal do Pt 
ranã) 

Pertunta: 

"Como o Autor obseMJa a penetração da Ni!lJ1 Economic History na 

historoiografia brasiZe1.N.? Ou ainiJa. até que ponto c:i.stem aon

dições no Brasil para a eZoboração d8 trabalJws ezaustivonrenu 

quantitativos?". 

* 
Do Prof. América da Costa Scrofto (da FEDEY I - se). 
Indaga: 

"1{J) - Quando o Autor fala em 'eventos' S8 ztefel'6 ap 'fa4tul:P. 

ou évén8mentiel? Por que SBria em ntvel quantitatiuo • 

qualitativo e o e:::zjuntural apenas quantitatiuo? A c0n

juntura é apenas c;w:zntitatir:la1 

2{J) - Pelo que entlmdo. os eventos, tanto quanto a conjuntuzea. 

são a acumuZaçãc c:uantitativa. tranBfOZ'fMÇÕBS d8nt%to da 
persistência quaZitativa da utrutura, até que o ~ 

dialético substi~ BSta última pc%' uma nova qualú1tz.d. 

(nova 8strutura). Seria isto?" 
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!8 profa. Ivani Aparecida Rogatti Omura (da Universidade Estadual de 
Maringã. PR). 

Disse: 
"Quanto aos momentos as troansição, questiona-8e: 

Até que ponto podem as infiuências sócio-cuZ:i;ura;Í.. do meio aqui 

junto ao analista modificando seu cooportamento e C0n8eqflentem~ 

te a sua concepção sobre a essência do momento histórico?" 

* 

Do Prof. Walmir Martins (da Universidade Federal de Santa Catarina) 

Pergunta: 

"0 que o Autor está entendendo por 'essência' da quaUdads?" 

Do Prof. Ibrahin J. ELias (da Universidade de são Paulo) 
Indaga: 

"19) - Se a História Econômica é a Teoria Econômica do passado, 

no dizer as Fréd8ric Mauro? Corno asve ser inserido o ensi 
no da atuaL Ciência Econômica no cumcuw as História?" 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROF. JOst JOBSON DE ANDRADE ARRUDA 

Respondeu: 

Ao Prof. Atezis Borws 

·Sim. estã correto. Um evento pode ser analisado em termos quan
titativos ou qualitativos. O importante. porém. e notar que ape
nas a interação entre estes dois niveis de análise seria capaz 
de dar plena conta do significado real do evento·, 

* 
Ao Prof. Carws Roberto dos Santos 
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Ao Prof. CarLos Roberto dos Santos 

"A elaboração dos trabalhos quantitativos no Brasil, no modelo 
quantitativo puro, na linguagem da NA> Ecoru:Jrrric 1Iistol"/J. sõ é 
exeqÜível para os decênios mais recentes, em pleno século XX.I~ 
to porque, para os séculos anteriores, o Brasil se encontra. 
em termos de dados quantitativos, numa era proto-estatist1ca. 

* 
Ao Prof. Américo da Costa Souto 

"Preferimos a referência ao evento, para significar o aconteci
do, o histõrico. A noção de que o fato existe. e. mais do que 
isto, que e a matéria-prima do conhecimento. ê prenhe de uma c~ 
notação ernpiricista. 

Entendemos que o conjuntural ê sempre quantitativo, constituin
do efetivamente urna dimensão da totalidade, a qual precisa ser 
entendida e explicada a partir do estrutural, do qualitativo. A 
conjuntura adquire uma conotação qualitativa no momento em que 
é referenciada ao sistema, ao modo de produção. cujos mecanis
mos essenciais reflete. 

Nesta linha de raciocinio, o que entendo ê que o crescimento 
quantitátivo, a ampliação dos volumes e proporções. são indica
dores das transformações qualitativas que por trãs ocorrem. Não 
entendo que seja a avolurnação quantitativa que gera a mudança 
qualitativa. 

* 

)t Profa. Avani ApaNcida Rogatt{, 0nuN 

"Teda concepção de Histõria é necessariamente engajada, pois i 
fruto da vivência histõrica do analista. A consciência desta 11 
mitação e importante, poiS alerta o observador e o estimula no 
sentido de evitar, atê o limite do possivel, a interferência de 
sua vivência sõcio-cultural na compreensão do objeto histórico 
passado. 

