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Resumo 

Esta dissertação trata dos conceitos de ordem social e organização econô- 
mica na obra de Adam Smith e analisa como ele estabeleceu uma forma de 
representação da realidade econômica vigente até o final do século passado. 

Para um entendimento mais completo, torna-se necessário deialhar a des- 
criçao de Smith sobre as origens e limitaçaes da iniciativa científica. A atitude 
metodológica que permeia sua obra difere da postura dedutiva do filósofo 
racionalista. como ele nos é geralmente apresentado. Trata-se, na verdade, de 
um misto de influências'newtonianas e humeanas. Smith entende a explicaçáo 

.científica sob uma 6tica anticartesiana, isto é, que pretende estabelecer cor- 
relações entre alguns aspectos da reaiidade em lugar de descobrir a essência da 
realidade analisada. Assim, consegue avançar hipóteses mais abstratas e fortes, 
as quaís ap;esentam o tema da disciplina emergente como algo especificamente 
econbmico, radicalmente distinto dos objetos descritos pela linguagem vulgar,. 

Argumenta-se, ainda, que a visão de Adam Smith sobre o problema da 
coordenaçao é oposta a solução dada pelos filósofos naturalistas ao problema de 
se conceber uma sociedade formada apenas de indivíduos preocupados com seus 
próprios interesses pessoais. . 

O conceito de Smith sobre ordem social possibilitou-lhe na0 56 delimitar 
as fronteiras do domínio economico, separado do político, como também fugir 
a duas grandes dificuldades do chamado modelo hobbesiano: primeiro, a 
dificuldade de se deduzir a racionalidade global da sociedade a partir do 
comportamento de indivíduos que agem objetiva e racionalmente; e, segundo, 
a dificuldade de se explicar a estabilidade soc-ial em termos de uma espécie 
de instrumentalisrno coletivo, na ausência de normas que restrinjam as açdes 
autocentradas dos atores atravPs de uma orientação guiada por valores, 

De certa forma, a preocupaçao com estes problemas vem sendo, até hoje, 
o ponto central da teoria econõmica. Portanto, as liçdes da Economia Política 

I clAssica continuam a ser muito esclarecedoras. 
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Introducão a 

Whenever econumics is used or thought about, 
equ ilibriurn is a central orga nising idea. 

FRANK HAHN 

O conceito de equilíbrio est6 presente em quase todo modelo econômico 
[ver Hahn (1 973 e i 982M] ;  A despeito dos severosataques que vem sofrendo dos 
pontos de vista metodológico, analítico e empírico, o conceito de equilíbrio segue 
desempenhando basicamente três funçdes. i, ao mesmo tempo: a) um recurso 
heuristico; b) uma norma teórica; e c) um sistema de lógica [ver Fisher (199311. 

I 

Como recurso heuristico, ajuda a organizar em torno de um eixo comum 
fenomenos que i primeira vista pareceriam completamente desconexos. Quando 
analisados da ótica do equilíbrio, eventos, que de outra maneira se apresentariam 
como aleatbrios ou inesperados, revelam-se partes de um sistema ordenado. 
Desse modo, o conceito de equilíbrio provê ordem e estabilidade aos processos 
econômicos complexos. Além disso, a idéia de uma tendência a um estado de 
coisas razoavelmente previsível exerce um forte apelo, especialmente pelas 
promessas de clareza, simplicidade e precisao. Qualquer novo evento deve estar 
relacianado a este estado de coisas, cabendo ao teórico a tarefa de mostrar, como 
em um quebra-cabeça, onde esta nova peça se encaixa no resto do quadro. 

I 

Como uma norma tebrica, o conceito de equilíbrio constitui-se em uma 
medida abstrata com a'qual os economistas podem comparar o estado de uma 

b economia real em um dado momento do tempo. Os valores ideais que as variáveis 
assumem no equilíbrio servem como um padrão para avaliar situaçdes economi- 
cas concretas. Qualquer divergência em relaçaoa norma-teórica 6 explicada em 
termos daquelas forças que a própria teoria já prevê como prováveis responsáveis 
por um possível desvio. 

Finalmente, o conceito de equilíbrio íunciona também como um sistema 
de lógica. Desde a mecânica c16ssica. a análise do equilíbrio tem servido como 
paradigma do método científico. Ela possibilita o recurso a todo um aparato 



matemdtico, que facilita a argumentação e a apresenta~ao dos resultados. Para a 
ortodoxia, é o rigor e a precisão matemática que conferem à economia o seu 
sta tus científico. 

Portanto, a análise do equilíbrio econ6mico desempenha tanto um papel 
positivo quanto um papel normativo. De um lado, ela constitui-se em uma 
tentativa de explicar cientificamente as inter-relaçóes dos fenomenos voltados à 
sobrevivência material dos homens. De outro lado, seu objetivo é demonstrar a 
existência de uma ordem natural, com relação h qual qualquer estado econ0mico 
concreto pode ser avaliado [ver CIark (1 989) 1. 

De fato, uma das principais ambições da teoria econ6mica1 é desenvolver 
uma descrição teórica adequada do funcionamento global de uma economia de 
mercado descentralizada. Em outras palavras, é tentar demonstrar analiticamente 
que a ordem social pode emergir espontaneamente a partir das açbes auto-interes- 
sadas de indivíduos isolados. 

Neste sentido, a teoria economica segue uma tradiçáo que remonta a 
Hobbes e A filosofia do direito natural. A economia com partilha com essa tradiçao 
filosófica a convicçáo rnetodol6gica de que uma combinação apropriada da 
razão e da observação é a chave para a descoberta das leis naturais dos 
comportamentos dos indivíduos e da ordem s ~ c i a l . ~  

Entretanto, se a economia absorveu-parcialmente o metodo e alguns valores 
centrais dessa tradição filosófica, a partir do século XVIII ela se apresenta como 
um modelo alternativo para expl icai a sociabilidade em uma sociedade mercantil 
[Habermas (1 984a, p. 311. 

Ela também procura explicar a natureza do liame social; aquilo que permite 
que os indivíduos vivam juntos, em sociedade, no caso, como sujeitos econômi- 
cos. Como toda teoria da sociedade, a.ieoria económica, além de descrever os 
agentes sociais, seus comportamentos predominantes e as formas de sua iniera- 
çao, procura explicar como se determinam os resultados coletivos, intencionais 
ou não, das aqões individuais. 

A teoria econ0mica fornece, contudo, uma solução muito própria ao 
problema hobbesiano de encontrar as instâncias fundadoras da ordem social: "na 
sociedade economica, o mercado e a concorrência dispensam todo recurso a 
qualquer LeYiata ou, em outras palavras, a quâisquer 'instituiçòes"' [De Villé 
(1 990, p. 11)]. A teoria econõmica, ao provar que existe um vetor de preços que 
compatibiliza os planos ótimos de todos os agentes, conseguiu demonstrar a 
existência de uma ordem (se náo real, ao menos analiticamente concebível) que 
se fundamenta exclusivamente na livre interaçzo dos agentes econ6micos. Nao 
h6, em princípio, necessidade de nenhum aparato jurídico-político, exceto aquele 
que garanta a troca mercantil e a propriedade privada (a sua condiçao de 
possibilidade). 

A aposta é, portanto, bastante alta. Nada mais, nada menos do que a 
exclusão das instituições do campo de anilise. O objeto por excelência da teoria 
economica, o sistema de mercado auto-regulado, é um sistema teórico fechado, 
no sentido de que, e.m principio, 1730 é necessário examinar as instituiçdes sociais, 
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políticas e jurídicas para entender como os preços são produzidos pela inteiação 
entre oferta e demznda. 

Em conseqüência, "a exclus~o de toda estrutura macrossocial e a focaliza- 
ção exclusiva sobre o processo da troca trazem consigo uma concepçào mi- 
nirnalista da sociedade econdrnica: sua constiiuiçao (no sentido quase juridico 
do termo!) não compreende mais que um artigo: ninguém será forçado por outra 
pessoa a trocar" [De Villé (1 990, p. 13}] .  

Em resumo, em certo sentido, os sujeitos econômicos não sáo mais sujeitos 
"sociais". As hipóteses recorrentes de atomicidade e independência dos agentes 
econômicos acabam por excluir da investigação teórica os laços afetivos, cultu- 
rais, religiosos ou políticos. As relaqóes sociais devem ser postuladas de modo a 
excluir qualquer possibilidade de interdependência entre as funções de utilidade 
dos agentes individuais.' Assim, a troca torna-se o único e essencial processo de 
socializaç~o entre os indivíduos a ser explicado pela teoria [[De Ville (1988)l. 

O objetivo desta dissertação é mostrar as origens dessa teoria muito parti- 
cular da sociedade, que funda a sociabilidade tanto na divisa0 do trabalho (e na 
interdependência recíproca por ela gerada) quanto na concorrência mercantil (e 
na existência de mecanismos de imposição de conduta dela originados) e, 
partindo dessas instâncias fundadoras, proporciona uma soluçao (ao menos 
analítica) para o problema da ordem social, vista como~resultado nao-planejado 
das agões dos indivíduos, que agem orientados pela racionalidade instrumental, 
pela vinculaçào rnaximizâdora de meios e fins. 

A dissertação está dividida em trés capítulos. No Capítulo 1, procuraremos 
mostrar que os conceitos de "economia" e de "econômicoJ' são historicamente 
datados e culturalmente determinados. Evidências históricas e etnográficas suge- 
rem que até à sociedade-ocidental moderna não existia nenhum termo específico 
para designar o econômico ou a economia [ver Polanyi (1  944, 19572 e 1957M 
e Dumont (1 97711. 

Argumentaremos que este fato est6 relacionado à dificuldade de delimitar 
a esfera econômica naquelas situaçBes em que as açdes económicas têm basica- 
mente motivaçdes não-econ6micas. Para entender como a economia passa de 
um estado de anonimato para a situação em que é não apenas definida como 
também tratada por uma disciplina científica autbnoma, faz-se necessário dis- 
tinguir entre aquelas sociedades onde as atividades voltadas à reproduçao da vida 
material esta0 subordinadas As exigências do aparato jurídico-político, As crenças 
religiosas, 2 coerção física, aos laços de parentesco etc. e a sóciedade ocidental 
moderna, em que estas mesmas atividades são reguladas por mecanismos de 
irnposiçao de conduta que são essencialmente materiais e obedecem a imperati- 
vos sistérnicos. 

Algumas perguntas emergem. Se apenas a sociedade moderna desenvolveu 
a idéia ou o conceito de economia, em que momento ele se tornou possível? Mais 
precisamente, quais as condições para que o pensamento moderno constituísse 
essa categoria? Quais os passos metodológicos para que fosse desenvolvido um 



conceito que designasse alguns aspectos especíiicos do que concretamente são 
acões com mliltiplos significados de homens vivendo em sociedade? 

D o  ponto de vista teórico, a esfera economica aparece como se fosse regida 
por leis naturais. Para a ciência economicr, tal como para as outrâs ciências 
socinis, a consciência de um conjunto de fenomenos inter-relacionados é cons- 
truida em torno da idéia de ordem natural. Mas alguns passos adicionais foram 
necessários para que a ordem nzttural se transformasse em equilíbrio econômico. 

* 
Tratava-se, em primeiro lugar, de conceber o domínio da produçao como 

um domínio coerente, para entao separá-lo do todo social, conferindo-lhe um 
sentido ieleológico. Desse modo, o passo seguinte de nossa investigação é 
examinar de que maneira o problema da ordem social é.colocado em termos 

- 
modernos, para depois analisar como esse tema é reelaborado pela economia 
política, na constituição de seu objeto e de seu método. 

O Capítulo 2 traia, portanto, de descrever como a idéia de ordem natural é 
desenvolvida pelo direito natural, particularmente por Hobbes e Locke. Esta breve 
análise do modelo contratualista almeja satisfazer dois objetivos: de um lado, 
acentuar aqueles elementos que serão reincorporados pelo modelo economico; 
de outro, identificar as dificuldades dessa abordagem do agir social, sugerindo 
até que ponto elas permanecem no tratamento contemporâneo da ação econo- 
mica e da coordenação em um sistema de mercados. 

Procuraremos eniatizar, particularmente, as diferenças entre esta nova 
maneira de explicar a ordem social e aquela que predominava até Hobbes, cujas 
origens remontam a Aristóteles. Em uma prevalece a reconstrução histórica das 
etapas pelas quais teria passado a humanidade. Em outra, valendo-se de uma 
construção racional, a ordem social é derivada de alguns pressupostos acerca da 
natureza humana, por meio de uma rigorosa dernonstraçao lógica. De um lado, 
domina a história, de outro, a razão [ver Bobbio (1 987 e 1991) e Prado (1 992a e 
1992 b)1. 

No Capítulo 3, examinaremos como a ternática da ordem social é reelabo- 
rada por Smith. Tentaremos mostrar que e em torno desse eixo que se estrutura 
um programa de pesquisa viável para a disciplina, pois a partir dele é possível 
preencher aquelas qualidades necessárias para definir o "económicol' que foram 
identificadas no Capítulo 1. 

I 

Nosso argumento bdsico é que na definiçao do domínio econômico foram 
fundamentais certas caracteristicas do pensamento smithiano que se opõem 
frontalmente às bases metodológicas do direito natural: 

L 

a) uma atitude anticartesiana, enfatizando a induçáo como método inves- 
tigativo e recusando o recurso a princípios últimos da realidade [ver Ciemaschi 
(1 981 11; 

b) a reelaboraçáo da distinção aristotélica entre causas finais e causas 
eficientes, imputando um papel ativo às forças da natureza, que funcionam como 
uma instância supra-individua1,na promoção da prosperidade e bem-estar dos 
homens [ver Thornson (1 9651, Reisman (1 976) e Clark (1 98911; e 



c) a visão da sociedade como um processo histórico dinâmico, a ser 
abordado por uma combinaçao de determinicmo econômico e historiciho que 
privilegia a análise das instituições [ver Meek (1 97.1) e Reisman (197611. , 

Em outras palavras, procurzremos defender que o desenvolvimento do 
conceito de economia se estrutura em torno da idéia de ordem natural. 56 que 
ordem natural compreendida de forma'consideravelmente diversa daquela des- 
crita pelos jusnaturalistas. Assim, nesse capítulo tentaremos entender as críticas , 
de Smith ao modelo hobbesiano, apontando quais as conseqüências para a sua 
concepção do agir econômico e do problema da coordenação. 

Contra uma interpretação ainda muito difundida de A Riqueza 'das Naçbes 
como um sistema racionaliçta, em que os fatos econ6micos são deduzidos de 
certos princípios da natureza humana tornados como absolutos e universais, 
proporemos uma visao da obra de Smith em que as ações economicas s 6  podem 
ser plenamente compreendidas quando inseridas no quadro mais amplo da 
cultura e da história. 

Retomar os primeiros momentos da economiapolítica clássica desta pers- 
pectiva é particularmente relevante quando a ciência econômica tenta reincor- 
porar as instituiçóes ao seu campo de anáIisea4 A dificuldade é fazer isso sem 
abandonar a idéia de equilíbrio que molda o seu objeto e principalmente o çeu 
metodo. De qualquer modo, o primeiro passo em direçao a uma reavaliação do 
papel das normas sociais e das instituicoes na esfera da reproducão da vida 
material é pensar essa esfera não em ternos de uma simples soma de atos 
maximizadores e egoístas, mas como o processo de interação do homem com o 
seu ambiente natural e social, que é instituído simbolicamentee como tal deve 
ser investigado. 



I .  O desenvqlvirnento do conceito de economia 

For the iirst discovery of every science 
is the discoi~ery of itself. 

