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Se Marx é por muitos considerado como uma espécie de «profeta maldito» e que estaria 

«profunda ou rotundamente errado» quanto às perspectivas futuras do capitalismo, Keynes, 

embora não tenha senão aflorado as causas profundas da crise, já tem sido considerado como 

«o maior dos economistas do século XX». No que respeita a Karl Marx tenho para mim que 

se trata antes do caso genuíno do génio que entendeu de forma acutilante a lógica intrínseca 

do sistema capitalista e da sua dinâmica histórica, tendo sido – por óbvias razões de combate 

ideológico – vilipendiado, deturpado e, tanto quanto possível, ostracizado do ensino e 

investigação científica em economia. É nesse contexto que me parece justificar-se esta 

comunicação num congresso dedicado à obra de Karl Marx. 

Neste breve texto procura-se fazer uma análise comparativa entre as abordagens de John 

Maynard Keynes e Karl Marx relativamente ao funcionamento da economia capitalista, tendo 

como pano de fundo a situação de crise sistémica em que nos encontramos assim como as 

explicações que vão sendo avançadas para a sua emergência e continuada persistência. A esse 

respeito deve aqui assinalar-se que logo no início da crise sistémica, os defensores da 

ideologia neoclássica (disfarçada de «teoria económica») atribuíram as culpas das múltiplas 

crises da dívida soberana, verificadas em diversos países,  aos défices públicos (de origem 

keynesiana, diziam eles) e à «tendência crónica» por parte do Estado para o «despesismo» e 

para a primazia ao investimento público como forma de obviar à «deficiência na Procura».  

Na elaboração deste trabalho importa assim começar por referir o contexto e relevância que 

ajudam a explicar a sua elaboração. Veremos em seguida aquilo que nos dizem os diversos 

autores que já se debruçaram sobre a questão de uma comparação entre as abordagens de 

Keynes e de Marx sobre a economia capitalista. Passaremos depois a uma discussão sucinta 

das diferentes metodologias utilizadas pelos dois autores na sua investigação sobre o modo de 

funcionamento do sistema capitalista, assim como a um esquisso das respectivas bases 

fundamentais de partida para as suas investigações. 

Nesse contexto importará também ver quais os problemas que um e outro autor se propunham 

estudar, assim como eventuais resoluções por eles avançadas. Veremos em seguida alguns dos 

pontos de alguma eventual convergência para, finalmente discutirmos os porquês das 

inevitáveis (e radicais) divergências.    

Comecemos então pelo contexto em que esta comunicação se insere. Vivemos actualmente 

uma crise sistémica que se nos apresenta de acordo com as diversas circunstâncias históricas e 

políticas de cada país, integrante do sistema mundial capitalista. Para alguns observadores 

mais distraídos ou menos conscientes da dimensão global da crise, pode parecer que a crise é 

só de alguns países, na medida em que outras regiões do globo parecem estar bem e 

continuarem a crescer. Acontece que esta crise é mesmo sistémica, vem de longe e, se nada 

for feito a esse respeito, vai acabar por chegar a todos os países, incluindo-se aí as chamadas 

«economias emergentes», designadamente os BRICS
1
. Acontece também que o inicial 

despoletar desta crise coincidiu com o aparente esgotamento das políticas alegadamente 

keynesianas postas em prática depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa altura 

escreveu-se mesmo sobre a crise na teoria económica ou mesmo o fim da ciência económica. 

