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No Brasil há confusão no uso desses termos. Encontram-se pessoas falando que “eu estudo 

economia” ou “eu sou formado em economia” ou ainda “eu sou professor de economia”. Essas 

pessoas deveriam dizer “eu estudo ciências econômicas”, “eu faço o curso de Ciências 

Econômicas” ou “eu leciono para o curso de Ciências Econômicas”. 

Economia (do inglês economy) é o conjunto de atividades produtivas, comerciais, financeiras, 

de transporte, armazenagem e o modo de produção vigente em um determinado espaço em 

determinado período de tempo. Assim, tem-se a economia brasileira no ano de 2015, ou seja, o 

conjunto de atividades produtivas, comerciais, financeiras, de transporte, armazenagem e o 

modo de produção vigentes no Brasil em 2015. Pode-se, ainda, considerar um espaço menor e 

um tempo mais antigo, como a economia de Piracicaba no século XIX, ou seja, quais foram as 

atividades produtivas, comerciais, financeiras, de transporte e armazenagem e o modo de 

produção em Piracicaba no século XIX? 

Ciências Econômicas (do inglês economics) é a ciência que explica o modo de funcionamento da 

economia. A ciências econômicas procura elaborar modelos de funcionamento da economia. 

Há, no mínimo, duas vertentes muito lecionadas de ciências econômicas no Brasil, a vertente 

clássica e a neoclássica.  

A vertente clássica das Ciências Econômicas elabora modelos que explicam o processo de 

produção, distribuição, circulação e consumo dos bens e serviços em uma economia. Esses 

modelos procuram explicar a criação de produto e riqueza e como ambos são distribuídos entre 

os agentes econômicas. A vertente clássica preocupa-se muito com a teoria do valor e sua 

distribuição, destacando-se os trabalhos de Adam Smith (livro: Uma investigação sobre a 

natureza e a causa da riqueza das nações), David Ricardo (livro: Principles of Political Economy 

and Taxation) e Karl Marx (livro: O Capital). 

A vertente neoclássica das Ciências Econômicas elabora modelos que explicam como recursos 

escassos são alocados entre fins alternativos de produção. Esses modelos destacam como 

preços relativos explicam a alocação de fatores de produção (terra, trabalho e capital) entre 

produzir alimentos e roupas, por exemplo. Um dos pioneiros foi Alfred Marshall (livro Principles 

of economics). 

A confusão entre os termos economia e ciências econômicas vem da tradução para o português 

desses temos. Veja que o livro de Alfred Marshall fala em “economics” (que é ciências 

econômicas”), mas se traduziu o livro em português como “Princípios de economia”. O correto 

seria traduzí-lo como “Princípios de ciências econômicas”. 
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