SCHUWETER 

1 .I - Introdução 

Parece haver consenso em torno do fato de A riqueza das nações ser um 
divisor deáguas na hist6ria da' ciência econômica; Graças a Adam Smith, nas 
primeiras décadas do século XIX, o estudo da economia pditica j6 havia adqui- 
rido o status de disciplina cientifica nos meios acadêrnic~s.~ 

Desde então, economistas e principalmente historiadores das idéias têm-se 
debruçado sobre uma dificil questão. A ciencia econômica 6 fruto de uma 
invenção consciente ou resultado de um longo e moroso processo de acumulação 
de conhecimento em torno de alguns temas específicos? Em um. extremo do 
debate estáo aqueles que acreditam que a emergência da economia deve ser 
encarada como uma tentativa consciente de aplicar às questões economicas o 
método desenvolvido pela filosofia natural. Em outro extremo, explica-se o seu 
surgimento em função das transformaçaes econômicas e sociais que acabaram 
conduzindo 3 Revolução Induçtriaf. Entre um extremo e outro, muitiplica-se uma 
vasta gama de interpretaçdes, que ora carregam mais nas cores relativistar;, ora 
realgam os refinamentos teiiricos e o aperfeiçoamento do aparato c ~ n c e i t u a l . ~  

Este velho debate permanece vivo e continua despertando interesse porque 
toca em pontos nevrálgicos de uma polêmica bastante atual: as dificuldades do 
individualismo rnetod~lógico,~ aqui em seu status nascendi. 

Em tempos de "imperialismo económico", os economistas têm sido vistos 
como paladinos do racionalismo nasciências s o ~ i a i s . ~  Há um empenho renovado 
em compreender as razões para o êxito (e as dificu-ldades) desse método, quer do 
ponto de vista teiirico, quer de uma perspectiva histórica. Por que foi a economia 
que se mostrou mais profícua em dar à questão da racionalidade e da coordena- 
ção das ações individuais um tratamento mais formalizado e, conseqüentemente, 
mais apto a orientar a intervençao no mundo concreto? Os limites dessa aborda- 
gem estariam de algum modo predeterminados pelos desenvolvimentos teóricos 
originais dessa disciplina? 



NOSEO objetivo é justamente, pariindo desses quest ionamenios contempo- 
rineos, retomar a diccussao em torno da origem da economia e do papel de Smith 
na consolidação do seu status científico. Trata-se apenas, é claro, de mais uma 
interpretação histórica possível. Contudo, uma abordagem de inspiraçao antro- 
pológicag pode revelar novos pontos importantes, ao indicar que vaiores estáo 
por tr6s das formulações iniciais do discurso economico. 

I Começaremos discutindo como 05 economistas definem hoje a sua disci- 
plina, isto 4,  quais são os seus critérios de demarcação (Secão 1.21, para entao D 

colocar estes criterios em uma perspectiva histórica (Seçao 1.3) e mostrar que as 
formu laçbes iniciais desse domínio teriam de obedecer a condiçbes tanto objeti- 
vas quanto tedricas (Seçao 1.4). q 

1.2 - Economia formal x economia substantiva 

O primeiro passo, então, e investigar quais são os critérios que servem para 
demarcar os limites da ciência económica. Na verdade, é possivel identificar 
basicamente dois tipos de definiçties: as substantivas e as formais [Parijs (1  990, 
p. 2811. As primeiras privilegiam o objeto de investigaçao, o tipo de fenomeno de 
que ela se ocupa. Para definir a ciência económica, enumeram-se as condições 
necessárias e suficientes para que um dado fato social seja dito econiimico. já as 
definições formais caracterizam esse campo de investigaçao pela sua maneira 
particular de estudar os fenômenos. Trata-se aqui de enumerar as condiç~es 
necessárias e suficientes para que a análise desses fenômenos seja dita econômi- 
ca. Em resumo, uma definição substantiva da economia a identifica através do 
tipo de fenômeno de que ela se ocupa. Uma definição formal, por outro lado, 
procura distingui-la através do tipo de abordagem queela emprega para estudá-lo, 
do seu r n é t ~ d o . ' ~  

Como salienta Polanyi ( I  9576, p. 2-43], os dois sentidos de econômico, 
substanti\~o e formal, nzo S ~ O  equivalentes: "o segundo deriva da lógica; o 
primeiro, dos fatos". Vale a pena aprofundar esta distinçâo para entender como 
a análise económica se configura como uma aplicação da economia formal a 
uma economia específica, o sistema de mercado auto-regulado. 

De um ponto de visia formal, economia é a maneira de dispor dos meios % 

de tal modo que um máximo de fins previamente definidos seja atingido. É dito 
formal por causa do cardter lógico da relação meios-fins e se refere a uma situaçao 
de escolha bem definida, a saber, entre os usos diferentes dos meios dada a sua 
insuficiência. 

O sentido formal implica, pois, um conjunto de regras que regulam a 
escolha numa situaqao de escassez. Então devemos examinar com mais atençao 
as definiçdes de escolha e e~cassez.~ '  

Escolha nada mais é do que uma decisão entre cursos de ação alternativos. 
O indivíduo, a partir de uma situaçáo inicial e sob restriçòes de um conjunto de 
condições aí encontradas,' busca a reàlizagáo de um fim, empregando os meios 



disponiveis. A aqão se realiza segundo normas de eficiência, de tal modo que os 
meios escolhidos possam ser considerados os mais adequados de acordo com o 
conhecimento disponlvel. € daí que advem o seu caráter lógico ou racional. 

Por outro lado, como dissemoç, a economia formal se refere a uma situação 
de escolha, dada a insuficiência de meios. Trata-se do chamado postulado da 
escasçez. Nas palavras de Robbins (1 935, p, 14), por exemplo: 

... quando o tem o e os meios püra atin ir os fins são limitados e capazes de aplicaçao P alternativa, e os ins iao capazes de ser jiierentiador em ordem de import3ncia. eniao o 
comportamento necessariamente assume a forma de escolha (úi t imo griio nosso). 

. A partir desta constatação, ele propde uma definição para a ciênica eco- 
narnica: 

A economia é a ciência que estuda o cornpofiamento humano enquanto uma relação entre 
fins e meios escassos que têm usos alternativos [Robbins 11 935, p. 1611. 

E observa em seguida: 

É importante desde j i  notar certas irnplicaçaes deste conceito. O conceito que rejeitamos, o 
conceito de economia como o estudo das causas da riqueza material, era o que poderia ser 
chamado de um conceito c1assific;itÓrio. .. O conceito que adotamos pode ser descrito como 
analitico. Ele não procura selecionar certos t ipos de comportamento, mas centra a atenção em 
um aspec:~ articular do comportamento, a forma imposta pela iniluéncia da escassez IRobbins g (1 935, p. 1 -1 711. 

I Uma grande objeção, entretanto, tem sido levantada pela antropologia 
economica. A noção de escassez é um dado essencialmente cuitural. Na nossa 
sociedade, como bem notou Robbins, o comportamento humano é fortemente 
condicionado pelo fato de que o tempo é sempre limitado e a natureza sempre 
avara em nos proporcionar os recursos necessários para suprir nossos desejos.l2 

Outras sociedadec, porém, não  apenas têm uma percepçao diferente do 
tempo, como também não acreditam na falta permanente de recursos como algo 
que seja intrínseco à natureza. 

Vâle lembrar que os trabalhos de etnólogos importantes como Marshall 
Sahlins e Pierre Clastres indicam que as economias primitivas sao sociedades de 
abundância e não sociedades de sub~isténcia.'~ Contra o :mito do homem 
selvagem condenado a uma condição quase animal por sua incapacidade de 
explorar eficientementea natureza e gerar excedentes, esses autores argumentam 

k 

que a produçao primitiva garante a satisfaç~o das necessidades materiais das 
pessoas porque ela opera deliberadamente aqukm das suas possibilidades obje- 

- tivas. Essa recusa de gerar excedentes está relacionada i aspiraçao de autarquia, 
de independência dos grupos vizinhos . .  . ,. [Clastres . (1 982) e Sahlins (1 97811. 

Temos aqui o quadro dentro do qual.aanálise econornica (entendida como 
a economia formal aplicada a um-tipo de economia -o  sistema de mercado) pode 
ser um metodo eficaz.'" economia nesse contexto é vista como uma soma de 
vários atos de "economizar", isto é, de escolhas em situaçao de escassez. 
"Enquanto as regras que governam tais atos são universais, até que ponto-as regras 
aplicáveis a uma determinada economia dependem se a economia e ou nao, de 
fato, uma seqüência de tais atos" IPolanyi (1 957b, p. 24711. 



Em outrâs palavras, para que esse tipo de abordagem seja pertinente deve 
encontrar alguma correspondência com a realidade empírica. E isso acontece 
porque, de fato, os últimos séculos produziram no Ocidente uma forma de 
organização da vida material onde as escolhas racionais, induzidas pela escassez, 
tem um lugar proeminente. Tratü-se do sistema de mercado auto-regulâdo. Na 
medida em que a economia é dominada por um sistema desse tipo, uma 
abordagem que privilegie a ação racional auto-interessada tem muito a dizer. Mas 
não podemos esquecer que entre as formas concretas da sobrevivência material 
e a ação econômica (economizing) não há necessariamente uma relação perma- 
nente. Fora da sistema de mercado, a analise formal, fundada na escolha racional, 
perde parte da sua relevância como método de investigação do funcionamento 
da economia [Poianyi (1 957b, p. 244-2471 I. 

Na verdade, antropologos, sociólogos e historiadores, ao investigarem cs 
formas de sobrevivência material do homem, deparzrn-se frequentemente com 
uma gama imensã de instituições muito distantes do mercado auto-regulado. Para 
eles, um método analítico desenvolvido para uma forma específica de economia 
tem um aIcance limitado, na ausência de elementos da troca mercantil e do 
sistema de mercado. É, portanto, fundamental reconhecer as diferenças entre 
outras formas de organização econômica e aquela que é predominante l ia 
sociedade moderna, especialmente no que diz respeito As formas de troca. No 
nosso caso, em que pretendemos examinar que circunstâncias especiais produ- 
ziram na sociedade moderria uma ciência do econômico, esse procedimento 
parece ser heu risticamente promissor. 

Mas, para fazer isso, tem-se de recorrer a unia outra maneira de definir a 
economia que enfatize o tipo de fenômeno em detrimento da forma de abordálo. 
Uma tentativa desse tipo foi empreendida por Polanyi, Arensberg e Pearson 
(1 9571, que procurarem i u  ndamentar urna economia substantiva.15 

O sentido substantivo do termo econ6mico refere-se ao processo de in- 
teração do homem com seu meio ambiente natural e social, naquilo em que se 
constitui a fornecimento contínuo de meios materiais para a satisfação de suas 
necessidades. Ele é derivado da dependência de cada sei humano da natureza e 
dos seus semelhantes. 

A fonte desse conceito é, portanto, a realidade social concreta, mais 
precisamente a rede de atividades sociais voltadas para a sobrevivéncia material 
do homem. Polanyi ( I  95ib;p. 248) sugere que a vis20 substantiva da economia 
deve caracterizá-la como um processo ji7stifuídOt composto de elementos ecolb- 
gicos, tecnolbgicos e sociais (quer se relacionem, respectivamente, ao meio 
ambiente natural, aos instrumentos empregados na produqão ou ao arranjo 
humano da sociedade em questão). 

Trata-se de um processo porque envolve basicamente dois tipos-de movi- 
mentos (mudanças de lugar ou entre pessoas): locacionais e apropriaiivos. Os 
primeiros inctuem a produção e o transporte para os quais o deslocamento 
espacial dos objetos materiais é essencial. Os últ  irnos referem-se basicamente i 
distribuição, a repartiçao dos bens entre as pessoase podem resultar de transaç~es 



(apropriaçóes derivadas de uma relaçzo bilateral) ou de disposições (quando se 
resumem a atos unilaterais determinados pelos costumes ou pela lei). 

Poroutro lado, dizemos que o processo é instituído porque ele está imerso 
em um conjunto de instituições economicas e 60-economicas. 

Um estudo de como as economias concretas s ~ o  instituídas deve partir do 
exame de como elas adquirem estabilidade e recorrencia, isto é, como suas partes 
tornam-se interdependentes. Isto ocorre através da combina~ão de alguns poucos 
padrões, que são denominados formas de integração. Segundo Polanyi (1 957b, 
p. 250-2521, é possível verificar empiricamente que são três os principais padrdes 
ou formas de integraqão: reciprocidade, distribuiqão e troca. 

N a s  sociedades onde o processo economico é instituído do primeiro modo, 
observam-se movimentos apropriativos entre pontos correiaros de grupos simé- 
tricos. Esse tipo de integraçso presiupõe, portanto, que a sociedade esteja 
organizada em grupos que sao simétricos entre s i .  Sáo exemplos de produção 
organizada, a partir de relações recíprocas, o potlaich e o kula.16 

O segundo padrão designa movimentos apropriativos em direqao a um 
centro e para fora dele. Depende, então. da existência de algum tipo de centro , 

no grupo. São exemplo; desse tipo de economia as civilizações do antigo Egito, 
da Babiiônia, da China arcaica, dos lncas, o feudalismo etc. Grandes armazéns 
reuniam e estocavam ora parte. ora todo o produto, para reparti-lo entre as cl~sses. 

Por último, a troca se rekre aqui a um duplo movimento de mudança de 
mãos dentro de um sistema de mercado. Logo, requer mercados com sistemas de 
forrnaçao de preços. Esse tipo de economia, organizado em torno de mercados, 

! é pr6prio da sociedade ocidentat moderna. 

É evidente que cada iipo ou forma de integraçáo dos elementos econõmicos 
requer um arranjo institucional diferente. Devem-se acrescentar duasobserva~T)es 
importantes. Em primeiro lugar, este tipo de análise nao implica que em cada iipo 
de economia prevaleça apenas um padrao de integiaçab, mas somente que um 
deles deva ser predominante. Algumas formas de integração podem surgir lado a 
lado com a dominante. A dominância ser5 determinada pela sua influência no 
modo pelo qual a sociedade organiza terra e trabalho. Por exemplo, nas socie- 
dades primitivas s ~ o  os laços de parentesco, com todo um conjunto de obrigaçdes 
simétricas e recíprocas, que ditam as regras para oempregodos fatores produtivos. 
Já na sociedade moderna, todos os fatores de produçao, especialmente a forca de 
trabalho humana, são mercadorias, e sua utilização está completamente subor- 
dinada às regras de funcionamento do sistema de mercado. De qualquer modo, 

h estas formas de integraçao nao representam estágios de desenvolvimento ou algo 
semelhante; não existe aqui nenhum elemento cronol6gico. 

Em segundo lugar, nao se pode esquecer que comportamentos isolados de 
qualquer tipo nao produzem nenhuma dessas estruturas. Por outro lado, elas não 
surgem misteriosamente do nada: são resultantes da acumutação de formas de 
comportamento individuais, sob condições favoráveis. 

Apenas em um ambiente organizado simetricamente a comportamento 
reciproco resultara em instituições econbmicas relevantes. Apenas onde um 

23 



centro alocativo tiver sido estabelecido os atos de distribuição individuais produ- 
zirão urna economia redistributiva, e apenas na presença de um sistema de 
mercado formador de preços os atos de troca individuais resultarao em preços 
que possam integrar a economia. 

Assim, a troca, para que sirva como forma de integracai da sociedade, 
requer a existência prévia de um sistema de mercado. Por isso, náo é qualquer 
tipo de troca que se encaixa aqui. Na verdade, é possível distinguir três formas 
de troca. 

e 

I 

A troca operacionalé o mero deslocamento espacial do objeto entre duas 

I partes. É o caso da troca de presentes, e.g., entre parceiros, entre amigos, entre m 

hóspedes ou entre visitantes. Por muito tempo, a troca entre povos e impérios 
deu-se na base de troca de presentes ou dádivas, usualmente cercada por um 

I rigoroso cerimonial.' 

O segundo tipo é a troca administrada, que se fundamenta e m  tratados mais 
ou menos formais entre grupos, povos, governos. A diferença com relação ao tipo 
anterior é que aqui as trocas pressupaem uma taxa de equivaléncia definida 
previamente, em geral pelos costumes e tradições. Entretanto, barganhar preços 
nao faz parte dos procedimentos. A equivaléncia, uma vez estabelecida, deve ser 
mantida, e m  princípio, para sempre. Para fazer frente As mudanças nas circuns- 
tâncias, alguns ajustes podem vir a ser necessários, mas estes provavelmente não 
ocorrerão nos preços, mas em ouiras coisas como qualidade ou formas de 
pagamento. A rationale dessas práticas é manter a todo custo os preços es- 
tabelecidos. 