                                                           
1 Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 



 

Até há uns quatro ou cinco anos a esta parte (escrevo isto em Maio de 2012), o sistema foi-se 

«aguentando» com base numa gigantesca cosmética de recurso ao crédito, com base na ideia 

mirabolante (entre outras justificações) de que o «valor do imobiliário» nunca iria deixar de 

crescer... Neste contexto é a encontrar o seguinte excerto importante reflectir sobre o 

significado ou relevância teórica do pensamento keynesiano na história do pensamento 

económico, assim como a sua relevância para uma eventual saída da Crise, tudo isso de um 

ponto de vista marxista, muito em particular se considerarmos que já diversos autores têm 

procurado encontrar pontos comuns entre a análise marxista e a abordagem keynesiana. É 

assim que na literatura consultada viemos: 

«A teoria académica, seguindo um seu próprio percurso, chegou a um ponto que 

tem considerável semelhança com o sistema de Marx. Em ambos o desemprego 

desempenha um papel essencial. Em ambos o capitalismo é visto como contendo 

em si a semente da sua própria decadência. Pela negativa, em oposição à teoria 

ortodoxa do equilíbrio, os sistemas de Keynes e de Marx estão lado a lado, e há 

agora pela primeira vez, bases suficientes em comum entre Marx e Keynes para 

tornar a discussão possível».  

Joan Robinson - citada por Pilling (1986), Feiwell (1989) e Wheen (2006) 

Referia-se Robinson, naturalmente, à possibilidade de diálogo e de algum entendimento 

relativamente às políticas económicas a seguir para a resolução dos problemas concretos da 

economia do seu tempo.  

Vejamos então: de acordo com a bibliografia consultada, e segundo aquilo que nos dizem os 

diversos analistas que se têm debruçado sobre a relevância de Keynes para a história do 

pensamento económico, os principais contributos teóricos de Keynes terão sido, em primeiro 

lugar o uso de grandes agregados económicos como pilares de uma nova forma de análise da 

economia. A esse respeito deve salientar-se que essa alegada primazia analítica passa de lado 

em relação aos contributos de autores como François Quesnay e David Ricardo. Em segundo 

lugar teríamos a ênfase no papel das expectativas (por parte dos agentes económicos) assim 

como da natural incerteza no que diz respeito às consequências de quaisquer decisões 

empresariais. Em terceiro lugar, um dos mais importantes (e supostamente originais) 

contributos de Keynes seria a relevância dada à preferência pela liquidez (muito em particular 

em períodos de incerteza). Finalmente e em quarto lugar teríamos o chamado «princípio da 

procura efectiva», sendo que este princípio é explicitamente assumido por Keynes como 

sendo originado nas ideias de Malthus. Caricaturando, dir-se-á então que este princípio da 

procura efectiva significa, para que o sistema capitalista se mantenha em funcionamento, que 

seja necessária a existência de alguma classe parasita que vá consumindo os excedentes 

produzidos pelo sistema e não aplicados em acumulação. No caso de Malthus essa «função 

social» seria a da aristocracia terra-tenente, no caso de Keynes essa função deveria vir a ser 

desempenhada pelo Estado
2
.       

Os autores encontrados na bibliografia consultada assinalam alguns pontos em comum entre a 

análise marxista e a análise keynesiana, designadamente e para começar, a identificação ou 

reconhecimento da existência no sistema de uma tendência natural para a crise. Esse 

reconhecimento caracteriza-se também pela refutação da famigerada «lei dos mercados» de 

                                                           
2 No caso do keynesianismo em geral (mas não necessariamente do próprio Keynes) teríamos, por exemplo, o 

complexo militar industrial... De acordo com esta «doutrina», sem este consumo parasita o sistema tenderia 

(naturalmente)  para a estagnação…  



 

Jean-Baptiste Say
3
. Entretanto, no caso de Keynes, a refutação dessa «lei dos mercados» 

implica também uma necessária crítica das teses de Alfred Marshall e Arthur Pigou, 

relativamente às explicações (e soluções) para o problema crucial da crise, designadamente o 

nível estrutural do emprego
4
. Importa por fim assinalar que Keynes estava genuinamente 

convencido de que, com a publicação da sua Teoria Geral, iria «deitar por terra» as por si 

alegadas «bases ricardianas» da obra de Karl Marx. 

