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 Alain Bresson é professor do Department of Classics, na Universidade de 

Chicago. Conhecido principalmente por seus estudos acerca da ―cidade mercantil‖ 

(BRESSON, 2000),
83

 o autor se insere, com a publicação do trabalho ora resenhado, em 

um hall ilustre de pesquisadores que se dedicaram às questões da Economia da Grécia 

Antiga, dentre os quais é possível destacar M. M. Austin e P. Vidal-Naquet (1977) e 

Moses Finley (1989). 

 L‟Économie de la Grèce des cités é, definitivamente, uma obra de síntese. Bem 

como os autores dos clássicos supracitados, Bresson tem por objetivo oferecer um 

panorama geral da realidade econômica da Grécia Antiga e, por outro lado, fornecer 

informações sobre o ―estado atual da arte‖, sobre a configuração atual da historiografia 

acerca do assunto. Apesar de podermos chamá-lo de manual, Bresson não escreve um 

texto com a pretensa neutralidade de quem ensina e apresenta sem tomar partido. O 

passeio pela historiografia contemporânea acerca dos aspectos econômicos e sociais da 

sociedade helena é mais do que a contemplação do que tem sido feito; é, ele mesmo, um 

passo adiante na construção de conhecimento na área. 

 O primeiro capítulo, sugestivamente intitulado L‟économie de la Grèce des 

cités: um horizon théorique, é o apanhado mais completo do caleidoscópio teórico em 

que se constituiu o estudo da Economia Grega Antiga. O autor retoma as discussões, já 

realizadas por Austin e Vidal-Naquet, acerca da querela Bücher-Meyer (que viria a se 

tornar o embate entre ―primitivistas‖ e ―modernistas‖); apresenta o arcabouço teórico 

que embasa os partidários da disputa, destrinchando o papel do discurso científico que a 

Economia, enquanto disciplina, reivindicou para si a partir do século XIX (aborda, para 

tal, a Economia Clássica, Neo-Clássica e a inserção do marxismo nesse processo); leva 
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em consideração a influência exercida pela sociologia weberiana na elaboração do 

conhecimento da Grécia Antiga; o papel paradigmático da obra de Finley, que se 

cristalizou como um verdadeiro modelo para a compreensão das economias antigas 

(FINLEY, 1980), bem como as deficiências apontadas no modelo finleyniano desde 

meados dos anos 80, mas principalmente a partir dos anos 1990 (ANDREAU, 2002); o 

papel fundamental da obra de Karl Polanyi e do conceito de ―economia substantiva‖ no 

estudo das sociedades pré-industriais ou pré-capitalistas, assim como o estabelecimento 

de um novo embate, agora entre ―formalistas‖ e ―substantivistas‖, paralelo e muitas 

vezes permeando a disputa entre primitivistas e modernistas; e, finalmente, a 

complexificação do institucionalismo weberiano, polanyiano e finleyniano, 

configurando a corrente teórica que viria a suprir as deficiências da abordagem 

formalista da Economia Neo-Clássica, introduzindo as especificidades históricas de 

cada sociedade (na forma de suas instituições específicas) e fornecendo, portanto, o que 

Bresson acredita ser a ferramenta teórica mais adequada para o estudo da economia 

grega antiga. 

 Apenas esse primeiro capítulo já é suficiente para destacar a qualidade da obra 

de Bresson. Em tempos em que ainda ecoam os gritos de Fim da História, em que a 

própria existência da realidade é colocada em xeque, em que abordagens discursivistas 

têm a pretensão de dar conta da totalidade social – afinal de contas essa totalidade se 

resumiria à miríade de discursos elaborados pelos homens – é de valor inestimável o 

trabalho de um historiador que se furta a esse tipo de discussão contraproducente para a 

historiografia e começa um trabalho de fôlego, com uma discussão teórica franca e 

profunda que norteia o restante da obra,
84

 permitindo que o leitor saiba de que 

pressupostos o autor está partindo, o caminho que trilha e os objetivos que almeja. 