A troca mercantil, a terceira forma típica de troca, est6 íiindamentada na 
mecanismo de oferta e demanda. O mercado é o locus desse tipo de troca e é 
formado por alguns elementos, entre os quais a oferta, a demanda, a equivalência 
e a cornpetiçao. Demanda e oferta podem ser definidas, respectivamente, como 
uma multiplicidade de pessoas desejosas de adquirir ou de dispor de mercadorias. 
Apenas a presença simult5nea das duas garante a existencia de um mercado. Do 
contrário, se apenas um desses elementos está presente, podemos falar tào-so- 
mente em uma instituição semelhante ao mercado, mas não de um mercada 
propriamente dito. O outro elemento importante é a taxa de equivaléncia. De 
acordo com o seu caráter, podemos classificar os mercados como de preço .i 

estabejecido Iset-price market) e formador de preço (price-making market). 

O primeiro está relacio~ado as trocas administradas. Apenas no segundo 
surge o preço. De fato, o preço flutuznte que muda a partir da interüção 
competitiva dos indivíduos é relativamente recente na história do homem. Mas 
o que é o preço em sentido substantivo? E a designasao para a razao de troca 
quantitativa de mercadorias diferentes resultante da barganha. Portanto, este 
elementode antagonismo entre as partes que realizam a troca éfundarnental'aqui. 
Ao mesmo tempo, o resultado da operação pressupae um certo tipo de acordo 
ou ajuste entre os lados. Esse tipo de interação entre os opositores é que garante 
o cardter integrativo desse tipo de troca. 



Portanto, para servir como forma de integraçao, padrao recorrente e estável 
de organizagao da esfera economica, a troca 'requer o suporte de mercndos 
formadores de preço, de preços flutuantes que integrem a economia a partir de 
atos individuais. 

Definir a economia de maneira substantiva permitiu mostrar dois fatos 
importantes: 

a) mercados e trocas envolvendo preços sao formas muito particulares de 
organizar a produçáo material. Ao contrário do que sugere uma visao mitificado- 
ra, muito popular sobretudo entre economistas, essas duas instituiçóes est%o longe 
de ser universais; e 

b) as motivações que fazem as pessoas participarem das atividades 
produtivas são essencialmente náo-econornicas em todas ou quase todas as 
sociedades, excluindo a nossa. Por exemplo, o que move um trobriandense a 
atuar no kula é a obrigaçáo de dar e receber; o que faz um servo trabalhar no 
feudo é uma obrigaçao jurídica; o que obriga o escravo a produzir 4 a coerçao 
fisica. Em nenhum desses casos é a busca do interesse material privado que leva 
cada um a agir. . 

Nosso passo seguinte é mostrar como nestas siiuaçóes as pessoas não 
conseguem delinear com clareza os contornos daquele domínio que chamamos 
hoje de "econômico". 

1.3 - A economia anhnirna 

Por mais estranho que possa hoje nos parecer, antes dos tempos modernos 
náo existia nenhum termo específico para designar o conceito de "econômico" 
ou "economia". Desse ponto de vi.sta podemos dizer que esse conceito estava 
ausente.I8 

Enquanto a 'economiaJ'- a forma de organizaçao da sobrevivência material 
do homem - era ignorada, as relações de parentesco, as regras de etiqueta, as 
práticas cerimoniais recebiam designaçdes complexas e detalhadas. "Mesmo 
para o pensador profissional o fato de que o homem precisava comer não parecia 
digno de elaboração" [Polanyi (1  957.a, p. 7811. 

Ainda segundo Polanyi, "não pode ser meramente uma obra do acaso que 
até épocas muito recentes na0 existia, 'nem mesmo na linguagem de povos 
civilizados, nenhum nome para sintetizar a organizaçao das condisões materiais 
da vida. Há apenas duzentos anos, uma seita esptérica de pensadores franceses 
cunhou o termo e autodenominou-se économistes. Eles reivindicavam ter desco- 
berto a economia." E acrescenta em seguida: "a principal razao para ausencia de 
qualquer conceito de economia é a dificuldade de identificar o processo econômico 
nas condiç~es em que ele estava submerso em instituições na~econômicas." 

Se a unidade e a coerência dos fatos econornicos não se refletiam na 
consciência dos homens era porque a interação entre o homem e a natureza 



o meramente operativo (simples transferência física de um bem entre uma pessoa 
e outra, como na troca-dádiva) até a troca integrativa, a troca mercantil, em que 
nao só ocorre essa transferência, como h6 também um processo de barganha, do 

I 
qual resulta a taxa de equivalência [ver Neale (1 957, p. 367-3681]. 

I Por outro lado, um sistema de mercado auto-reguladoz1 sempre envolve 
preços. Em última aodlise, sao os preços que funcionam como princípio integra- 
tivo e garantem a ordem na produção e na distribuição, j6 que todas as decisões 
econômicas relevantes serao, nesta situaçao, baseadas nos preços. I 

Feita a distinção, caberia perguntar se os mercados locais teriam evoluído 
naturalmente para os sistemas de mercado. Para Polanyi, não. Em maior ou menor a 

medida, mercados locais sempre foram mercados de vizinhança, que, embora 
importantes para a comunidade, não dominavam a produção, controlada por 
outros princípios integrativos, como reciprocidade e redistribuição. Ademais, os 
mercados locais, seja na ~ e l a n é s i a  ou na cidade medieval, foram cercados de 
um estreito controle, de modo a náo comprometer as formas tradicionais de 
organizaçao material [ver Polanyi (1 944, p. 56-67) e Clastres (1 982, p. 131 -1 3611. 

Segundo Polanyi, os sistemas de mercado são resultantes dos grandes 
mercados internos nacionais, que se formaram no periodo anterior 3 Revoluç30 
Industrial, como resultado das políticas intervencionistas do mercantilismo. Mas 
no mercantilismo a organizaçzo tradicional da terra e do trabalho permanecia 
preservada, e os interesses políticos da indústria continuavam subordinados aos 
interesses políticos dos Estados nacionais. O sistema de mercado auto-regulado 
exigiu ainda nada menos que a separaçao institucional da sociedade em uma 
esfera política e uma esfera economica. Este é um processo que só se completa 
deiinitivamente no seculo XIX.  

Nao nos interessa aproiundar esie terna. O importante para os nossos 
propósitos é enfatizar as reais dimensges das transformaçóes advindas do desen- 
volvimento do sistema de mercado auto-regulado. ti economia, que estava 
totalmente submersa em institu içdes não-econem icas (embedded economy), 
transforma-se numa esfera independente e autônoma (disembedded economy). 

Mais que isso, no momento em que uma motivação exciusivamente eco- 
nômica, a propensão para o ganho na troca, 6 capaz de criar instiiuiçaes 
especificas, como o mercado de trabalho, o mercado monetário etc., o controle 
do sistema econbmico pelos mercados passa a ter conseqüências brutais para b 

toda a sociedade. Ocorre uma verdadeira inversão: ao invés de a economia estar 
"incrustada" (embedded) nas rejaqbes sociais, as relações sociais passam, em 
grande medida, a ser controladas pelo sistema econômico. A sociedade deve 
moldar-se de modo a permitir que o sistema econômico funcione de acordo com 
suas próprias leis. 

Em outras palavras, uma economia de mercado só pode existir em uma 
sociedade de mercado. Existem mercados para todos os elementos da produção, 
para todos os bens e serviqos e também para o trabalho, a terra e a moeda. "Mas 
trabalho e terra não são senão os próprios seres humanos, nos quais consiste 
qualquer sociedade, e o meio arnbienle natural, no qual ela existe. Inclui-los no 



Em outros casos, a predominância de trabalho escravo ou servil também 
contribuiu para o anonimato da economia. Obrigar outros seres humanos a 
trabalhar só é'possivel por algum tipo de coercáo. A submissão resulta, na maior 
parte das vezes, do poder instituído politicamente e depende da posiç2o que cada 
um ocupa na sociedade. A medida que a riqueza passa a se constituir de 
elementos materiais em detrimento daqueles que dependem do status social, os 
métodos de controle do trabalho cedem espaço àqueles estritamente econômicos. 
"Assim, enquanto o trabalho dependente predomina c o m o  um elemento na 
riqueza, aeconomia tem somente uma pálida existência" [Polanyi (1 957a, p. 7711. 
De fato, como veremos mais à frente, urna das condiçtíes para o desenvolvimento 

I de uma esfera econômica independente é a submissão do trabalho (ou a pr6pria 
essência do homem) e da terra (a natureza, o meio ambiente) a leis que sao 
exclusivamente económicas. 

A outra dificuldade de identificar em sociedades tradicionais o domínio 
economico é a ausência de uma motivação exclusivamente economica. Em 
outras palavras, a noção de interesse, da procura individual do útil, não é a 
motivaçao predominante que atua sobre as pessoas nas atividades produtivas. "Se 
algum motivo equivalente anima chefes trobriandenseç ou americanos, clãs 
andamanenses etc., ou animava outrora generosos hindus, nobres germânicos ou 
celias em suas dádivas e despesas, não é a fria razão do comerciante, do 
banqueiro ou do capitalista. Nessas civilizações, as pessoas são interessadas, mas 
de maneira muito diferente da de nossa época ... A própria palavra interesse é 
recente, originária da técnica contábil: interest, latim que se escrevia nos livros 
contábeis, diante das rendas a receber. Nas morais antigas mas epicuristas, são o 
bem e o prazer que se procura, e não a utilidade material. Foi preciso a vitória 
do racional ismo e do mercantiiismo para que fossem postas em vigor e elevadas 
à altura de princípios as noções de tucto e de individuo ... Dificilmente, e somente 
por perífrase, se podem traduzir essas últimas palavras [interesse individual] em 
latim, em grego ou em árabe" [Mauss (i 974, p. 1 75-1 76)].19 

Finalmente, em sociedades tradicionais, as necessidades são determinadas 
por padrões ditados pela tradiçao, pelos costumes da comunidade. Freqüente- 
mente, a "quantidade neceçs=iriaff est5 associada As possibilidades físicas de 
estocagem dos gêneros mais utilizados. Necessidades e desejos sem limites (como 
vimos, o correlato lógico da idéia de "escassez"1 são noçdes bem desconhecidas. 

Em que momento a economia sai do anonimato? No momento em que os 
aspectos economicos da vida social deixam de estar subordinados aos outros 
aspectos. No momento  em que as atividades ligadas A sobrevivência material do 
homem adquirem um cardter sistêmico e ganham uma ceda autonomia. 

Isto acontece quando estas atividades passam a ser estruturadas em sistemas 
de mercados nacionais e internacionais 'e quando sao integradas pelas trocas 
rne r~an t i s .~~  

No que diz respeito ao primeiro aspecto, é importante distinguir mercados 
(market-places) e sistemas de mercados (market-systems). Em um'mercado local 
(market-place), não hA necessariamente um mecanismo de oferta e de demanda 
que resulte em preços. Vimos acima que a troca pode ter vários sentidos: desde 



Com relação a um objeto próprio, os primeiros sinais de um campo 
especifico são encontrados nos escolisticos e no direito canonico. Estes autores 
lidavam com uma ampla gama de fenômenos que hoje chamaríamos de "econô- 
micos", como valor, preço, juro, lucro, moeda etc. Mas não abordavam esses 
fen6menos de modo sistemati~ado.'~ 

Como sugere a discuss~o da seção anterior, isto está ligado ao fato de que . 

a sociedade medieval ainda era fortemente marcada pela subordinação dos 
aspectos econômicos aos outros aspectos da vida social. Somente a transição para - 
uma sociedade onde a economia é aut6noma e sistemica permite que as catego- 
rias economicas sejam explicitadas. 

E quanto aos autores que costumamos agrupar em torno do rnercantilismo? 
Eles que viveram no momento dessa transição e rujas propostas políticas ajuda- 
ram, como vimos, a consolidar os grandes merczdos nacionais, base para os 
sistemas de mercado auto-regulados, por que não foram capazes de dar aos temas 
econômicos a unidade e sisiematizaqão que requer o pensamento científico? Em 

' outras palavras, por que não tinham uma "ciência econômica", mas apenas um 
discurso fragmentado sobre alguns aspectos do "econ6mico"? 

Basicamente porque as transaçóes internacionais são consideradas de uma 
forma e as trocas internas de outra. Para as relaçbes comerciais intrafronteiras, 
pouco a pouco vai sendo abandonada a tese de que, na troca, o ganho de um é 
sempre a perda do outro. Esta idéia era muito popular até o período e está 
associada ao fato de que nas sociedades tradicionais, como vimos, a troca não  
só não era um fenômeno generalizado, como estava limitada por regras muito 
severas. "Pensar que a troca é vantajosa para ambas as partes é uma mudança 
bisica e assinala o advento da economia" [Dumont (t  977, p. 3511. Entretanto, 
essa mudança de valores, que ocorreu justamente no período mercantilista; nao 
se estendeu ao âmbito do comércio internzcional. Acreditava-se então que a soma 
da riqueza do mundo era limitada e constante e que cada país deveria fazer de 
tudo para abocanliar a maior parte dessa riqueza. Ora, não é possível antever 
regularidades universais, se se acredita que o que vale para uma área geográfica 
não vale para o resto do mundo, onde o que realmente conta sao os interesses 
políticos. 

A literatura mercantilista nos mostra então que, "se um domínio separado 
deveria ser reconhecido como econ6mic0, esse domínio deveria ser esculpido do 
domínio político: o ponto de vista econornico exigiu ser emancipado do político. 

1 

A histbria subseqijente nos diz que houve um outro lado dessa 'emancipação': o 
economico teve de emancipar-se da moralidade" [Dumont (1  977, p. 3611. 

O 

Essa emancipação ou desrnembramento exigiu que duas condiç6es adicio- 
nais fossem satisfeitas: 

a) o conceito de "economia" a ser desenvolvido, no caso o objeto por 
excelência da nova disciplina, tinha de ser dotado de uma certa consistênciat,do 
contrário nao serviria como base para um discurso coerente; além disso, essa 
consistência tinha de çer interna, do contrário a ordem teria de ser introduzida de 
fora; e 



mecanismo d e  mercado significa subordinar a substância mesma da sociedade 
às leis do mercado" [Polanyi (1944, p. 71 )I. . 

1.4 - A constru~ão do domínio econômico 

Até aqui vimos, em grandes traços, de que modo se desenvolveu na 
sociedade capitalista uma esfera economica relativamente autônoma e também 
como esse fato é especial, se compararmos com outras sociedades que não 
segregam os aspectos econ6micos, submersos, diluidos no tecido social. 

O ponto que gostariamos de desenvolver agora é: como a economia política 
foi moldando o seu objeto? Partimos da premissa de que nao existe algo como "a 
economia" até o momento em que os homens elaborem um canceito para 
designar aspectos especificos do que concretamente são açbes humanas com 
múltiplos significados. Em outras pafavras, o que podemos observar concretamen- 
te são homens vivendo em sociedade; se uma ciência social especializada, como 
é o caso da economia, pretende estudar um ou alguns aspectos da vida social (e 
não rodos}, ela ter8 de realizar um corte dessa realidade de modo a construir o 
seu objeto de análise. O que gostaríamos, de investigar agora são os postulados e 
as definiçdes iniciais que historicamente realizam esse corte no caso..da econo- 
mia. Ou, de outro modo: como essa ciência ideal ou metodologicamente se 
separa das restantes e se constitui a s i  própria? 

. Schumpeter.(l954) sugere que a primeira descoberta de qualquer ciencia é 
a descoberta de si mesma: "A consciência da presença de um conjunto de 
fenbmenos inter-relacionados que suscitam 'problemas' é evidentemente o pré- 
requisito de todo esforço analítico. E, no caso das ciências sociais, esta consciên- 
cia moldou-se a s i  mesma no conceito de lei natural." 

Entao, o primeiro esforço para reconstruir analiticamente o desenvol- 
vimento do conceito de economia deve ser no sentido de compreender as idéias 
de ordem e lei natural. Mas, como dissemos, é preciso ainda entender como a 
economia política se transforma em um ramo autonomo da filosofia moral distinto 
da ética, do direito e da política. É necessário apontar que mudanças de valores 
fazem com que a partir de um ceco momento alguns temas sejam vistos como 
parte da primeira e nao mais objetos das últimas disciplinas, ainda que todas de 
algum modo estejam interessadas em explicar a ordem social, regida por leis 
universais da natureza. 