Uma primeira observação que aqui importa fazer, relativamente à comparação de Keynes e 

Marx (elaborada pelos diversos analistas consultados), é a de uma constante sobreposição 

conceptual, por parte desses analistas, de uma «análise dos factos tal como eles são» (digamos 

que a «ciência positiva») à mistura com reflexões sobre aquilo que resultaria ou deixaria de 

resultar, de determinadas políticas económicas, numa espécie de «engenharia social 

comparada». Por outras palavras, na quase totalidade dos textos consultados, são feitas muito 

poucas referências às bases ou fundamentos analíticos dos dois autores aqui em causa. 

A esse respeito deve então assinalar-se que, quer um quer outro, dos dois autores partem para 

a análise do sistema considerando em primeiro lugar a lógica do sistema na sua  totalidade, ou 

seja, considerando o jogo ou interacção dos «grandes agregados». Importa no entanto 

salientar que enquanto Marx parte para a sua análise do sistema capitalista com base numa 

filosofia da História (o devir permanente), fazendo «de passagem» uma crítica exaustiva da 

economia política do seu tempo, Keynes parte para a sua análise do sistema capitalista com 

base numa abordagem empírica e/ou fenomenológica da crise económica global de que era 

então testemunha, procurando entender porque razão falhavam as explicações proporcionadas 

pelo «manual canónico» do ensino da teoria económica que eram os «Principles of 

Economics» de Alfred Marshall. 

Pensando hoje em termos académicos, uma outra faceta a considerar nesta breve comparação 

entre as abordagens de Karl Marx e de John Maynard Keynes, será a dos tipos de «problemas 

científicos» que um e outro a si mesmos se colocavam. Assim, enquanto Marx procurava 

entender e explicar o funcionamento do sistema capitalista na sua dinâmica de acumulação e a 

lógica intrínseca do respectivo processo histórico, Keynes propunha-se «apenas» entender as 

razões do falhanço do sistema (a Crise...), assim como o falhanço da teoria convencional, a 

qual seria suposta explicar o funcionamento do sistema e, portanto, permitir prever a 

emergência de crises. Por outro lado, e como será natural, quando se procuram as razões ou 

causas para a «crise», pode bem acontecer que se chegue a pelo menos algum entendimento 

razoável da lógica do sistema.  

É assim que, enquanto que Marx se nos apresenta como um cientista (na mais pura acepção da 

palavra) e um filósofo da acção transformadora
5
, Keynes surge-nos antes como um 

«engenheiro social» que, a partir de um conhecimento empírico tido como suficiente, procura 

resolver o problema do desemprego concreto que lhe era dado observar. Dir-se-á também que 

Keynes se colocava na posição natural de defesa da reforma do sistema de modo a evitar 

«males piores». Por outras palavras, e continuando ainda no contexto dos pontos de alguma 

eventual convergência, mas esboçando já algumas das diferenças fundamentais, enquanto que 

Keynes se apresenta perante a problemática daquilo que chamaríamos de «engenharia social», 

                                                           
3 «Toda a Oferta cria a sua própria Procura» na medida em que a produção da «Oferta» implica o pagamento 

aos diversos factores intervenientes que, por sua vez, irão gastar os seus rendimentos na compra daquilo que 

tenha sido produzido. 

4 Lembremos que, na linhagem dos clássicos e na reformulação neoclássica emergente ao tempo de Marshall, a 

solução para o desemprego crescente seria a redução sistemática dos salários 

5 Da compreensão íntima da dinâmica do sistema emerge a pulsão para acelerar a sua transformação...  



 

como uma espécie de «engenheiro civil pré-newtoniano», propondo alguma supervisão e 

regulação (ainda que distanciada...) e mesmo a intervenção na economia por parte do Estado, 