 A obra é dividida em dois volumes. O primeiro trata das ―estruturas‖ e da 

―produção‖. O segundo é dedicado aos ―espaços de troca‖. Essa divisão não é apenas 

natural ou didática, já que variados objetivos levam a diversas formas de exposição 

(nada impediria uma divisão cronológica, por exemplo, caso os objetivos do autor 

                                                
84

 A exceção se dá quando Bresson aborda a inserção do marxismo como ferramenta de análise. Nesse 

ponto o autor demonstra não conhecer o objeto de análise além da caricatura que seus detratores pintaram 

ao longo dos 150 anos de sua existência. 



 
 

147 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

exigissem esse tipo de procedimento). Essa divisão está ligada aos trabalhos anteriores 

de Bresson, como o já citado livro dedicado ao estudo da cidade mercantil e um artigo 

dedicado à análise do papel do mercador na economia grega antiga (BRESSON, 2003). 

Bresson utiliza o primeiro volume para tentar dar respostas a perguntas que, durante o 

apogeu finleyniano, a historiografia econômica relativa à Grécia Antiga não fazia. 

Questões que eram relegadas a um segundo plano com a justificativa de que careciam 

de fontes para serem abordadas são trazidas à tona por Bresson, que tenta combinar 

fontes arqueológicas de variados tipos (para determinar o clima, o tipo de solo, padrões 

de ocupação territorial, etc.) com uma gama vastíssima de fontes escritas – composta 

tanto por textos clássicos outrora já conhecidos, como também pela epigrafia. 

 No segundo volume Bresson aborda questões clássicas, que vem sendo 

debatidas nos últimos trinta anos com certa intensidade, pois o estudo das economias 

pré-capitalistas, de uma maneira ou de outra, parece ter naturalizado o processo 

produtivo, identificando diferenças apenas no que diz respeito à circulação da riqueza 

social quando comparadas essas sociedades entre si e com a sociedade capitalista. 

Portanto, questões como as da existência, surgimento e papel da propriedade privada, da 

moeda, do crédito, das taxações, da política econômica dos Estados, do comércio 

internacional e da instituição ―mercado‖; todas essas são questões as quais o autor se 

dedica no segundo volume, também amparado em uma documentação bastante extensa. 

 Como todo trabalho de História, L‟économie de la Grèce des cités é fruto das 

escolhas de seu autor. Esse é um processo natural na escrita da História, mas algumas 

ausências chamam a atenção do leitor atento. Não há nenhuma referência, por exemplo, 

a textos importantes da área, sempre citados (ao menos em obras de maior fôlego, como 

é o caso em questão) desde sua publicação, independentemente das preferências teóricas 

do autor. São eles: Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian 

Democracy, de Ellen Meiksins Wood, que mereceria a atenção de Bresson ao menos 

por conta de sua discussão profunda acerca do trabalho entre os gregos antigos; de The 

Class Strugle in the Ancient Greek World, de G. E. M. de Ste. Croix, que, além de 

compartilhar mais ou menos o mesmo recorte cronológico do livro de Bresson, inseriria 

na análise econômica proposta pelo autor alguns aspectos sociais, ausentes da maior 
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parte do corpo do texto (apesar de enfatizado no capítulo 1 durante a exposição da 

postura teórica que viria a ser adotada ao longo dos capítulos seguintes); e de L‟idéel et 

le Matériel: Pensée, Économies, Sociétés, do antropólogo Maurice Godelier, obra na 

qual discute a relação entre uma base econômica, material, com o mundo das idéias de 

determinada sociedade – discussão que parece fundamental na temática do livro de 

Bresson, inclusive no que diz respeito às questões de gênese e funcionamento das 

instituições sociais, pilar do neo-institucionalismo proposto como alternativa teórica 

pelo autor. 