Historicamente, para que tal separaq3o fbsse possível, "o conteúdo ternatico 
teria de ser visto ou sentido como um sistema, constituindo em alguma medida 
um todo separado de outros temas" [Dumont (1977, p. 33)]. '~sta coridiqaó deve 
ser analisada de dois ingulos diferentes: 

a) o reconhecimento de um campo de estudos (um objeto); e 

b) uma maneira diferente de abordá-lo {um método). 



coerenle sem a necessidade de urna autoridade despótica, como tarnbérn produz 
os resultados mais eficazes. O interesse individual 4 congruente com o interesse 
geral, e o domínio economico pode, pelo menos em tese, resolver o seu problema 
de coordenaçáo sem a interferencia externa. 

Podemos, agora, resumir os resultados de nossa investigação acerca das 
condiçaes que tiveram de ser vencidâs para que fosse desenvolvido um conc.eito 
de economia, que distinguisse esse domínio no espaço das reiaçdes sociais. 

Partimos da premissa defendida por Dumont de que a economia é um . 
consttuclo te0rico. Em outras palavras, não existe algo corno a economia ate o 
momento em que os homens construam um conceito que designe um conjunto 
de atividades, via de regra, completamente diluídas em outros aspectos da vida 

U 

.I 

social. 

Ademais, mostramos também que evidências históricas e etnográficas su- 
gerem que até à sociedade ocidental moderna não existia nenhum termo es- 
pecífico para designar o económico ou a economia, quanto mais um discurso 

. teórico coerente sobre esse objeto. Embora os homens sempre tenham encontrado 
formas de organizar a produção material, as sociedades tradicionais não dispu- 
nham de uma terminologia especifica para designá-la. 

A razão da ausência de um conceito de economia é a dificuldade de 
identificá-la naquelas situaç6es em que a s  ações econbmicas têm basicamente 
motivaçdes não-econômicas. A ferramenta conceitual para dar conta da transição 
de um estado de anonimato para o de uma existência separada, inclusive com a 
criação de uma disciplina científica autônoma. é a distinção entre "economia 
incrustada'' (embedded economy) e "economia desincrustada' (disembedded 
economy). Esta distinçao só pode ser plenamente compreendida se tratamos a 
economia de uma maneira tal que sejamos capazes de enxergar nas sociedades 
tradicionais aspectos mais ou menos correspondentes aos aspectos econiimicos, 
os quais a rigor deverízmos denominar "quase econômicos" ou "potencialmente 
econ6micosJ'. Isto só é possível se adotamos uma visão substantiva da economia 
em oposiçao à visão formal, tal como sugerem os trabalhos de Polanyi. 

Entretanto, mostramos que para a elaboraçao do conceito de economia, de 
ta l  modo que este pudesse servir como objeto da nascente economia política, 
além dessa condiçao objetiva (a transiçao de economia incrustada para uma 
economia desincrustada, através do desenvolvimento dos sistemas de mercado), i 

outras condições eminentemente teóricas tiveram de ser satisfeitas. 

Foi preciso, de um lado, conceber o domínio da atividade de produçao 
como um domínio coerente e, de outro, separar esse domínio do todo social, a 

conferindo-lhe um conteijdo teleológico. A metáfora da mao invisível, do plano 
nao-planejado, encerra a satisfação dessas condiçaes. 

A idéia de economiasó pôde explicitar-se numa sociedadeonde a produçao 
era movida principalmente por interesses materiais. Entretanto, para que esse 
conceito adquirisse um status cient ifico, u rn julgamento de valor acabou tendo 
de entrar em ação: a crença de que o dorninio econômico não só é coerente, 
como esta voltado para o'bern de todos os homens. 
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b) esta coerência deveria de algum modo estar voltada para o bem dos 
homens, senão mais uma vez não haveria como escapar da intervençao do Estado, 
do politico. 

Estes dois pontos resumem o que Dumont designou como postulado da 
consistência interna orientada para o bem do homem. E este o corte definitivo, o 
postulado básico para a economia política se autonomizar como disciplina, 
tornar-se uma ciência social particular, que estuda alguns aspectos e nao outros 

L 

da vida social. Este postulado cria um domínio próprio, um campo de estudo 
especifico; 

Com relaçao à primeira parte do postulado, a consistência interna, a 
condição foi satisfeita com os fisiocratas. O Tableau Economique de Quesnay é 
o primeiro retrato do domínio econômico como um todo consistente, formado 
de partes inier-relacionadas. No lugardasobservaçóes mais ou menos desconexas 
dos antecessores, o ziguezague das poucas linhas que ligam as três classes oferece 
urna visão extremamente simp1eç.e coerente do funcionamento de uma economia 
mercantil. Mas, com a fisiocracia, a economia não se separou nem da política 
nem da ética. "Caracteristicamente, com ele [Quesnay] náo se pode dizer que os 
inieresçes econômicos se harmonizam por s i  prbprios, enquanto em Adam Smith 
eles o fazem em princípio, ainda que nem sempre de fatof' [Durnont (1 977, p. 38)l. 

No que diz respeito à segunda parte do postulado;de que a consistência do 
domínio é tal que se volta para o benefício dos homens quando deixada à sua 
própria sorte, as duas obras cruciais para sua elaboração foram o Segundo tratado 
sobre o governo civil, de Locke, e, obviamente, A riqueza d a  nações, de Smith. 

Por que Locke foi importante para o desenvolvimento da economia pol iti- 
ca? Em primeiro lugar, porque aprofundou a análise daqueles aspectos das 
relações jurídico-políticas que são essenciais (nem mais nem menos) para o 
funcionamento do sistema de mercado auto-regulado. O contrato e o aspecto 
legal da troca. Mais: sua teoria do valor e uma legitimaqão da propriedade 
privada. 

Contudo, o mais importante é que Locke mostra que os interesses de duas 
partes em uma transação náo s:o necessariamente antagônicos. Este é o axioma 
que Haiévy ( 1  965) denominou postulado da identidade natural de interesses. No 
Segundo tratado sobre o governo civil, Locke desenvolve argumentos que suge- 
rem em que contexto a troca (e a propriedade privada, sua condição de pos- 
sibilidade) pode ser mutuamente vantajosa para os participantes. Assim, ele 
consegue encontrar um fundamento objetivo para a identidade de interesses. 

A riqueza das nações vai radicalizar a linha de.argumentação iniciada por 
Locke. Smith adota implicitamente o pos:uiad6 da identidade natural de interes- 
s e ~ , ~ ~  mas percebe que nenhuma sociedade complexa pode subsistir sem alguma 
forma de "mecanismo socialJf que coordene as açaes dos agentes econômicos. A 
solução de Smith para o problema da ordem é o sistema de preços. Sua an6lise 
refinada dos mecanismos de funcionamento dos mercados consegue mostrar que 
uma sociedade comercial, baseada nas atividades de um grande número de 
agentes, independentemente perseguindo seus interesses privados, nao apenas é 



tradiçao do humanismo cético de Lipsius e Montaigne, quanto pelas idéizs de 
GrotiusnZ4 OS primeiros procuraram enfatizar a grande multiplicidade de crenças 
e costumes entre os povos, conciuindo que apenas um denominador comum 
entre os homens poderia ser apontado com segurança: o impulso para a autopre- 
servação. Grotius, por sua vez, trançform~u este impulso em um principio moral. 
Todos os cbdigos de comportamento social teriam sido construídos em torno de 
um mesmo núcleo: a) que o homem tem o direito naturalde se defender; e b) que 
esse direito é contrabalançado por um dever ou lei naturalde se abster de atacar -. 

os outros hornen~, exceto quando sua sobrevivência está em perigo. 

Sem referir-se explicitamente a Grotius, Hobbes procurou compatibi l izar 
esta abordagem das questões éticas fundada no conceito de direito natural com 
o restante de sua obra, especialmente com suas posições epistemol6gicas. 

E aqui foram igualmente marcante'; tanto a filosofia experimental de Bacon 
quanto o racionalismo de Descartes. A obra de Hobbes tenta conciliar estes dois 
extremos. "O racionalismo empirista (ou empirismo racionalista) formulado por 
Hobbes ... consiste em partir da natureza e voltar a ela, percorrendo um trajeto 
em que o real 6 reduzido a elementos simples, a fim de que se possa utilizb-los 
numa dedução capaz de recompor as iealidades concretas" [hlonteiro (1 979, p. 
x-xi) 1. 

Se, par um lado, é verdade que um tal racionaiismo não é suficiente para 
incluir Hobbes entre os seguidores de Descartes nem para dirimir as divergências 
entre ambos [ver Monteiro (1 979, p. xi-xii j e Tuck (1 989, p. 1 3-1 8 e 41 -5011, por 
outro, não se pode deixar de observar que, enquanto filósofo da ciência moderna, 
Hobbes procurou consolidar a abordagem cartesiana da natureza física em 
oposiçao d concepçao teleológica do aristoteiisrno (Fonseca (1 993, p. 72)l. 

A continuidade do projeio intelectual de Hobbes é atestada pela divisa0 
original de Os elementos da filosofia, uma de suas obras mais sistemáticas. A 
primeira seção, De corpore, é devotada aos fundamentos da metafísica e da física. 
A segunda, De homine, diz respeito ii percepçao e traz umalonga discussao sobre 
o ç  princípios da ótica (refração, reflexa0 etc.), bem como sobre outros aspectos 
da conduta humana, e.g., sobre o desejo por aquilo que é percebido e a sua 
reiaçao com os julgamentos morais. A terceira seção, De cive, trata finalmente 
das implicaçbes políticas desses a r g ~ r n e n t o s . ~ ~  

- Assim, no Leviatz! a terceira e última versdo de sua filosofia política e 
posterior ao De ~ i v e , ~ ~  o filósofo inglês concede i moral tratamento an61ogo 
aquele dispensado, por exemplo, as  cores. Da mesma forma que não existe nada 
intrinsecamente azul, vermelho ou verde, não existe nada objetivamente bom ou 
mau. Nenhum desses termos se refere a propriedades intrínsecas de um objeto. 

b 

De onde se segue que n%o existem propriedades morais objetivas: 

Pois as palavras born, rnnu e drisprerivels~o serripre usadas em relação a pessoa que as usa. 
Nao há nada que o seja simples ri absolutamente, nem há qualquer regra comum cio bem e do 
mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos ... N3o existe o íiriis ultimus nem 
o surnmum Iíonurn ... (L, .  p. 33 e & 1 L2' 

Desse modo, a cor, o som, o calor etc. não estão no proprio objeto externo, 
mas são sensâções qcie resultam da pressão causada pelos movimentos do objeto 



2 .  Ação e ordem social 

A lei de natureza não é um consenso dos homens, 
porém o ditame da raz.30. 

HOBBES 

2.1 - introdução 

Frequentemente tem sido argumentado que a forma de explicar a ordem 
económica a partir das motivações humanas individuais, característica da eco- 
nomia politica ciAssica, é um desdobramento puro e simples do jusnaturalismo. 

O ponto de vista que gostaríamos de defender aqui se opae em parte a essa 
v.isão linear do desenvolvimento histórico da economia pol.ítica. Nosso argumen- 
to central é que o êxito de Smith em firmar o status científico da nova disciplina 
está justamente associado a certascaracteristicas de sua abordagem, que surgem 
em contraposição ao direito natural. 

Para entender em que medida a economia política clássica desenvolve uma 
visão alternativa do problema de explicar a ordem social i! Util antes de tudo voltar 
aos jusnaturalistas.'A meta é dupla: de um lado, trata-se de  compreender a que 

I se opde Smith; de outro, esta análise nos permitira identificar o que se recupera 
desse modelo no período que se segue a Smith. 

Começaremos caracterizando o que ficou conhecido como o problema 
hobbesiano, já que Hobbes é, sem dúvida, o ponto de partida para o tratamento 

I moderno da questâo da ordem social. Em seguida, faremos um breve comentário 
sobre o Segundo tratado sobre o governo civil, de Locke, procurando localizar o 
desvio que permite A economia política clássica esquivar-se do problema hobbe- 

I siano. 

2.2 - O problema hobbesiano 

O eixo central da filosofia moral de Hobbes era o problema do direito 
natural, isto é, da existência ou nzo de padrdes morais comuns, de acordo com 
os quais todos os homens deveriam viver. Hobbes era influenciado tanto pela 



fala no bom e na virrude em favor de um discurso que se refere a direitos [Tuck 
(1 989, p. 57-58)]. 

Quanto ao primeiro ponto, sobre a condição natural da humanidade, 
Hobbes adverte No Capítulo XVII do Leviatd que: 

a} A natureza fez os homens iguais, qiianto As suas caracteristicas ficicas e 
mentais. Qualquer diferença entre dois homens não é suficientemente relevante 
para justificar um privil4gio. 

b) Dessa igualdade quanto A capacidade deriva a igualdade quanto à 
esperança de atingir um determinado fim. Dado que os recursos sao escassos (e 
este é, como veremos, um aspecto fundamental do estado de natureza hobbesia- 
no) e nem todas as vontades individuais podem ser satisfeitas simultaneamente, 
os homens tendem a se tornar inimigos. E, para obtero objeto desejado e satisfazer ' 
suas paixões (especialmente a autopreservação), os homens mobilizam todos or 
meios à sua disposiçáo, entre os quais o poder sobre os outros homens, destruindo, 
conquistando ou subjugando u n s  aos outros. "Conseqüentemente ter servidores 
é poder; e ter amigos é poder: porque s ~ o  forcas unidas" (L, p. 53). 

C) Na naiureza humana encontramos as três causas principaisda discórdia: 
a competiçao, a desconfiança e a glória. "A primeira leva os homens a atacar os 
outros tendo em vista o lucro; a segunda, a segurança; e 2 terceira, a reputaçao" 
(L, p. 75). Daí decorre que: 

d) Enquanto os homens não vivem sob a égide de um poder soberano, eles 
se encontram num estado de guerra de todos contra todos. 

Hobbes introduz, então, uma distinção fundamental entre este estado e a 
sociedade civil. N o  primeiro: 

... nada pode ser injusto. 4s noções de bem e dc mal, de justiça e injustiça, não podem ai  ter 
lugar. Onde nao há p d e r  comum nao há lei, eonde ndo há lei não h6 injustiça ... 5.30 qualidades 
que ertencem aos homens em sociedade, n3o na solidão. Outra conseqüência da mesma 
con iç3o é que não há propriedade, nern dominio, nem disiinçao entre o meu e o teu ... {L, p. 
77). 
B 

Em resumo, a passagem de um estndo para o outro institui a justiça, a 
propriedade e, principalmente, cria o consenso moral. Para todos os homens, as 
leis civis passam a funcionar como medida de suas aqaes, determinando se sao 
certas ou erradas, louváveis ou desprezíveis: 

A lei civil é, para todo súdito, constituída por aquelas re ras que o Estado lhe irnpóe, oralmerite 8 ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de sua voilta e, para usar como critério de distinçao 
entre o bem e o mal; isto e, do que é contrário e do que n3o é contrário i regra (L, p. 161 1. 

Mas  se as leis civis resolvem o problema do relativismo moral, como é que 
a sociedade civi l  é primeiramente constituída, uma vez que o desentendimento 
generalizado no estado natural tende a impedir qualquer esforço cooperativo 
entre os homens? Para responder a essa questao, Hobbes, tal como Groiius, fala 
no direito natural e nas leis de natureza. Pois mesmo no estado de natureza há 
pelo menos urna coisa com a qual todos concordam: cada homem tem o direito 
dese defender quando atacado. Portanto: 



nos iirgãos do sentido e sao transmitidas ao cérebro através de membranas e 
nervos. Também os pensamentos, o raciocínio, os sonhos, as crenças e todas as 
demais atividades mentais s;to causados pelo impacto dos movimentos dos 
objetos externos nos nossos sentidos e pela ressondncia desses efeitos no cérebro. 

I Hobbes define ainda a imaginaçdo como a sensaçao diminuída no tempo. 
A origem das inclinaçaes humanas estaria precisamente na imaginaçao, isto é, 
em uma sensação residual. Em outras palavras, a origem das paixaes, apetites e 
desejos residiria, em última instância, nos objetos externos aos homens e na 
impressão causada por eles. 