(um pouco à maneira «isto assim deve funcionar»), Marx apresenta-se-nos antes como uma 

espécie de «Newton» (ou Copérnico, ou Galileu...) da análise social e económica, reclamando 

para as classes trabalhadoras que venham a exercer aquilo que já foi designado de «controle 

do passado por parte do presente»; querendo com isto significar que a política económica e 

social dos detentores do «trabalho vivo» deve prevalecer sobre a política económica dos 

detentores do «trabalho morto»
6
. Nestes termos, considerando a recomendação por parte de 

Keynes relativamente à necessidade da intervenção do Estado, assim como da sua política de 

eliminação progressiva das classes puramente «rentistas», pareceria que Keynes estaria aberto 

a uma eventual «transição suave» para alguma forma de «socialismo», na medida em que 

fossem as classes trabalhadoras, através do poder político do Estado, a exercerem aquela 

supervisão, regulação e mesmo intervenção na Economia, muito em particular em períodos de 

tendência estagnacionista. Terá sido esta forma de abordagem ou ponto de partida que terá 

levado alguns keynesianos a chegar a conclusões próximas das propostas de autores 

marxistas. Estou aqui a pensar especialmente na já referida Joan Robinson. 

Dois outros aspectos que os dois autores parecem ter em comum serão ainda, por um lado, o 

reconhecimento da existência de classes, algo que é simplesmente  ignorado ou recusado pelo 

paradigma neoclássico
7
 e, por outro, lado o reconhecimento do carácter eminentemente 

histórico da ciência que estude os fenómenos económicos. Carácter histórico esse que assume 

simultaneamente duas facetas distintas ainda que complementares: o sistema capitalista é 

«apenas» uma forma histórica de um dos modos de produção adoptados pela Humanidade ao 

longo da sua evolução milenar e, por outro lado, a ciência que estuda o seu comportamento 

deve naturalmente ser enquadrada entre as disciplinas históricas. Nesse sentido, o estudo 

científico da economia política do capitalismo acaba por ser também um tipo transitório de 

conhecimento científico. Um outro aspecto a considerar quando cotejamos  Marx e  Keynes, 

serão os respectivos «pontos de partida» para a sua investigação. De certa forma as suas  

respectivas mundivisões ou ainda a formação académica e científica de base. 

No caso de Marx teremos o  filósofo de base hegeliana que procura entender o sistema para 

assim melhor «transformar o mundo». Nesse sentido a sua obra magna é um estudo da 

natureza e dinâmica (as «leis do movimento») do sistema capitalista. No caso de Keynes, 

teremos antes o economista («vulgar», diria Marx) de formação convencional, funcionário 

público e político pragmático que procura, também ele, entender os mecanismos do sistema 

capitalista estudando aquilo que ele considera serem os factores determinantes do volume da 

produção e do emprego. No que diz respeito aos respectivos posicionamentos de classe a 

distinção que os separa é de tipo radical. Enquanto Marx se assume como o estudioso do 

sistema que se coloca do lado de uma «nova classe» emergente (o proletariado), Keynes, pelo 

seu lado, posiciona-se claramente como um político diletante (ainda que pragmático) e que, 

em caso de «guerra», se colocaria abertamente do lado da «burguesia esclarecida». 

    

De alguma aparente convergência à inevitável divergência 

Ou a questão das causas profundas da crise 

                                                           
6 Sendo que «trabalho morto» é apenas uma das perspectivas do «capital acumulado resultante do trabalho de 

todas as gerações que nos precederam».  

7 A versão «austríaca» do individualismo metodológico radical, mo entanto sempre reconhece a existência de 

dois tipos de agentes económicos: os «verdadeiramente humanos» (os empreendedores) e os outros, aqueles 

que se limitam a meramente responder aos sinais dos mercados. 



 

A questão das oscilações periódicas da taxa de lucro (enquanto motor principal que mantém o 

sistema em andamento
8
) é vulgarmente estudada através da conhecida «lei da queda 

tendencial da taxa de lucro». Devo chamar a atenção para o facto de que grande parte da 

discussão a esse respeito sofre de uma enorme ambiguidade ou mal entendido. 