 Outra ausência fundamental, recorrente em outros textos da área, é a do filósofo 

alemão Karl Marx. Normalmente pressuposto, quase sempre baseado em uma imagem 

desenhada por seus adversários, Marx nem ao menos é mencionado, apesar de ser o 

autor, em conjunto com Engels, de obras que embasaram inclusive a historiografia 

durante boa parte do século XX. Alain Bresson lembra-se da existência do filósofo 

responsável pelo desvelamento da teoria do valor, muito embora utilize termos como 

―valor‖, ―capital‖, ―força de trabalho‖, dentre outros termos incontornáveis do 

vocabulário marxiano sem dar a atenção devida às contribuições fundamentais de Marx 

e Engels, as quais, de fato, superaram diversas discussões no âmbito da Economia 

Política que ainda são abordadas em termos pré-marxianos por conta, principalmente, 

de uma divergência ideológica. Bresson fala do marxismo sem nenhuma propriedade, 

sem mencionar na bibliografia ou ao longo do livro uma obra sequer de Marx e Engels, 

mesmo quando boa parte dos dois volumes se dedica a discutir conceitos para os quais a 

contribuição marxiana foi fundamental e já se mostrou ser incontornável. É curioso que 

não haja nenhuma referência aos Grundrisse – cadernos de Marx publicados no início 

do século XX e com informações teóricas valiosas, inclusive para a análise de 

sociedades pré-capitalistas – ou mesmo ao Capital, obra na qual Marx desenvolve a sua 

teoria do valor, dialogando com Aristóteles, David Ricardo, Adam Smith e outros, todos 

eles citados no livro de Bresson. É importante ressaltar que as obras mais importantes 

do sociólogo Max Weber são discutidas e referenciadas na bibliografia de Bresson, 

inclusive em alemão, o que demonstra o desinteresse do autor pelo legado marxiano, 

que seria de suma importância para o melhor desenvolvimento das discussões propostas. 
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No entanto, apesar dessas ausências relevantes, o livro de Alain Bresson deveria 

ser o livro de cabeceira de uma geração de novos pesquisadores interessados na 

economia grega antiga. É um livro atualizado, consciente da existência de fontes para o 

estudo da economia antiga, sintonizado com os debates travados nos últimos anos, 

original e capaz de influenciar uma área de pesquisas. Se para alguns pode parecer 

exagero colocá-lo ao lado de Finley, Austin e Vidal Naquet, ao menos em um aspecto a 

equiparação é válida: todos são incontornáveis. Não é mais possível tratar da economia 

grega antiga sem falar em Alain Bresson. 

 O esforço de uma obra de fôlego, que visa dar conta de uma totalidade tão 

vasta, com tamanha quantidade de documentos de diversas naturezas, apresentando-se 

com clareza teórica e metodológica – ao menos no que se refere às preferências 

adotadas pelo autor – merece ser reconhecido. Tanto é verdade que uma tradução para a 

língua inglesa está atualmente em curso. Tendo em vista a evolução dos estudos da 

antiguidade no Brasil nos últimos 20 anos, a realização de pesquisas e congressos que 

dão peso ao intercâmbio com pesquisadores de outros países, a maior sincronia entre as 

historiografias nacional e internacional proporcionada pela difusão dos meios de 

transporte e comunicação, é necessário que a obra de Bresson passe a ser observada 

com mais atenção por nós, brasileiros, em especial, e latino-americanos, de maneira 

geral. Como a maioria dos estudantes de graduação não tem acesso à língua francesa, a 

uma bibliografia internacional atualizada (dado o estado defasado da quase totalidade de 

nossas bibliotecas), essa resenha termina com um apelo por uma tradução da obra para o 

português. 

Não passou a ser desnecessário olhar para trás depois de L‟économie de la Grèce 

des cités, mas definitivamente passou a ser impossível olhar pra frente sem considerá-la. 

Os atuais e vindouros estudos em História Economicossocial da Grécia Antiga não 

podem ignorar a existência de Alain Bresson. E para isso é importante que as editoras 

nacionais se sensibilizem para viabilizar a tradução de uma obra tão importante para 

velhos e novos pesquisadores, renomados ou em fase inicial de sua formação. 
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