Prosseguindo na sua argurnentaçao, o fi16sofo distingue dois tipos de 
movimentos que sao peculiares aos animais, em geral, e aos homens, em 
particular: os movimentos vitais e os movimento5 voluntário(;. Os primeiros sao 
açdes realizadas automaticamente pelos organismos para se manterem vivos. Sao, 
por exemplo, a respiraçao, a digestao e a circulaçao do sangue. Os segundos são 
todas as demais açdes nas quais a vontade e a deliberaçao interferem: 

... dado que andar, falar e os outros movimentos voluntários dependem sempre de um 
pensamento anterior de como, ondee o quê, 6 evidente que a imaginaç30 é a primeira origem 
interna de todos os rnovirnentos voluntários (L, p. 321. 

Os objetos exteriores, através do pensamento e da imaginação, desenca- 
deiam pequenos movimentos no interior do corpo humano, antes de se manifes- 
tarem no andar, no falar, enfim, no agir, que Hobbes denomina esforço. Este 
esforço quando vai na direqão dâquilo que lhe dá origem é chamado de desejo 
ou apetite. Ao contrário, quando o esforço é no sentido de evitar alguma coisa é 
chamado de aversáo. Um mesmo objeto pode provocar paixões contraditórias. 
Nesse caso, entra em cena a deliberação: 

... ido  conjunto de desejos, aversões, esperanças e medos, que se vào desenrolando até que 
a açao seja praticada, ou considerada irnpossivel, leva o nome de deliberação. .. (L, p. 37). 

Em resumo, segundo o autor: 

a) os homens chamam de bom aquilo que Ihes causa desejo e de vil aquilo 
que é objeto de seu ódio e de sua aversao. Os julgamentos morais resultam dos 
sentimentos e da percepçao acerca do mundo exterior, que, por sua vez, diferem 
muito de pessoa par; pessoa. Em outras palavras, sAo basicamente subjetivos; 

I b) as açaes volunt6rias derivam do que o autor denomina imaginaçao, ou 
seja, das sensações residuais, que também se originam das impressdes causadas 
pelos objetos externos; e 

I C) todo agir é precedido de um processo deliberativo, em que se contrapóem 
as irnpress6es confiitantes deixadas pelos objetos. 

Até aqui traçamos em linhas gerais o problema que Hobbes pretendia 
enfrentar. O que mais nos interessa, porém, é examinar a solução dada pelo 
filósofo ao conflito moral. Para Hobbes, o caminho para o entendimento era a 
po lirica. 

Sua argumentação tem duas etapas importantes: a) a distinçao entre estado 
de natureza e sociedade civil; e b) o abandono de um discurso moral realista que 



Concluindo, na solução hobbesiana, os homens concordam em abdicar dos 
seus julgamentos privados e se submeter a leis que são impostas por uma 
autoridade esiatal que é legitimada pelo contrato coletivo. 

Nossa discuss~o até aqui envolveu urna descrição resumida de como o 
problemada ordem social era colocado por Hobbes e da saída por ele encontrada. 
Como se sabe, Hobbes é o primeiro de uma longa série de autores a tratar da 
questgo da ordem de uma perspectiva racionalista. 

Embota com diferenças de conteúdo consideráveis, as obras dos principais 
fil6sofos políticos da épocz moderna visam à construção de uma teoria racional 
do Estado, deduzida de uma teoria geral do homem e da sociedade. Com uma 
certa aproximação, pode-se inclusive falar de um "modelo", que parte de Hobbes 
e chega até Hegel [Bobbio (1 991, p. 111. 

Trata-se de um modelo claramente dicot6mico: o homem ou vive no estado 
de natureza ou na sociedade civil. Entre os dois estados há uma relação de 
contraposição. De um lado, o estado de natureza 6 o estado nao-politico ou 
pré-político, formado por indivíduos livres e iguais, porém não-associados (ainda 
que associáveis), que agem perseguindo suas paixões, instintos ou interesses. De 
outro lado, o estado civil é constituído pela união dos individuos isolados e 
dispersas numa. sociedade perpétua e exclusiva, que é a única a permitir uma 
vida conforme a razão. A passagem do estado de natureza para o estado civil não 
ocorre pela própria força das coisas, mas atrav4s de um ou mais atos voluntários 
e deliberados dos indivíduos. Assim, diferentemente do que ocorre com qualquer 
outra forma de sociedâde natural, em que o homem deve viver independen- 
temente da sua vontade, como por exèrnplo na sociedadefamiliar e na sociedade 
patronal, o princípio de legitimagão da sociedade política é o consenso [Bobbio 
(1 987, p. 38-39, e 1991, p. 2-31]. 

Apesar de algumas variações, estas sáo basicamente as características do 
modelo hobbesiâno. É impofiante notâr que se pode falar e m  um "modelo" de 
explicaçao da formação do Estado, porque se trata aqui de uma explicação 
racional e não da descrição de uma realidade histórica. Em out ra  palavras, .um 
processo de.formaçáo da sociedade civil, tal  como idealizado por Hobbes e pelos 
jusnatural isias, jamais ocorreu efetiv~rnente. 

De  igual'modo, pode-se falar em um "modelo alternativo" com relaç~o à 
filosofia política anterior ao jusnaturalismo, pois a reconstrução das origens e 
fundamentos do Estado era completamente diversa e em certo sentido oposta i 
expf icação racionalista. 

Os tratados de filosofia política anteriores a Hobbes apoiavam-se basica- 
mente na Política de Aristóteles, onde a origem do Estado é explicada por meio 
de uma reconstrução histiirica das etdpas pelas quais teria passado a sociedade, 
das formas, mais simples às mais compfexas: da familia à aldeia, da aldeia à polis. 

No modelo aristotélico, a reconstruq30 racional proposta pelos jusnaturalis- 
tas d6 iugar a uma reconstrução histórica (ainda que uma histeria imaginária). O 
ponto de partida da análise não é o hipotético estado de natureza, mas uma forma 
específica, concreta, historicamente determinada de sociedade humana, a família 



.O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naiurale, e a liberdade que 
cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservaçzo de 
sua própria natureza. ou seja, de sua vida; e conwquenternente de fazer tudo aquilo que seu 
próprio julgamento e razao lhe indiquem como meias adequados a esse fim (L, p. 78). 

I Por outro lado, uma lei de natureza é um preceito estabelecido pela razã-o, 

I que proíbe a um homem fazer tudo aquilo que possa destruir sua vida ou privá-lo 

I dos meios necessários para preservá-la: 

... assim defino a lei de natureza: é o ditdme da reta razão no tocante Aquelas coisas que, na 
medida de nossas capacidades, devemos fazer, ou omitir, a iim de assegurar a conservação da 
vida e das partes de nosso corpo (C, p. 45). 

E as duas primeiras e mais fundamentais leis de natureza sdo: a) que todo 
homem deve esforçar-se pela paz; e b) que todo homem concorde, contanto que 
os outros também o façam, em renunciar ao seu direito natural a todas as coisas. 

I Mas quem deve renunciar primeiro? Hobbes argumenta que todos realizam 
simultaneamente um pacto, um contrato que aç partes se comprometem a cumprir 
em um momento posterior, abrindo mão de sua liberdade em favor de um poder 
comum situado ac'ima dos contratantes. Nesse instante, estabelece-se u rn Estado 
civil, com poder para coagir aqueles que deoutra maneira violariam o pacto: 

I 
A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defende-los das invasões dos 
estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma se urança suficiente ... é 
conferir toda rua forca e poder a um homem, ou a uma arsernbléia ck homens, que porra 
reduzir suas diversas vontades, por pluralidadc de votos, a ,uma só vontade ... Feito isto, à 
multidáo assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. E esta a geração 
daquele grande L eviatd. .. (L, p. 1 06). 

! Com a instauraçao da sociedade civil fica solucionado, como vimos, o 
problema do relativismo moral. A lei de natureza obriga os homens a renunciar ao 
direito de seus julgamentos privados em favor dos julgamentos da autoridade 
soberana. Além disso, surge a propriedade, que é também g , a r a n ~ i d ~ ~ l o  soberano. 

I 

Resta perguntar se cada indivíduo isoladamente não teria vantagem em 
romper o pacto. Em outras palavras, o que garante a rnanutençao,do contrato 
social? Hobbes invoca uma terceira lei de natureza: "que os homens cumpram 
os pactos que celebrem" (L, p. 86). Ou seja, a pr6pria razzo Ilies obriga, já que a 
sua dissoluç~o os conduziria de volta a um estado em que sua sobrevivência está 
ameaçada. Ademais, existem duas paixões que fazem os homens tender para a 

L 

paz: o medo da morte e o desejo daquelas coisas que são necessdrias para uma 
vida conforiável, iinpossível no estado de natureza (L, p. 77). 

I 6 a paixão do medo que garante o 'pacto "30 será 
violado: 

Porque as leis de natureza (como ájustjça, a eqüidade, a rnodésria. a picdade, ou, em resumo, 
fazer ao5 outros O que queremos qile nos façam) por si mesmas, na ausencia do temor de algum 
p d e r  capaz de levá-las a ser respeitadas, sáo contrárias a nossas paixws naturais, as quais nos . 
fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem 
a es ada n3o .passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Portanto, apesar P das eis de natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeid-!as e quando pode 
fazê-lo com segurança}, se não for institurda um poder suficientemente grande para nossa 
segurança, cada um confiará, e pcderá le itimamente confiar, apenas em sua própria força e 
capacidade, como proteção contra todos f L, p. 103). 



evidente dos primeiros princípios, mas a fsculdade de raciocínio ... a razdo de Hobbes nào tem 
significado ontol8gic0, e sim metodológico. Ela nao é uma aprendizagem de princípios 
evidentes, mas um método para pensar. A concepçio que ele tem da razào nào e metaiisica, . 
e sim instrumental ... Desse significado diierente de razio deriva uma diierença fundamental 
entre a concepçao hobbe~iana da lei natural e as concepçdes tradicionais. Para estas últimas, 
a naturalis rztio ou recta mio prescreve o que é tmm ou mau em si mesmo; para Hobbes, ao 
contrário, indica o que é. bom ou mau em retação a um determinado fim. 

Dito de outro modo, a razão para Hobbes e a capacidade de calcular, no 
sentido de extrair necessariamente certas conclusdes a partir de certas premissas. 
Diz o fii6soio explicitamente no De. corpore: !rariotinatio est computatio". 
Quando Hobbes diz queo homem é dotado de razão, ele quer dizer que o homem 
é capaz de c61culos racionais, 6 capaz .de descobrir: quais sao os meios mais 
eficazes parã atingir um determinado fim. 

Por outro lado, se a lei de natureza indica o que i2 bom ou mau em relação 
a um determinado fim, o problema de compreender a lei de natureza remete ao 
problema da possibilidade de realizaçso conjunta dos fins. 

Hobbes parte de aiores soiiiários, dotados da habilidade de agir racional- 
mente na vincutação entre meios e fins. Os indivíduos perseguem seus interesses 
privados,originados das paixões. As paixóes, entretanto. variam aleatoriamente, 
e não há nada na natureza que as torne necessariamente compatíveis. 

De fato, como já discutimos, para Hobbes nao há uma regra geral sobre o 
bem e o mal que possa ser derivada da natureza. Logo, os fins dasações também 
são aleatórios e, portanto, indeterminados para a razão. A razao é meramente 
instrumental e está a serviço apenas das vontades individuais: ela nao pode 
discuti-las. A indeterminaç~o dos fins. dá origem ao problema da sua coordena- 
ção, melhor dizendo, da sua possibilidade de realizaçao simultânea, ainda mais 
em um quadro de escassez de recursos como aquele que caracteriza o estado de 
natureza. 

Se a razao nao pode discutir os fins, pode, entretanto, levar os homens a 
concluir que a guerra é fruto do direito ilimitado a tudo e que somente a reniincia 
coletiva a esse direito permite a conservaçao da vida e, por conseguinte, a 
realização das vontades individuais. Em outras palavras, o estado de guerra surge, 
como vimos, porque o homem, movido pelas paixdes e guiado pelo cálculo 
racional, mobilizará todos os meios disponiveis para obter o que deseja, inclusive 
a força e a fraude, a dominzçao dos seus semelhantes. Mas, segundo Hobbes, a 
própria razao mostra que tal estado de guerra está ainda mais em desacordo com 
o seu desejo, pois representa uma ameaça à sua sobrevivência. 

Aqui aparece mais urna inovaqao: em oposiçao h visão tradicional para a 
qual o fim supremo 4 o bem em s i  rnesmo~(independentemenie do bem-estar ou 
do dano que disso pode resultar), Hobbes introduz um ponto de vista utilitarista, . 

segundo o qual, se h6 alguma coisa parecida com um fim supremo, trata-se da 
paz. A lei  natural fundamental prescreve a'busca da paz. "Desta lei fundamental, 
considerada o princípio primeiro da razáo prática, derivam todas as outras leis 
naturais, que Hobbes chama precisamente de 'derivadas', para mostrar que seu 
sistema é um sistema dedutivo conforme os cânones da.quele racionalismo a que 
ele chegou através da familiaridade com as ciências matemáticas ... Observe-se 



patriarcal. Nela os indivíduos não estão isolados. Nem tampouco s3o conside- 
rados livres e iguais:.as relações fundamentais seguem uma rígida hierarquia, szo 
relações entre superiores e inferiores, como aquelas entre pais e filhos, entre 
senhores e servos. A passagem de uma fase a outra nao se deve a uma convençSo, 
isto é, a um ato de vontade racional dos homens, mas ocorre por-causas naturais, 
como a ampliação do território, o aumento da populaçao, a necessidade de 
defesa, a divisão do trabalho etc. E, finalmente, o principio de legitirnaçáo da 
sociedade política não é o consenso, mas a própria "natureza das coisas" [Bobbio 
(1 987, p.42-44, e 1991, p. 711. 

Em síntese, para explicar a ordem soc-ia1 em uma tradiçao filosófica preva- 
i lece uma reconstrução das etapas pelas quais teria passado a humanidade. Em 

outra, por meio de uma construçao racional, a ordem social é deduzida logica- 
mente de um conjunto de pressupostos sobre a natureza humana. A uma 
concepção histórico-sociológica se contrapóe uma concepçao racionalista da 
origem do Estado. De um lado, domina a história, de outro, a razao. 

O jusnaturalismo moderno é, portanto, fruto de um racionalisrno absiiato 
que nao faz nenhuma concessão ao desenvolvimento histórico da humanidade. 
E a filosofia pol itica, enquanto reelaboração do processo racional mediante o qual 
o Estado se constitui, adquire, precisamente nessa sua função reconstrutiva, um 
caráter estritamente científico [Bobbio (1 991, p. 7811. 

É interessante notar que a razão aparece em dois niveis. No nível metateó- 
rico, na idéia de uma ação racional que institui o Estado. No nível metodológico, 
na reconstrução científica deste processo. Este é um ponto importante para nossa 
diccussao, porque o desenvnlvimento científico da economia política segue uma 
trajetória semelhante. 

I 

Se o mercado é o espaqo das  aqóes racionais auto-interessadas. a economia 
política, enquanto explicaçao racional dos mecanismo3 de funcionamento do 
mercado, adquire, tal como a filosofia política, exatamente nesta funçao recons- 
trutiva, o seu caráter científico. E também aqui a razão só pode ser justificada no 
plano metodológico, porque foi tomada desde o princípio na concepçao do 
homem que moida todo o arcabouço teórico. É interessanteaprofundar um pouco 
mais a an61ise do problema hobbesiano e sua s o i u ç á ~  no que se refere aos 
conceitos de açao e racionalidade, já que algumas das dificuldades que encon- 
tramos reaparecerão, como veremos, na economia política. 

Com efeito, Hobbes buscou construir um sistema político dedutivo, com 
seu postulado ético originário (a lei natural fundamental) e as prescrições secun- 
dárias (as leis naturais derivadas). E, como vimos, a lei natural é um preceito 
estabelecido pela razao, é um diiame da reta razáo. 