Aquela «queda tendencial» (ou «tendência decrescente»)  da taxa de lucro começa por ser 

uma lei empírica. Ou seja, a descrição mais ou menos formalizada de um fenómeno sistémico 

e recorrente na evolução expansiva do sistema capitalista. Todos os grandes autores clássicos 

dos séculos XVIII e XIX (e mais recentemente e justamente nada menos que um autor como 

Keynes) se lhe referem como algo de natural e inerente ao funcionamento normal do sistema. 

Digamos que para esses autores a eventual queda tendencial da taxa do lucro «faz parte da 

natureza do sistema». Por outras palavras, ao longo das décadas, centenas de autores 

escreveram milhares de páginas procurando demonstrar que Marx estava certo (ou que estava 

errado, claro...) quando afirmava a queda tendencial da taxa de lucro. Parece-me aqui que essa 

«demonstração» seria um pouco como tentar demonstrar que as pedras têm tendência para 

cair.
9
 Isso – a queda tendencial das pedras – é uma banalíssima evidência empírica que 

qualquer um observa quotidianamente. O que importa mesmo é explicar o porquê ( a«causa 

final») dessa queda tendencial... Acontece também que, mais do que afirmar, Marx procurou 

explicar (eventualmente de forma incompleta ou inconclusiva?...) o porquê da queda 

tendencial da taxa de lucro. Enquanto os clássicos sugerem causas exteriores à lógica do 

sistema e Marx apresenta como causa a contradição lógica inerente ao processo de 

acumulação, Keynes, para além de constatar (ainda que de modo implícito) a queda tendencial 

da taxa de lucro, limita-se a repetir a explicação avançada por Smith dizendo-nos também (e 

aí repete Malthus) que a crise se deve à deficiência da procura efectiva, tomando assim o 

efeito pela causa.   

Assim sendo, não se trataria então de demonstrar e confirmar (ou infirmar...) a validade e 

aplicação daquela lei fundamental do sistema económico capitalista. Aquilo de que 

verdadeiramente se trata é de proporcionar uma explicação coerente com base nas próprias 

características e lógica de funcionamento do sistema, sem recorrer a explicações adhoc e 

externas ao sistema. Seja como for, teremos assim a explicação para aquela queda tendencial 

da taxa de lucro em termos keynesianos. 

«Mas pior ainda. Não só a propensão marginal para o consumo é mais fraca numa 

comunidade rica, mas, devido ao facto de a sua acumulação de capital ser já maior, as 

oportunidades de mais investimento são menos atraentes a menos que a taxa de juro 

desça a um ritmo suficientemente rápido»
10 

Ou ainda, mais tarde (no capítulo 11): 

«Torna-se então óbvio que a actual taxa de investimento será aumentada até ao ponto em 

que já não haja qualquer espécie de activos cuja eficiência marginal exceda a actual taxa 

de juro. Por outras  palavras, a taxa de investimento será aumentada até ao ponto na 

                                                           
8 Uma espécie de ritmo sistólico (de onda muito longa) do sistema orgânico que é o capitalismo em expansão 

aos solavancos. 

9 Ou então e ainda aquela estória do filósofo grego que perante uma demonstração de um outro filósofo 

relativamente à impossibilidade do movimento, se limita a levantar-se e a caminhar... 

10 «But worse still. Not only is the marginal propensity to consume weaker in a  wealthy community, but, owing 

to its accumulation of capital being already larger, the opportunities for further investment are less attractive 

unless the rate of interest falls at a sufficiently rapid rate;» Página 31 da Teoria Geral 



 

curva de procura de investimento em que a eficiência marginal do capital em geral é 

igual à taxa de juro no mercado».
11

  

Na verdade poderíamos ir mais atrás e referir Adam Smith (um dos clássicos fundadores da 

economia política):  

«Com o tempo, o estoque acumulado de capital torna-se então tão grande que deixa de 

poder ser aplicado com o lucro antigo nessa espécie de indústria que lhe é peculiar. Essa 

indústria tem os seus limites com todas as outras; e o aumento do estoque, ao aumentar a 

concorrência, necessariamente reduz o lucro. 