• 
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Ao Prof. Torahin J. Elias 

liA inserção da Ciênciõ Econômica nos curr;culos de Histõria de
ve ser pensada em termos da utilidade que os conceitos. criados 
pela moderna teoria econômica. possam ter para a compreensão da 
economia do passado. r necessário ter cuidado para não extrapo
lar conceitos gerados na anãlise da moderna economia capitalista 
ou socialista. transplantando-os para o passado. sem a necessá
ria adequação do conceito às condições e possibilidades da Hist~ 
ria Econômica desse mesmo passado. Tomem-se/por exemplo ,o concei 
to de ~ofit Inf1ation, usado por Hamilton. ou de fluxo de ren
da. utilizado por Celso Furtado. que tanto iluminaram a Histõria 
Econômica da (poca Moderna e do Brasil de modo geral-. 

* 

Ao Prof. WaZnir Martins 

"O elemento central. fundamental, a partir do qual seria possf
vel estabelecer as relações fundamentais do processo histõrico. 
naquele momento dado. Em suma, o elemento capaz de explicar os 
demais elementos, e não de ser por eles explicado: ou seja. a ta 
tegoria fundamental-. 

* * 
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NOTAS 

(I) Sobre as posslbi I idades de aplIcação ã história econômi
ca dos modernos conceitos criados pela teoria econômica, ver Fré 
déric Mauro, Teoria Econômica e História Econômica, in Novã 
História e Novo MUndo, Perspectiva, são Paulo, 1969, pp.13-40. 

(2) Pensamos em algumas generalizações que aparecem na obra de Celso 
Furtado, Formação Econômica do Brasi2 (Fundo de Cultura,São Pau-
10,1959), e que adquirem muita força pela logicldade da argumen 
tação, mas não têm qualquer respaldo na pesquisa empfrlca. Vide; 
por exemplo, ã página 18, que a experiência portuguesa na produ
ção de açúcar na 11 ha da Madeira "fomentou o desenvoZvimento em 
portUga2 da indústria de equipcunentos para os engenhos açucarei
ros", Ou em outro passo, ã página 20, que "tudo indica quJl capi
tais flamengos participaram do financiamento de instalações pro
dutivas no Brasil, bem como no da irrpoI'tação da mão-de-obra es-
crava". 

(3) Simonsen, Roberto C. - História Econômica do Brasil (1600-1820). 
Editora Nacional, são Paulo, 2 vol., 1937. 

(4) ~ o caso do próprio Celso Furtado, o qual utiliza largamente os 
dados coletados por Roberto Simonsen, fazendo apenas a ressalva 
de que nem sempre seguiu o mesmo critério na seleção das fontes 
coletadas, porquanto Slmonsen "teve s6li1're a preocupação de re
ter apenas as referências mais conser.Jadoras " (Cel so Furtado; 
ob. cit., p. 57). 

(5) Prado Júnior, Calo - História Econô.-.ica do Brasi2, Braslllense, 
são Paulo, 1945. 

(6) Sodré, Nelson Werneck - Formação E:'s xnc:a do Brasil, Braslllen
se, são Paulo, 1964. 

(7) Furtado, Celso - ob. cito 

(8) Mello, João M. C. - O capita2ismo Tardio (Contribuição ã revisão 
crrtlca da formação e desenvolvimento da economia brasileira). 
Campinas, 1975 (exemplar mimeografado). 

(9) Novais, Fernando A. - Portuga2 e BrasiZ na crise do Antigo Siste 
ma Colonia2. (tese de doutoramento), UnIversidade de são Paulq 
1972. 

(10) As mudanças quantitativas podem ate preceder as mudanças qua1ita 
tivasj porem os momentos decisivos da História somente ocorrem -
"quando o ritmo se acelera aZé--: ãc r..o~a2, nos quais a continuida 
de é rompida, no sentido de lQ"Ia ~"'..;a abrupta na direç,'io da cor 
rente dos acontec:imentos" (Dobb, Maurice - A Evo2ução do C~pita ::
rismo, Zahar, 
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(11) Vilar, Pierre - liA Noção de Estrutura em História", In Usos e 
Sentidos do Termo 'Estrutura' ~ org. por Roger Bas t I de, são Pau
lo, 1971, p. 136. 

(12) ~arczewski, Jean - "La tonjoncture Economique des Etats-Unls", 
in cahiers de Z'I.S.E.A.~ série At, n~ 2, 1963, p. 3. 

(13) No campo da história econômica destacamos a obra de tlough,S.B.e 
Cole, t.W. - Economic Histozoy o[ Europel Heath & Co., Boston, 
1941. 

(14) O exemplo mais notável é sem dúvida o de M. Dobb, ob. cito 

(15) Idem# ibi.dem# p. 25. 

(16) Kuznets, Slmon - "Statlstical Trends and Historlcal thanges", In 
The Economic History Reviewl vaI. 111, 1951, pp. 265-278. 