I Esta definiqao náo difere muito das defini$óes tradicionais. A grande 
inovação 6 que Hobbes dá A razão um signiiicado diferente. Como observa 
Bobbio (1 991, p. 105): 

Para Hobbes, a razáo é uma operaçáo de cálculo, com a qual extraímos conseqfi&ncias dos 
nomes escolhidos para expressar e registrar nossos pensamentos. Nao tem valor substancial, 
mas apenas formal; não nos-revela as essências, mas nos coloca em condiçhs de extrair certas 
conçequências a partir de cedos principios; não é a faculdade com a qual aprendemos a verdade 



No primeiro caso (submissão), a adeslo à norma se dá por força da ameaça 
de puniçao dos infrztores. A decis~o é o resultado final de um processo delibera- 
tivo rzcional. No segundo caso (ideniificaqao), a adesao 3 norma se dá pelo desejo 
de conquistar ou manter a aprovaçáo e opiniao favorável dos outros membros da 
comunidade. A decisao resulta de uma necessidade psicológica. E, no terceiro e 
Ultimo caso (internal;iaçdo}, a adesão à norma 6 fruto de uma reflexão 6tica. 
Independentemente do que pensam os outros e do que o cálculo racional indica 
como o mais vantajoso para cada um individualmente, a norma é acatada porque 
se conclui tratar-se de uma conduta justa e razoável para toda a comunidade 
[Fonseca (1 993, p. 88-90)]. 

O falo é que nenhuma sociedade conseguiria se manter sustentada apenas 
na submissão a uma autoridade estatal, que impõe leis coercitivas sobre os 
individuos isolados. Nesta situação, que é precisamente aquela descrita por 
Hobbes, a decisão de aderir ao pacto depende exclusivamente de um cálculo 
racional. Os indivíduos sempre se comportarão de maneira oportunista. Para um 
contrabandista, por exemplo, que acredita não vir a ser apanhado,. pode ser 
vantajoso deiobedecer 3 le i  e esperar, ao mesmo tempo, que todos os homens a 
cumpram, pois do contrário seu negócio deixaiia de ser lucrativo. Sua decisao de 
violar a lei vai depender apenas de um cálculo entre os seus proviveis riscos e 
benefícios. 

. . 
Quando se rnhltiplica.esse tipo decomportamento para toda a sociedade, 

fica fácil perceber que não se.pode esperar que urna ordem social concebida nos 
termos de um tal instrumentalismo coletivo seja estável. Logo, ele nao é adequado 
como modelo para explicar como a ordem social é possível [Habermas (1 984b, 
p. 21 211, porque exclui do campo de análise a identifica@o e a infernalizaçJo 
como motivações importantes na adesão às normas e reduz as relações sociais 
apenas às relaçdes de poder e submissao pela força. A utilidade não consegue 
sustentar sozinha a coesão social, na ausência de um conjunto de valores 
compartilhados pelos membros da comunidade e difundidos por uma série de 
instituiçaes com0.a escola, a família, a religião etc. 

Resumindo a questão em poucas palavras: 

Visto como uma ordem factual, um sistema puramente "tilitarista seria então um fenômeno 
inerentemente instável, incapaz de subsisténcia empirica [Parsons (1 937, p. 93, n. 111. 

Se a primeira dificuldade 6 sobretudo empírica, a segunda.tem um caráter 
lógico. Trata-se de explicar a passagem da racionalidade individual para a 
racionalidade coletiva. 

A crítica de Parsons (1 937, p. 93) é que a solução hobbesiana não consegue 
explicar como os indivíduos chegam a um acordo que 6 "rarional" no sentido de 
levar em consideração os interesses de todos simultaneamente: 

Na verdade, esta soluç3o [o pacto] envolve estender, em um ponto crítico, a concepç30 de 
racionalidode além do seu escopo no resto da teoria, até um ponto onde os atores, ao invés de 
perseguir seus prbprios iins nos terinos da sua situação imediata, se dão conta da situaçáocomo 
um todo e entao seguem a aç%o necessária para eliminar a forqn e a fraude, obtendo segurança 
com o sacrifício das vant~gens que ganhariam através do emprego futuro destes meios. 



que o próprio conhecimento do fim último, a paz, não é um conhecimento 
imediato, extraído de uma naturalis ratio, capaz de apreender verdades evidentes; 
mas é também ele, coerentemente com a gnosiologia hobbesiana, um co-- 
nhecimento extraído de um raciocínio que vai de premissas a conseqüências" 
[Bobbio (1 99 1, p. 1 06)] .  

Dominado pelo instinto de conservaçao, o homem considera a vida um 
valor supremo. Esse é de fato o cerne dos fundamentos antropológicos da filosofia 
hobbesiana. Como havíamos discutido anteriormente, o que transforma o ser 
insociávei em sociávei é o medo da morte. A soluçáo neste caso são o contrato 
e a submissão voluntária a uma autoridade despbtica. 

Ao examinar a solução hobbesiana para o problema deexplicar a ordem 
social, Parsons 11 937) chama a atenção para alguns pontos fracos. A respostadada 
por Hobbes (um recurso à razao, em primeiro lugar, e ao medo da morte e ao 
desejo de conforto, em segundo) resvala em duas grandes dificuldades. 

Primeiro, como o próprio Hobbeç observou, uma sociedade puramente 
utilitarista seria extremamente precária. Esta precariedade advém do fato de que 
existem inheras coisas que são escassas, coisas que "dois homens desejam'' mas 
que "no entanto nao podem desfrutar ao mesmo tempo". E, na busca de tais 
coisas, as aç6es de uns homens, como discutimos acima, seriam meios potenciais 
para os fins de outros homens. Daí, como um coroi6rio da racionalidade ins- 
trumental, todo homem deve procurar o máximo de poder. Assim, as relações 
que se estabelecem entre os homens são, sobretudo, relações sociais de poder. 

Hobbes viu com clareza que uma tal sociedade estaria permanentemente 
submetida a tensões dilaceradoras e tendências autodestrutivas. Este ponto é 
descrito com precis=io por Parsons (1 937, p. 93-94): 

Uma sociedade puramente utilitarista é cabiica e instável, porque, na ausencia de limitação 
ao uso dos meios, particularmente da força e da fraude, ela deve,pr sua própria natureza, se 
dissolver numa guerra ilimitada pelo poder; e na guerra pelo rim imediato, o poder, está 
irremediavelmerite perdida toda perspectiva de atingir os fins últimos, que Hobbes chama de 
paixdes diversas. 

Como vimos, apenas a força do medo, em especial o medo de morte 
violenta, transforma os indivíduos em seres sociais. Resta, entretanto, perguntar 
se a S O ~ U Ç ~ O  hobbesiana - o pacto social e o Estado deçpbtico -seria suficiente 
para eliminar a instabilidade sem a intervençao de quaisquer amortecedores 
normativos IParsons (1 937, p. 94) e Habermas (1 9846, p. 21 1 ) I .  

Bastaria o medo? A forca coercitiva do Estado seria suficiente para afastar 
permanentemente o perigo da guerra-civil? A propria crueza da visão hobbesiana 
da luta pelo poder parece colocar em dijvida a pbssibilidade de sustentar a coesão 
social apenas na coerção. 

N a  verdade, podemos falar simpl i ficadamente em três motivações bssicas 
para submetermos nossas ações a restrições externas, mesmo quando estas 
restriçaes entram em conflito com nossos desejos e interesses imediatos. São et as: 
submissão,- identificação e -in ternaiização. 



natural e as concepçdes tradicionais. Para ele, a lei de natureza nzo prescreve o 
que é bom ou mau em si mesmo, mas indica o que é bom ou mau em relaçao a 
um determinado fim; 

d) este elemento utilitarista introduzido por Hobbes deriva de uma concep- 
ção inovadora da rszao. Para o filósofo, a razão éentendida nao como a faculdade 
de aprender a essência das coisas, mas como cdlculo, como a capacidade de 
deduzir previsses a partir de certas premissas, com o intuito de escolher os meios 
mais eficientes para atingir os fins ditados pelas paixões; e . 

L 

e) entre estes meios estão a força e a fraude, a dominação dos semelhantes. 
O estado de guerra daí decorrente s6 é superado porque a própria razao leva os 
indivíduos a concluir que a preservação da vida é um fim que se sobrepóe a 4 

qualquer outro. O contrato e a submissao voluntária a uma autoridade despótica 
. 

pdem fim ao livre curso da violência e instituem a ordem social. 

Entretanto, a explicaçáo hobbesiana para o problema da ordem social 
parece apresentar duas grandes diiicu Idades: 

a1 uma t a l  ordem concebida e m  termos instrumentais traz consigo um 
elemento de perene instabilidade. As relapes que se estabelecem entre os 
homens são basicamente de poder, que devem se manter sem a interferência de 
quaisquer amortecedores normativos, como aqueles ditados peloscosturnes, pela 
religião, pelos laços de parentesco etc.; e 

b) a solução hobbesiana para o problema da ordem social na0 explica 
adequadamente a passagem da raciona lidade individual para a racionalidade 
coletiva. Hobbes parece implicitamente expandir o conceito de razão ao explicar 
por que os indivíduos decidem abrir mão dos seus interesses imediatos em favor 
do bem-estar coletivo. A razão, antes definida como vinculação maximizadora 
entre meios e fins em urna situaqao particular, aparece como antecipa~ao do 
resultado global das ações de todos os indivíduos. 

O problema de conceber a formação da vontade coletiva de um modo 
racional e explicar a constituição de uma ordem social, em que os interesses 
privados egoístas sejam conciliados, permanece sem uma solução satisfatória. O 
modelo clássico de ação econômica é, como procuraremos mostrar, uma tenta- 
tiva de resoluçao. 

2.3 - O postulado da identidade natural de interesses 

A discussão anterior mostrou que o resultado final da busca racional de fins 
em atitude egocêntrica, sem o recurso a um elemento estranho, o "estiramento" 
da razão, 15 o caos social onde impera a violência e não a ordem. Nesta seção, 
gostaríamos de fazer uma pequena digressao em torno do tratamento dado por 
Locke à mesma questão. 

A referência b6sica aqui 6, evidentemente, o Segundo tratado sobre o 
governo civil, onde Locke parte de um esquema analítico muito próximo do de 



Na soluç~o proposta por Hobbes, algumas condiç~es ficam implicitamente 
satisfeitas: 

a} os individuos, que inicialmente colocavam os seus prbprios interesses em 
primeiro plano, passam a dar primazia ao interesse geral, estando dispostos a se 
sacrificar pelo bem-estar coletivo; e I 

bl os indivíduos agem como se tivessem pleno conhecimento do mundo e 
• de todas as conseqüências possiveís de suas ações, prevendo inclusive todas as 

reaçdeç de seus oponentes. 

Prado 11 992a, p. 13)descreve as implicaqões destes pressupostos: "4 preciso 
admitir desde o início que cada indivíduo calcula ex-ante o tipo de resultado 
global que será obtido ex-post, como conseqüência de uma generalizada adesão 
ao pacto. Mais do que isso: os atores nao apenas esta0 cientes do que acontecerá ' 

se todos colaborarem, mas estão pessoalmente dispostos, mesmo sabendo que 
agem atomística e descentralizadamente, a cumprir as condiçdes necessárias para 
que o pacto exista e funcionef'. 

Aparecem, portanto, dois tipos de problema. O primeiro é que a solucão 
exige dos agentes pleno conhecimento não apenas das consequências futuras de 
suas ações, mas também de todas as prováveis açoes e reaqões dos seus oponen- 
tes. Mas, alem desta difícil hipótese de pleno conhecimento, a solução hobbesia- 
na tem de apelar para uma racionalidade que já não e mais estritamente 
instrumental. Ao contrário da razão que tão-somente conecta meios e fins com 
eficiência, a razão que conduz os homens a um acordo envolve também um 
elemento argumentativo: a persuasão racional.28 

N o  fundo, a solução hobbesiana pressupõe não apenas a submissao, mas 
também a iniernalizaçao, para explicar a adesão ao pacto, pois os individuos só 
o fazem porque chegam A conclusao de que esta é uma ação razodvel para toda 
a comunidade. A razão entra aqui para conduzir a esta reilexáo ética. Mas esta é 
uma razão práiica e não apenas uma ra'zao instrumentai. 

Resumindo, a solução hobbesiana preçsupóe um conceito de razão mais 
abrangente do que aquele proposto explicitamente pelo filósofo, que, como 
vimos, o identifica exclusivamente com a capacidade de calcular. Na cadeia 
demonstrativa de Hobbes há, portanto, esta ialha lógica, que foi denominada por 
Parsons "estiramento" da razão. 

De tudo o que dissemos, podemos sintetizar os pontos mais importantes 
para a discussão que se segue: 

a) Hobbes formula uma espécie de combinação entre racionalismo e 
ernpirisrno em que o real é reduzido a uma série de elementos simples, que são 
em seguida utilizados numa dedução capaz de reconstruir a realidade concreta; 

b) na filosofia moral de Hobbes, a ordem social é explicada exclusivamente 
a partir das motivaçaes humanas e das açdes dos indivíduos; 

c) estas ações são, por sua vez, orientadas por normas universais de conduta, 
as leis de natureza, que são preceitos esiabelecidos pela reta razão. Aqui se 
apresenta uma diferen~a muito importante entre a concepçao hobbesiana da lei 



Locke, portanto, não precisa enfrentar o problema de Hobbes, porque 
admitiu a priori o postulado da identidade natural de interesses. Este princípio 
normativo, estranho 2s premissrs empiristas, torna-se urna l imitaç~o que se impae 
à orientaçdo básica das ações individuais: a racionalidade estritamente ins- 
trumental. A instabilidade inerente a uma ordem puramente utilitarista e diluída 

, pelo reconhecimento dos direitos mútuos. 

Então, para explicar como um conjunto de indivíduos, que buscam somente 
a realizaqáo de seus fins privados, chega a esta convenção obrigatória e restritiva 
da libecdade individual, Locke tem de recorrer a uma razao que não é meramente 
instrumental. Uma razão prática impõe os limites à razão, que meramente 
conecta meios e fins de forma eficaz. Dessa forma, mais uma vez, para explicar 4 

a constituição da sociedade é preciso expandir a razão. Locke não é capaz de 
escapar ao "estirarnento" do conceito de racionalidade. 

O próprio Locke vai tentar encontrar um fundamento objetivo para o postulado 
da identidade de interesses. Como vimos, o modelo de Locke, com exceqão do 
postulado, adere estritamente ao esquema utilitarista. Os fins individuais são es- 
taklecidoç isoladamente. Mas, para Locke, aparece na sociedade civil uma situação 
em que os indivíduos podem usar uns aos outros para realizar seus fins egoiçtas e, 
ainda assim, obter vantagens mútuas. Trata-se da troca rnercanlil. 

N O  quinto capítijlo 'do Segundo tratado, Locke procura mostrar em que 
contexto a troca (e a propriedade privada, sua condiqão de possibilidade) pode 
ser mutuamente vantajosa para os participantes. Assim, estaria resolvido o 
problema de ancorar a identidade de interesses em algum fato objetivo. 

O filósofo argumenta que são as próprias condições da vida humana que 
exigem a apropriação individual dos frutos da natureza. Cada indivíduo emprega' 
seu esforço na transformacão da natureza para garantir sua sobrevivencia, e por 
isso ele tem o direito sobre sua própria pessoa e sobre o produto do seu trabalho. 
O direito de propriedade é defensável porque a propriedade é derivada do 
trabalho humano. E o governo civil deve ser instituído pelo consentimento tácito . 

entre os individuos, sobretudo para garantir este direito. 

Todavia, o direito de proprjedade 6 limitado, por um lado, pelo que cada 
um pode empregar de esforço pessoal e, por outro, pelo que cada quat pode 
consumir. Esse segundo limite só pode ser superado com a introdução do 
dinheiro. Neste caso, o que exceder As necessidades de consumo pode ser trocado . 
por dinheiro e depois por outras coisas. Portanto, 6 a ifivenção do dinheiro que 
permite a acumulaçáo, a especialização e a troca. Locke ilustra esta proposiçáo 
com um exemplo: 

. . . E como graus diferentes de indústria eram suscetivcis de dar aos hornens passes em proporçdcs 
diierentes, assirn tarnbern essa invenção do dinlieiro deu-lhes a opofiunidade de continuar a 
ampliá-las; porquanto, supondose uma ilha, separada de qualquer comércio possivei com o 
resto do mundo, na qual vivessem.tãc-s6 cem famílias, mas em que houvesse carneiros, cavalos, 
vacas e outros animais Úteis, fruto5  saboroso^ e terra suiiciente para plantar trigo para cem mil 
vezes mais pente, ma5 nada exisrisse na ilha ou por ser comum ou perecível, capaz de suprir 
o lugar do dinheiro; +e motivo teria qua lque r  pesma nessa ilha para ampliar as priiprias posses 
além do necessário no uso da familia corn suprimento abundante para o que consumisse, ou 
no que a pro ria indústria lhe produzisse ou que lhe fosse posjí~el trocar com outios por P proautos igua rnente pereciveis e Uteis? (ST, p. 235) 



Hobbes. Ele tarnbem pensa em termos de uma pluralidade de agentes individuais, 
cada qual perseguindo seu auto-interesse, independentemente dos demais. Além 
disso, também para Locke o homem age racionalmente para atingir seus fins. 