(«A Riqueza das Nações»: 144-5»)12 

Entretanto, é justamente nesta questão da queda tendencial da taxa de juro que haverá lugar a 

uma maior sobreposição, contradição e confluência de ideias por parte dos dois autores. 

Enquanto que Marx explica a queda tendencial da taxa de lucro como fenómeno inerente à 

lógica do sistema, Keynes acaba por lá chegar quando busca explicações para a crise e 

«estagnação» do sistema. É assim que no caso de Keynes teremos, por um lado a defesa de 

uma tese de subconsumo (ou a explicação da crise por via do estagnacionismo de herança 

ideológica malthusiana e a sua defesa da necessidade ou interesse funcional da existência de 

uma classe parasita que mantivesse actuante o princípio da procura efectiva) e, por outro lado, 

a defesa de uma tese da aglomeração de capitais (ou a explicação da crise por via da 

«saturação» do sistema numa herança ideológica de Adam Smith). Da leitura de Keynes fica-

se com a ideia de que para ele o capitalismo era o tempo da maturidade da sociedade humana, 

sendo portanto natural que fosse escasseando cada vez mais a motivação (o incentivo do 

lucro...) para o continuado processo de investimento e criação de emprego. 

No caso de Marx, no entanto, temos antes a defesa da tese de sobreprodução, sendo que 

aquela «maturidade» a que se veio a referir Keynes, seria antes e apenas um ponto de 

«transição de fase» onde se agudizam as contradições do processo histórico de acumulação e 

do respectivo incentivo ao processo de reprodução alargada. Esta diferença de perspectiva 

leva-nos claramente de volta à questão da abordagem dialética por oposição a uma 

perspectiva de  estática comparativa. 

Chegados a este ponto importa assinalar que Keynes não era (de todo) um «especialista em 

Marx». O erro (crasso...) de Keynes relativamente a Marx terá sido a sua premissa sobre as 

alegadas «bases ricardianas» da análise marxista. A este respeito importa assinalar que a 

Teoria Geral foi elaborada por Keynes num contexto histórico de profunda crise do sistema 

económico e de uma recente implantação do primeiro Estado socialista de inspiração 

marxista, o qual inspirava naturais expectativas nas classes trabalhadoras de todos os países 

mais industrializados. Ou seja, Keynes procurava responder à «ameaça marxista» não num 

plano da discussão científica da lógica de funcionamento do sistema
13

, mas sim no plano das 

políticas a adoptar para obviar àquela «ameaça».  

                                                           
11 «Now it is obvious that the actual rate of current investment will be pushed to the point where there is no 

longer any class of capital-asset of which the marginal efficiency exceeds the current rate of interest. In other 

words, the rate of investment will be pushed to the point on the investment demand-schedule where the 

marginal efficiency of capital in general is equal to the market rate of interest.» 

12 «The stock accumulated in them comes in time to be so great, that it can no longer be employed with the 

ancient  profit in that species of industry which is peculiar to them. That industry has its limits like every 

every other; and the increase of stock, by increasing the competition necessarily reduces the profit.,  (The 

Wealth of Nations: 144-5).» 

13 Talvez por isso houvesse pouco interesse em aprofundar o estudo da análise elaborada por Marxs 



 

Por outro lado – e aqui teremos uma outra divergência (diria que) radical – enquanto que 

Keynes, apesar da referência aos já referidos «grandes agregados» económicos, baseia a sua 

análise na observação da psicologia humana individual (de cada agente económico)
14

, 

incorrendo assim nos «perigos analíticos» do individualismo metodológico, designadamente 

ao ignorar a lógica emergente ao nível da totalidade do sistema, Marx baseia a sua análise no 

carácter observado das «regras do jogo» (exteriores à psicologia de cada agente económico) e 

nesse sentido é um holista metodológico puro. Nesse sentido Marx pode estudar e constatar 

aquilo que de facto se vem a verificar com a dinâmica do sistema seguindo a sua própria 

lógica de funcionamento. 

