
ECONOMIA, UMA CIÊNCIA SOCIAL 

• Os Fenómenos Sociais decorrem da vida social. 

 

• São objeto de estudo das Ciências Sociais.(Economia, História, 
Sociologia, etc) 

 

• As Ciências Sociais podem estudar os mesmos fenómenos, mas em 
perspetivas diferentes. 



FENÓMENOS SOCIAIS- EXEMPLOS 

TRABALHO BANCOS/DINHEIRO 

DESEMPREGO 

CONSUMO POUPANÇA INVESTIMENTO 



Será que são estudados apenas pela Economia? 

Vejamos o desemprego…  
 
 

A História observa a evolução ao longo do tempo, quando é 
que o fenómenos se tornou mais evidente… 

A Geografia observa a sua distribuição no espaço (europeu, 
nacional, mundial)… 

O Direito analisa os elementos que a lei deve respeitar para 
regular a situação e apoiar os desempregados… 

A Sociologia estuda as implicações que esta situação tem 
sobre a organização das famílias 

A Economia observa as razões porque as pessoas ficam no 
desemprego, como intervir para aumentar o emprego, as 
consequências para as pessoas e para o país, como apoiar 
as famílias nesta situação… 



Fenómeno social total e interdisciplinaridade 

O que é que distingue as diversas ciências? A Perspetiva ( o ponto de vista) com que cada uma observa 
A realidade social  

A perspetiva sob a qual cada ciência observa a realidade é 
própria de cada ciência e constitui o seu objeto científico. 

A realidade observada pela Economia, o objeto real, é a 
realidade social, comum às diversas ciências Sociais. O 
Objeto real é o fenómeno social , com múltiplas facetas, 
mas único. 

FENÓMENO SOCIAL TOTAL 

Concluindo… 

A realidade social é complexa, para se conhecer  exige-se um estudo e análise segundo 
múltiplas perspetivas. 
Desta forma é necessária a complementaridade das diversas Ciências Sociais para o 
conhecimento completo dos fenómenos, sendo esta complementaridade designada por 
interdisciplinaridade. 



A Economia é uma ciência social porque… 
1. Tem um objeto cientifico próprio - A perspetiva sob a qual observa a realidade social. 

 
2. Utiliza o método científico, o que significa que: 

a. Observa a realidade; 
b. Questiona sobre as observações; 
c. Formula hipóteses explicativas; 
d. Submete à experimentação, o que lhe permite validar ou refutar hipóteses; 
e. Formula leis que explicam e preveem a realidade 

 
 
  

A Economia é uma ciência  porque tem um objeto científico e utiliza o método científico, o que lhe confere caráter de 
ciência. Por outro lado, seu objeto real de estudo recai sobre a vida dos homens em sociedade ou seja sobre a 
realidade social, por isso é uma Ciência Social. 



Problema(s)  económico(s) 

O que 
produzir? 

Como, quando, 
onde, para quem 

produzir? 

Como repartir 
o resultado 

da produção? 

Consumir ou 
poupar? 

A escassez está na origem de 
todos os problemas a que a 

economia pretende dar resposta 

Problema fundamental da 
Economia: Como maximizar o bem– 
estar tendo em atenção que este 
depende da utilização de bens cuja 
criação exige recursos, os quais 
sendo limitados são insuficientes 
para satisfazer todas as 
necessidades (que são ilimitadas), e 
por isso são escassos 



Escassez 

Em termos económicos escassez significa insuficiência de recursos para satisfazer todas as 
necessidades e resulta da conjugação dos seguintes factos: 

a. Os recursos existentes são limitados 
b. Os recursos existentes têm múltiplas aplicações alternativas 
c. As necessidades que pretendemos satisfazer com os bens que criamos a partir dos 

recursos existentes são ilimitadas 