(17) Slmland, Françols - Le SaZaire# Z'EvoZution SociaZe de laMonnaÍ-4 
Paris, 1924; Cours d'Economie Pou,tique au Conservatoire des 
Arts et Métiers# Paris, 3 vols., 1929, 1930, 1931 (exemplar mi
meoqrafado); Reche1'chss Anciennes et NouveZZes sur Ze Mouvement 
Géne:raZ àes Pri:r: du XVI au XIX SucZe# Paris, 1932;Les FZuctua
tions Econt:Jmiques des Longuss Periodes et la Crise MondiaZes I Pa 
ris, Alcan, 1932; InfZation et Stabiu,sation AZterMes: Le Dti= 
vel.oppement Economique des Etats Unisl Paris, 1934. 

(18) Kondratleff, N.I. -lIlhe Statlc and tile Dynamic Vlew of Econonics", 
In The QuazoterZy JO/D.'f'IQZ o[ Economi.csl vai. XXXIX, 1925, pp.294-
-313. 

(19) Labrousse, Ernest - Esqui.sse du Mouvement dez Pri:r: et des R8'I)B
nus en France au XVIII SucZe. Dalloz, Paris, 1933; La Crise de 
Z 'tconomie à la Fin de Z'Ancien Régime et au Début de la RévoZu
tion# PUF, Paris, 1944. 

(20) Vl1ar, Plerre - La CataZogne dana Z'Espagne Moderne: Rechsl'chss 
sur Zes Fondements Economiques des Struct;ures NationaZes# SEVPEN, 
Paris, 1963. 3 vais. 

(21) Labrousse, Ernest - FZuctuaciones Econórrricas e Historia Soc-iaZI 

lecnos. Madrid, 1962, pp. 339 e segs. 

(22) Braudel, Fernand - La Hêditerranée et Ze Monde Méditerranêen à 
Z'Epoque de PhiZippe II# A. Cal in, Paris, 1949. Segundo edição 
consideravelmente ampliada, 1966,2 vaIs. 

(23) thaunu, Plerre - sévizZe et Z'AtZantique# SEVPEN, Paris, 1955-
-1960, 12 vols. 

(24) thaunu, Plerre - "História EconÕmlca: Retrospectiva e Perspecti
va", In Anais de História, Ano 11, Assis, 1971, p. 32. O mesmo ar 
tigo se encontra em Faire de Z'Bistoire. di rlgldo por Jacques le 
Goff e Pierre Nora, Gallimard, Paris, 1974, pp. 51-73, 2~ vol.,e 
Plerre Chaunu, HistoirelScier~ SociaZe.SEDES,Paris,1974,pp.53~~ 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



(25) Marczewskl, Jean - Introduction à t'Bistoire QuantitativelOrol, 
Géneve. 1965. 

(26) Bouvier, Jean - "Tendances Actuelles des Recherches d'HIstoire 
Econórnique et Soclale en France", In Aujourd'hui !'Ristoire, Edr 
tlons Socia1es, Paris, 1974, p. 139. 

(27) Dada a copiosa produção de E.J. Hamilton, citamos apenas um de 
seu 5 ma i s 1"1>0 rt an tes t raba lhos: American Treasure a:nd Price R( 
volutian in spain, 1501-16501 Dctago" Books. New York. 1970 Oa~ 
ed. 1934). 

(28) Bouvier, Jean - artigo citadO~ p. 142. 

(29) Casanova, A. e Hlncker, F. - "Introductlon", In AujOU%'d''Irui. 
l'Histoire, Edltlons Soclales, Paris, 1974, p. 12. 

(30) Furet, Françols - "le Quantitatlf en Hlstolre", In Faizoe ~ 
l'Ristoire, Galllmard, Paris, 1974, Nouveaux Problemes, p. 45. 

(31) O tratamento estatrstlco Inadequado dos dados quantitativos po. 
de alterar o sentido das conclusões, como se depreende da crrtl 
ca feita por Plerre Vllar, "Remarques sur I'Hlstolre des Prlx"7" 
in Annates, 1961, pp. 110-115, ao trabalho citado de E.J. Hami' 
ton, onde certas médias calculadas poderiam ser reduzidas ã me~ 
tade, se fossem consideradas as lacunas e as médias ~rcllc.s dp. 
Labrousse. 

(32) Kahk, Johan - "Une Nouvelle Sclense Hlstorlque", In AujOU%'d'hu1-
í'Histoire, Edltions Sociales. Paris, 1974. p. 151. 

(33) Idem, Ibidem. 

(34) Idem, p. 154. 

(35) IdeM, Ibidem. 
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