A este respeito será interessante assinalar que a referência aos «grandes agregados» por parte 

de Keynes parecendo sugerir que estaria a adoptar uma abordagem metodológica holista, tem 

apenas um carácter de contabilidade nacional, de constatação dos factos, não da sua 

explicação ao nível da totalidade do sistema. Já Karl Marx, a esse respeito não se ocupa da 

«contabilidade nacional» mas sim  da lógica dos fluxos! Olhando o sistema como um todo.  
 

Observações finais a pensar em Imre Lakatos e nas políticas para a saída da Crise  

Perante a análise elaborada por Karl Marx teremos que o problema de Keynes (ou dos 

keynesianos, se assim se preferir...) é o da rejeição, por princípio, da teoria laboral do valor. 

Joan Robinson descarta esta teoria, quer pelo seu «carácter metafísico», quer por a julgar 

desnecessária (designadamente para explicar a exploração do trabalho). O problema estará 

também no facto daí derivado de que, ignorando (conscientemente) a teoria laboral, os 

keynesianos passarão de lado – ignorarão – a questão das contradições lógicas do sistema, 

rejeitando explicitamente o carácter «hegeliano» e «dialéctico» daquelas contradições; o devir 

permanente e a resolução das suas contradições através da superação e transformação do 

sistema. Por outras palavras, para Keynes (se com isso se tivesso preocupado...) a procura das 

«causas finais» (para explicar o comportamento do sistema capitalista no seu interior, na 

lógica própria do sistema), relevaria da metafísica e da «mera» especulação filosófica. Foram 

essas aliás as conclusões a que chegou Joan Robinson, a autora keynesiana que mais perto 

chegou da análise marxista.  

Teremos então que, em contraste com o carácter integrado, abrangente e coerente da teoria 

marxista do capitalismo, a teoria Keynesiana acaba por se apresentar como uma «manta de 

retalhos» – a cintura protectora - em torno de um «núcleo duro» de base psicológica. Essa 

base psicológica (o comportamento humano postulado como natural, algo que nos é dado 

pela Natureza), leva-nos de regresso ao «Naturalismo» dos autores do século XVIII e serve 

para justificar a ideia de que «sempre haverá uns mais ricos e outros mais pobres» pois 

sempre haverá uns «mais empreendedores» e outros «mais passivos». Ideia essa que está 

também por detrás da abordagem da chamada «Escola Austríaca», com o seu individualismo 

metodológico radical, em particular na versão da tese da «praxeologia» (ou estudo da «accção 

verdadeiramente humana»...). 

Em todo o caso, e independentemente das diferenças e divergências teóricas (e não são 

poucas...) no plano da actuação prática haverá efectivamente algumas possibilidades de 

convergência entre as abordagens marxista e keynesiana. Pelo menos no curto prazo. De 

facto, enquanto vão continuando a ignorar as ideias fundamentais de Marx (a teoria do valor); 

reconhecendo a inadequação do paradigma neoclássico (a teoria) para explicar a crise; 

reconhecendo a inadequação das soluções apresentadas pelo neoliberalismo (a política 

económica), os Keynesianos (um pouco à maneira dos engenheiros pré-newtonianos...) 

                                                           
14 O espírito empreendedor (os «animal spirits» e o gosto pela aventura), as «propensões marginais»... 



 

parecem, pelo menos, procurar «aprender fazendo» propondo ou experimentando políticas 

que, no curto e médio prazo, certamente ajudarão a resolver alguns dos problemas mais 

prementes da crise... 
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