I As diferenças fundamentais entre os dois pensadores começam nas suas 
concepqdes do estado de natureza. Locke minirniza o problema da segurança. 
'Para ele, é verdade que os direitos individuais podem ser violados no estado de 
natureza, sem que reste outro recurso senão a autodefesa. Nesse caço, o amor- 

4 

I próprio poderia tornar os homens parciais para consigo mesmos e para com seus 
amigos, alem de levd-10s talvez longe demais na punição a outrem. Assim, para 
restringir a parcialidade e a violência, os homens firmam o pacto instituindo o 

C governo civi I. 

Locke, entretanto, ao contrário de Hobbes, distingue claramente o estado 
de natureza do estado de guerra: 

E nisto temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra que, muito 
embora certas pessoas tenham coníundido, esta0 ta0 distantes um do outro como um estado 
da paz, boa vontade, assistência mútua e preservaqao está de um estado de inimizade, malícia, 
violència e destruiçáo rnijtua ... A falta de juiz comum com autoridade coloca todos os homens 
em um estado de natureza; a força sem o direito sobre a pessoa de um homem provoca um 
estado de guerra não ç ó  quando há como quando nao há ju iz cornum (ST, p. 223). 

Para Locke, a seguranca contra a agressão P apenas um motivo secundario 
de participação na sociedade. Antes de mais nada, uma lei natural paira acima 
dos homens, governando-os no sentido da autopreservação. A razao ensina aos 
homens que, sendo iguais e independentes, não devem molestar uns aos outros: 

O estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos obriga; e a razão, 
que é essa lei, ensina a todos os homens que tão-só a consultem, sendo todos iguais e 
indepeiidentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade 
ou nas posses (ST, p. 21 8). 

A razão aqui tem um sentido um pouco diferente daquele dado por Hobbes. 
Empregando o termo razão, tocke aparentemente quer dizer que esta atitude é 
algo a que os homens chegam por meio de um processo cognitivo, que inclui o 
reconhecimento de que todos os homens sáo iguais e independentes e que têm 
uma obrigaçao recíproca de reconhecer os direitos uns dos outros, sacrificando 
seus próprios interesses imediatos em favor do bem-estar.colet ivo [Parsons (1  93 7, 
p. 96) 1. 

De  fato, na base dessa proposição repousa um postulado de reconhe- 
cimento racional que Halévy (1 965) designou de "identidade natural de interes- 
ses". Ao excluir a subordinação pela força como meio mais eficiente na busca 
dos fins individuais, esse reconhecimento racional impediria que a sociedade 
decaísse em uma luta desenfreada pelo poder: 

... e sendo todos providos de faculdades iguais, compartilhando de uma comunidade de 
natureza, nao há possibit idade de supor-se qualquer subordinaçào entre os homens que no5 
autorize a destruir a outrem, como se fõssemos feitos para uso uns dos outros como as ordens 
inferiores de criaturas são para n65. Qual uer pessoa, da mesma sorte que está na obrigaçào 
de preservar-se ... assim também, por igua 9 razao quando a pró ria preservação nao está em B jogo, tem de preservar, tanto quanto puder, o resto da Humani ade,.. (ST, p. 21 81. 



evidente, como suzere 8ianchi (1 388, p. 871, que por [ r i s  da obra do pensador 
inglês "o domínio das relaçaes que se estabeiecem entre os indivíduos e os objetos 
de que detêm a propriedade dá-se, náo por mera coincidência, no momento em 
que a riqueza em sua forma irnobiiizada - a propriedade fundiaria - cede vez às 
formas móveis de riquezâ, expressas em dinheiro, metais ou quaisquer outros 

. símbolos que sejam instrumentos de comércio entre homens e nações". 

Além disso, idealizado como um estado em que os indivíduos a) goram de 
plena autonomia, b) agem racionalmente perseguindo seus fins privados indepen- 
dentemente uns dos outros e c) interagern exclusivamente por meio da posse e 
da troca recíproca de bens materiais, o estado de natureza reflete a visão 
individualista da sociedade e da histiiria humana, que é habitualmente associada A 

às concepções éticas da burguesia. Os ideais de liberdade e igua-Idade que 
encontram no estado de natureza sua realizaçao (imaginária) contrapoem-se a 
uma visão de mundo tradicional, em que a sociedade está constituída segundo 
uma ordem fortemente hierárquica [Bobbio (1 987, p. 45, e 1 991 , p. 1 O)]. 

O essencial é que, quando esta categoria - a propriedade - 6 alçada ao 
primeiro plzno, algo que é exciusivamente do individuo torna-se central em um 
domínio epistêrnico antes governado por cor-isiderações em que predominava 
uma visao de mundo holista e fortemente hierárquica [Durnont (1 977, p. 53)].30 

Poroutro~iado, podemos dizer que a identificaçao da produção, da acumulação 
e da troca no estado de natureza reflete o início do processo de dissociação da esfera 
econômica da esfera politica, que no plano teórico traduzir-se-á mais tarde por uma 
emancipação do discurso economico em relaçáo à filosofia política. 

Aqui é importante destacar que Locke distingue claramente as açdes 
espontâneas Isponte acta) da açao politica. A ação poiitica, que institui o governo 
civil através do pacto, é uma açáo coletiva deliberada. Os homens agem juntos 
para atingir uma meta comum, que é a seguranqa da propriedade. Mas, como 
vimos, Locke, por outro lado, deixa claro que h6 açoes conjuntas entre os homens 
que nao ção  políticas, nem deliberadas, nem talvez sequer conscientes. A 
invençáo do dinheiro, por exemplo, nao é consequéncia da uniao dos homens 
em um Estado, 6 independente do Estado e é resultado de uma interação 
espontânea. Obviamente, o mesmo vale para a divisa0 do trabalho e aç trocas 
em geral [Bonar (1 922, p. 10211. 

Assim, o filiisofo inglês, ao chamar a atençao para essa diferença de fundo 
entre a ação poiitica e a ação econômica, pavimenta o caminho para a emanci- 
pação da economia política. Como veremos no Capíiulo 3, Smith compartilha 
com Locke a visão de que a troca enseja uma identidade de interesses nao-cons- 
ciente entre os agentes. Mas Smith, aocontrário de Locke, percebe que uma 
sociedade complexa só pode sobreyiver coma ajuda de um mecanismo que 
coordene as açaes econômicas individuais. Mais  do que em qualquer refinamento 
técnico, a superioridade da  teoria do valor de Srnith sobre a de Locke reside na 

I análise desse mecanismo: o sistema de preços. A semente da separaqao entre 
economia e política jd estava, porém, plantada no solo fértil da filosofia política 
de Locke. 



A criação do dinheiro permite, portanto, que os indivíduos possam ampliar 
e trocar os seus excedentes. Mas quais devem ser as proporções em que a troca 
deve ser realizada para que nenhuma parte seja prejudicada? A solução é 
encontrada por Locke mais uma vez no trabalt-io IST, p. 2321. 

Embora sem distinguir claramente valor de uso e valor de troca, nem 
tampouco relacioni-10s com o funcionamento dos mercados, sua versão incipien- 
te da teoria do valor trabalho é interessante porque pela primeira vez transforma 
esta categoria em um principio normativo e um fundamento da sociabilidade 
[Prado (1 9926, p. 381 I ] .  

Esse padráo de valor define, simultaneamente: a) as condi~des em que a 
troca é considerada justa; e b) as circunstáncias em que os homens racionais 
aceitam-na na realidade [Parsons (1  937, p. 9911. Então, se a troca é moralmente 
aceitável e racionalmente vantajosa para os indivlduos, pode-se esperar que uma 
ordem social baseada na troca seja, pelo menos em tese, estável. "Nesse modelo, 
no entanto, os indivíduos não tendem a trocar segundo o valor trabaiho porque 
percebem que isto garante a existência e a manutençao da sociedade como um 
todo, mas é o contrário o que ocorre. À medida que, no nlvel microssocial, uns 
e outros se tratam como iguais na troca, contribuem inconscientemente para a 
conservação da sociedade" [Prado (1 9926, p. 38311. 

Antes de encerrar esta seção, gostaríamos de abordar um último ponto a 
respeito da discussão s,obre o direito de propriedade, Como vimos, Locke situa, 
ainda no estado de natureza, a passagem da posse originária em comum de todos 
os bens para a propriedade individual como um direito exclusivo do indivíduo. 
Em outras palavras, ainda que o governo tenha como principal objetivo proteger 
a propriedade, para Locke ela 6 evidentemente anterior à sociedade civil. 

Bobbio [ I  991, p. 16) esclarece a relevsncia desse fato: "a teoria de Locke 
é importante por três motivos: 1 ) tornou-se claro agora que o estado pr4-político, 
o estado de natureza ou sociedade natural, como se queira chamá-lo, coincide 
com a esfera das relaçdec econijmicas, ou seja, com a esfera na qual se formam 
e se desenvolvem as relaçaes do homem com a natureza, tendo em vista 
transformá-la em seu beneficio através do irabalho; 2) 0 protagonista desse estado 
pré-político, que coincide com a sociedade economica, é o indivíduo singular, 
considerãdo em sua capacidade estritamente pessoal de se apossar das coisas 
comuns e de transformá-las para maior beneficio pr6prio e da sociedade; 31 o 
instituto fundamental da economia burguesa, a propriedade individual,; nasce 
completo e perfeito j á  no estado de natureza, isto é, antes do surgimento do 
Estado". 

Com efeito, podemos dizer que a descrição, do estado de natureza como 
esfera essencialmente econômica pode ser vista de dois ângulos. Do ponto de 
vista histórico, representa a ascensào da burguesia e a instauraçao do Estado 
moderno. Do ponto de vista tebrico, reflete a emancipação da economia em 
relaçáo à política. 

No que cancerne ao primeiro ponto, é desnecessário sublinhar que esse tem 
sido tema de longa controvérsia. Não vamos aqui entrar nesse debatetZq mas é 



Como dissemos naquela ocasiáo, se a primeira parte do postulado foi em 
alguma medida satisfeita com a doutrina iisiocrática, a segunda s6 adquiriu pleno 
significado com A riquezâ das naçaes. O que gostarianos de investigar neste 
capítulo é: por que justamente Smith consegue completar esta tarefa, escavando 
a economia política dos domínios da iilosoiia moral? Gostaríamos de defender a 

. idéia de que seu éxito está intimamente relacionado à forma como concebia o 
conhecimento e o empreendimento cientíiico. 

Partindo deste ponto, tentaremos entao mostrar que a economia política 
- 

ciássita firma-se sobre uma concepçgo particular da açao humana na sociedade 
e do problema da coordenação das vontades individuais. A questao da ordem 
natural da sociedade, que, como vimos no capitulo anterior, foi colocada em 
termos modernos inicial mente por Hobbes, transveste-se de novos contornos com 
os economistas cl5ssicos. Enquanto os iilósofos jusnaturalistas viam a natureza 
de um modo estitico, como uma fonte de leis, os economistas clássicos incorpo- 
raram i idéia de ordem natural um elemento dinâmico, com um forte traço 
evolutivo. Por causa deste elemento dinâmico, a ordem deveria ser estabelecida 
por aproximaçaes sucessivas no curso do progresso material. 

Mas qual o motor deste progresso, que assume ent,í.o a forma do processo 
de acurnulaçao de capital? É o auto-interesse, a vontade de melhorar a própria 
condiçw. Portanto, para entendermos adequadamente esta ordem dinâmica que 
implica náo apenas a conciliaçao das vontades mas também o crescimento da 
riqueza coletiva, temos de aprofundar a análise da açuo economica e de suas 
motivaç6es na teoria clássica. 

Procu rarernos mostrar que nos seus primeiros esbo~oç a ação econômica 
guarda ainda alguma relaqão com a totalidade da sociedade. Ela ainda e de certo . 

modo socioldgica. Isto 6 particularmente claro em Smith. O homem não busca.a 
realização de seus desejos materiais por s i  mesmo, mas em razão de tentar se 
conformar As expectativas dos outros membros da comunidade, que valorizãm 
este tipo de aspirzção utilitarista.' 

3.2 - Máquinas imaginárias 

Em primeiro lugar, gostarlarnos de investigar que razdes contribuíram para 
que Smith cumprisse a difícil tarefa de estabelecer o domínio do discurso 
econ6m ico. Este éxito, como dissernos, está estreitamente relacionado tanto i sua 
teoria do conhecimento quanto a sua compreensao do método científico. Entao, 
antes de mais nada, e preciso aproíundar e~tas.duas questões. 

Como é sabido, no ensaio intitulado Os princ$ios que orientam e direcio- 
nam as jnvestigaçdes filosiificas ilustrados pela história da astronomia, Smith 
expõe suas idéias sobre o método científico, Merios conhecido 6 um ensaio 
chamado Dos sentidos externos, onde ele nos informa sobre a origem do 
conhecimento, filiando-se a tradição empiiista. 



3. A teoria clássica da acão > econômica 

Thus God 2nd Nature linked ihe eneral frame 
and bade Seli-Lave and Socia P be the same. 

POPE 

3.1 - Introdução 

No primeiro capítulo, vimos que até à sociedade moderna o que descreve- 
ríamos hoje como"econ6rnico" estava dil'uido em outros aspectos da sociabili- 
dade. Argumentamos, seguindo Polanyi (1 944, 1957a e 195761, que este fato 
explica a ausência de um discurso sobre o e c o n h i c o  nas sociedades antigas. 
Em outras palavras, é difícil delimitar a esfera econômica naquelas sociedades 
em que as aç6es economicas náo s ~ o  exclusivamente motivadas pelas neces- 
sidades materiais, mas dependem'da religião, do parentesco, do direito etc. A 
transição de uma "economia incrustada" (embedded ecunomy) para uma "eco- 
nomia desincrustada" [disembedded econamy), com o desenvolvimento dos 
mercados, tornou de certo modo mais visíveis as interdependerscias do sistema 
econômico. 

Mas, como procuramos mostrar seguindo urna pista sugerida por Dumont 
(1 977), para que estas interdependências se transformassem em objeto de estudo 
de uma disciplina científica aut6noma1 algumas condiçaes eminentemente teó- 
ricas tiveram ainda de ser satisfeitas. N a  elaboração de um conceito para designar 
alguns aspectos específicos do que concretamente sào a-ções humanas com 
mLltiplos significados, foi necessário um conjunto de pressupostos iniciais que 
servissem para recortar a real idade social de uma maneira especifica, moldando 
o objeto de estudo da nova disciplina. Por um lado, este abjeto tinha de ser visto 
como um todo coerente, como um sistema em alguma medida independente de 
outras esferas sociais. Por outro lado, esta ordem particular precisava estar voltada 
para o.bem dos homens;-'de modoa viabilizar a legitimação desse novo campo 
de saber. Éstes dois pontos podem ser chamados de postulado da consistência 
interna orientada para o bem dos homens, e podemos dizer que ele representa o 
ponto de partida para a definição de um domínio científico especifico, a econo- 
mia politica. 



mas como meras afei~ões dos orggos, como aquifoque náo existe em nenhum lugar mas apenas 
no Cirgao (Si, p. 144). 

O exemplo da mesa e esta distinqao entre tocar (as qualidades primárias 
que s ~ o  inerentes e inseparáveis do objeto) e sentir (as qualidades secundárias 
que podem existir apenas no intelecto do sujeito) mostram que Smith segue o 
dualismo lockiano entre mente e matéria [Reisman (1 976, p. 24)], mas indicam 
também o seu ceticismo sobre até que ponto pode-se chegar à essência das coisas 

, [Thomson (1 965, p. 2 19-22011. . . 

Se, ao tocar a mesa, temos alguma certeza da sua existência e extensão, não 
podemos dizer o mesmo quando simplesmente "sentimos" algo. Para Smith, as 
sensaçaes de calor ou frio, de amargo ou doce, de agradável ou desagradável têm .+ 

muito mais a ver com nós mesmos do que com os objetos que as provocam. Então, 
ainda que possamos ter alguma certeza sobre a natureza da nossa percepção 
sensorial e do funcionamento dos órgãos dos sentidos, nunca poderemos estar 
totalmente seguros se eles capturam e reproduzem com exatidao as qualidades 
físicas dos objetos externos. 

Em resumo, Smith não acreditava em idéias in~tas.  Não aceitava que se 
pudesse explicar 05 fenomenos simplesmente deduzindo-se verdades absolutas 
a partir de axiomas iniciais. Como não aceitava a validade de princípios últimos, 
via na indugão a partir da experiência observada a única fonte de conhecimento 
possivel. Entretanto, talvez influenciado por Berkeley e Humet31 é fortemente 
cético sobre a possibilidade de se chegar i verdadeira natureza dos fenômenos. 
Daí a irnportãiicia que atribui ao recurso ar associaçdes habituais, os "hábitos da 
imaginação". 

Se não e possível chegar à verdadeira natureza de um objeto ou fenomeno 
externo, como conhecê-lo a partir do conjunto de sensaqões experimentadas? 
Primeiro, classiiicando e ordenando as observaçbes e experiências; segundo, 
construindo hipóteses de causalidade baseadas na sucesrao habitual das sensa- 
ç6es. Em outras palavras, embora náo pcssamos saber a verdadeira natureza das . 
coisas, podemos dizer, dada a nossa experiência, que B provavelmente se seguirá 
a A: 

Embora as sensaçws de frio e calor nao necessariamente sugiram a presença de qualquer objeto 
externo, logo aprendemos pela experiencia que elas sâo cornumente excitadas por tais 
objetos ... Pela rrequência e uniformidacie de tal experiência, pelo costume e hábito de 
pensamento que essa freqüência e uniformidade necessariamente ocaçionam, a Sensação 
Interna e a Causa Externa dé tal Sensaçáo aparecem em nossa mente como estritamente ligadas, 

P 

de marieira que, no nosso modo de pensar cotidiano e derpreocupado, estamos aptos a 
considerá-las a mesma coisa (SE, p. 147 )- 

De igual modo, por experiência, sabemos que um dado estímulo externo 
provoca em n6s uma determinada sensação. Assim, sabemos que sensaçdes e, . . 
em conseqüência, que reaçbes espeFãr -de um determinado estímulo. Hábitos 
mentais determinados pelos costume; ajudam a organizar as sensaçaes experi- 
mentadas e as regularidades observadas. 

Para Smith, estes.hábitos mentais variam em cada comunidade. Eles não 
estão fixados universalrnente; ao contrario, como veremos mais à frente, em cada 
contexto social serao determinados pela base material da sociedade e fixados nos 



Nesta segunda obra, Srnith defende que é apenas através dos sentidos que 
podemos adquirir algum conhecimento dos fenbmenos externos. Assim como 
Locke havia feito a~ tes ,  Smith rejeita a noçao platônica de idéias inatas, defendida 
no século XVII por Descaries e no XVIII por Leibniz. Para ele, não existem 
verdades básicas no intelecto anteriores 3 experiência; náo há nada na mente que 
náo venha dos sentidos. O conheci rnento é a posleriori e não a priorj [Reisrnan 
(1 9 76, p. 2 2)]. 

. Para melhor entender as idéias de Srnith a esse respeito, 6 interessante 
examinar o exemplo dado pelo próprio autor: 

Quando coloco minha mão sobre a mesa, a mesa pressiona minha mão, ou resiste A 
continua@o do movimento da minha mao, da mesma maneira que minha mao pressiona a 
mesa. Todavia, pressa0 ou resistencia sempre pressupikm externalidade na coisa que pressiona 
ou resiste, A mesa nao poderia pressionar ou resistir 3 continuaçao do movimento da minha 
mão, se ela não fosse externa % minha mao (SE, p. 133). 

Tomamos consciencia de que a mesa existe graças 2 pressão que ela exerce 
sobre a nossa mão. Mais que isso, também observamos que ela é externa e 
independente do nosso corpo: 

Chamamos este poder ou qualidade de resistência de Solidez, e a coisa qiie o possui, de Corpo 
Sólido ou Coisa. Tal como o sentimos como algo com ietamente externo a nós, também o 
concebemos como algo completamente independente cf e nós. Nós o consideramos, portanto, 
como aquilo que chamamos uma Substáncia, b u  uma coisa que subsiste por s i  mesma e é 
independente de qualquer outra coisa (SE, p. r 36). 

Contudo, se, por um lado, a solidez nos d6 alguma certeza da existência 
externa de um objeto e da sua independência em relação aos 6rgãos que o 
percebem, por outro, cor, temperatura, som e sabor são qual idades que podem 
estar sendo afetadas pela subjetividade do observador e nem sempre sugerem a 
preçenca de um objeto externo: 

Frio e calor, sendo sentidos em praticamente todas as partes do cor o humano, tem sido 
comumente listados junto com solidez e resistência, entre as quatida cf' e5 que S ~ O  objetos de 
Tato. Eu penso, porém, que não é pr8 rio em nossa língua dizer que tocamos, ma5 que sentimos' 
as qualidades de frio e calor. A pa r avra sentir, embora em muitos casos seja usada como 
sinónimo de tocar, tem, contudo, um significado muito mais abrangente e é rrequentemente 
empregada para denotar tanto nossas afeições internas quanto externas. 

O ue setitimos sob o sol em um dia quente, ou na sombra em um dia gelado, nao é 
evi 1 entemente sentido como uma pressa0 sobre o corpo. Nao sugere necessariamente a 
presenqa de um objeto externo, nem poderíamos inferir a existência de um tal objeto apenas 
dai. Esta é uma sensaçao aue n3o pode existir em nenhum lugar, mas apenas no órgao que 

OU r r meio deste 6rgão ... A sensaçAo de frio e calor nao sugere necessariamente a 
presença e nenhum objeto externo [SE, p. 140). 

Desta forma, Srnith diferencia tocar de sentir (touching e feeling) e, nesse 
sentido, parece haver aceito a distinçao formulada por Loc ke entre qual idades 
primárias e secundárias de um objeto.  As primeiras, além de serem' quantitativas 
e rnensurá\~eis, existiriam independentemente daquele que as percebe. 16 as 
qualidades secundárias, nao sendo mais que estímulos qualitativos, poderiam 
estar tanto na mente do observador quanto no objeto percebido: 

I Estas quatro classes de qualidades secundárias, como as denominam os filósofos, ou para falar 
com mais propriedade estas quatro Sensaçbes - Frio e Calor, Gosto, Cheiro e Som - sendo 
sentidas n%o como resistindo ou pressionando os órgaos, mas nos 6r aos, náo são percebidas 
como substâncias externas e independentes, ou mesmo como quali d ades dessas substAncias, 
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A interrupção ue dai se dá na carreira da imaginação, a di6culdede que se encontra de passar 
de um a outro 3 e tais objetos desconexos e o sentimento de que há um vazio ou intenta10 entre 
eles constituem a essência completa dessa emoçao. Depois da descoberta de uma cadeia 
ligando os eventos intermediários, ela desaparece completamente (HA, p. 42). 

Diante de um novoe desconhecido objeto, tentamos clâssificd-lo em termos 
de outros objetos já conhecidos, obseivando qualidâdes que Ihes sejam comuns. 
Similarmente, uma sucessão de objetos parece de algum modo irregular quando 
aparentemente há um intervalo entre os fenômenos. Neste caso, a mente, diante 
desta sensaçáo de desconforto, recorre à i mogi na'çao para preencher a iacu na, 
para explicar quais eventos estão faltando na cadeia de acontecimentos. A 
sensaçao de espanto é, então, el itninada através da ordenação apropriada dos 
fenômenos, através de uma explicaqáo p!ausível que ligue os diferentes objetos, 1 

à primeira vista desconexos. 

Aqui, vemos claramente o quanto Smith se alinha à tradiçao do pensamento 
escocês, da qual fazem parte ainda Hume e Hutcheson, que vê a investigaçao 
filosófica como a descoberta de princípios ou leis universais a partir da observa- 
ção de um vasto número de fenômenos particulares. A definição de ciência do 
período exigia que todo sistema teórico deveria possuir, para ser considerado 
científico, um principio geral capaz de unificar e organizar iodos os dados 
disponiveis [Thomson (1  965, p. 223)l. 

Assim, a filosofia é, para Srnith, basicamente a arte de conectar os fenóme- ' 

nos: "A filosofia, representando as cadeias invisíveis que ligam todos esses objetos 
disjuntos, 5e esforça para introduzir ordem nesse caos de aparências discordantes 
e desafinadas, para reduzir o tumulto da imaginaçso e trazê-la de volta ... aquele 

. ..... tom de tranquiiidade e compostura, que 6, ao mesmo tempo, o mais agradável 
em si mesmo e o mais apropriado a sua natureza" (HA, p. 45-46). 

Estas últimas palavras remetem a um terceiro sentimento mencionado por 
Srnith: urna vez que tenhamos sido càpazes de construir uma explicação aceitável 
e coerente de um determinado problema, nossa própria ava l ia~ão do fenomeno 
se altera e somos tocados pela beleza e engenhosidade da solução encontrada. 
Este terceiro sentimento-a admiraçao-.surge do fato de que foi possível "encenar 
o teatro da natureza como um espetáculo mais coerente e, por isso, mzis 
magnífico, do que teria parecido de outro modo" (HA, p. 46). 

Portanto, o que motiva a i n ~ e s t i ~ a . ~ á o  científica sao os sentimentos e não a 
utilidade; sáò as paixões e nao a razao. A ciência nao advém da necessidade de t. 

controlar a natureza, nem de descobrir coisas úteis, mas da necessidade de 
apaziguar o espírito. "A ciência pcoduz prazer não porque leva ao desen- 
volvimento de novas e melhores mercadorias, mas porque restaura a tranqiilida- . 
de da mente" [Reisman (1 976, p. 3 1 ) 1. Este ponto é extremamente importante, 
porque, como veremos mais adiante, a açao social também não 6 motivada, 
segundo Smith, pela utilidade, mas sim pelas paixdes. 

Outro ponto que merece atenção é a questáo da verdade. Como jd vimos 
quando tratamos do ensaio Dos seniidos externos, Smith nao acreditava que se 
pudesse chegar i verdadeira natureza dos fenõmenos. Em consequência, as 
cadeias que ligam os fenômenos também não tém necessariamente uma corres- 



indivíduos por meio de um vigoroso processo de socialização na familia, na 
igreja, na escola, no ârnbiente profissional etc. O que nos interessa por ora 4 
lembra que, com o recurso a tais associaçdes habituais, é possível inferir o futuro 
das regularidades observadas do passado, sem precisar apelar nem para idéias 
inatas, nem reveia~des divinas, nem leis naturais deduzidas de modelos abstratos. 

Tendo examinado alguns pontos relevantes da teoria do conhecimento de 
Sm ith, resta-nos agora tratar dó seu método de i nvestigaçao propriamente dito. 
Este 4 precisamente o tema de A hist6ria da astronomia, ensaio que faz parte de 
um conjunto de escritos preparatórios que originalmente deveriam constituir uma 
"histbria fi lo~ófica"3~ das ciências e das artes. Ou seja, Smith .pretendia traçar a 
história ou genealogia das doutrinas nos mais diversos ramos de conhecimento, 
de modo a construir uma espécie de metateoria da filosofia natural e da lógica e 
rne ta f í s i~a .~~  

Desta forma, A história da astronomia, por exemplo, divide-se em duas 
partes. Na primeira delas, Smith oferece uma explicação psicol9gica para o 
desenvolvimento da ciência [ou filosofia, nos termos da época). Na segunda, ele 
nos proporciona um relato bem informado dos diversos sistemas teóricos da 
astronomia, dos gregos at6 Newton. 

O seu-ponto de partida é. a visão de que a filosofia começa com o espanto 
( ~ 0 n d i d . 3 . ~  .De' fato; Smith acreditava que a motivasão para a investi'gaqao 
científica era passional, isto é, derivava de determinadas paixões e não da razão. 
Um certo desconforto psicológico, causado pela confusão ou embaraço da mente 
quando perturbada por eventosinesperados ou desconhecidos, levaria o homem 
5 busca do conhecimento. 

Tal interrupção da tranquilidade da mente seria causada por determinados 
sentimentos. Em primeiro lugar, através da surpresa. Ficamos surpresos quando 
encontramos um objeto conhecido em um contexto inesperado: 

Ficamos surpresos com estas coisas que jd vimos fre Gentemente, mas que de forma alguma 
esperávamos encontrar no lu ar em que as achamos;?icarnor surpresos com a apari ao rijbita 

(HA, p. 33). 
k r .de um amigo que já vim- mi hares de vezes, mas que não imaginávamos ver naque a ocasião 

O segundo sentimento a destruir a tranqüilidade da mente k o espanto: 

Nós nos espantamos diante de objetos extraordinarios e incornuns, diante de todas os mais 
raros fenomenos da natureza, dos meteoros, cometas, eclipses, de lantas e animais singulares, 
e diante de tudo, em suma, com o qual estjvamos pouco ou nada f amiliarizados ... IHA, p. 33). 

Nesse caso, o objeto em questão não se encaixa nos esquemas de clas- 
sificação aos quais se está acostumado: 

I Que ti o de coisa pode ser! Com o que se parece? Sao quest&s que, nessa ocasiao, estamos 
natura f' mente dis posios a fazer. Se pudermos lembrar de rnu itos objetos tais que se assemelhem 
a esta nova aparição e que se apreseritem naturalmente B nossa irnaginaçao, sem serem 
impostos, nosso . . espanto se extinguir5 completamente IHA, p. 39). 

H5 ainda um outro tipo de espanto, que nasce de uma sucessão de fatos 
que náo é usual ou habitual:' 



teórico é um modelo da realidâde. Tal como o artista, o cientistü deve selecionar 
aquelascaracterísticas da realidade que lhe parecerem mais essenciais, acentuan- 
do-as em seu modelo teórico. E essa seleçao dependerá mais uma vez dos "hbbitos 
da irnaginaçao". 

Este é mais um tema a exigir algum aprofundamento. Quando tratamos de 
outra obra, Dos sentidos externos, vinos que, segundo Srnith, para se chegar a 
algum conhecimento a partir das sensações experimentadas deveríamos: a) 
classificar e ordenar as observações e experiências; e b) construir hipbteses de 
causalidade baseadas na sucessão habitual de sensaq6eç. Vimos, então, que 

a 

hábitos mentais, determinados em última instância pelos costumes, ajudariam a 
organizar as sensações experimentadas e as regularidades observadas. A 

Em A histdria da astronomia, Srnith novamente recorre aos "hábitos da 
imaginaqáo". Só que ãgora os "hábitos mentais" nao apenas dáo conta do  
princípio de causalidade e da nossa crença no mundo exterior, como aparecem 
também para explicar como os sistemas tetiricos sao gerados: 

Quando dois objetos, ainda que desçemelhanies, foram freqíjentemente observados seguindo 
um ao outro e constantemente se apresentaram aos sentidos nessa ordem, eles tornam-se i30 
ligados na mente, que a idéia de um parece, por  s i  mesma, lembrar e introduzir a idéia do 
outro. 5e se obsenrarn novamente 05 objetos sucederido um ao outro como antes, esta ligaçáo, 
ou, como tem sido chamada, esta associaçao de suas idéias, torna-se rnais e mais estrita, e o 
habito da imaginaçáo de passar da concepção de irma para a da outra cresce mais e mais fixado 
e confirmado ... 

A supos i~áo de uma cadeia de eventos intermediários, embora invisiveis, que sucedem um ao 
outro em uma corrente similar iiquela em que a imaginação está acostumada a se mover e que 
ligam estas duas aparências disjuntas, é o único meio pelo qual a imaginação pode preencher 
este intervalo, é a linica ponte que, por assim dizer, pode suavizar a passagem de um objeto 
a outro (HA, p. 41 -42). 

A énfase nos "hábitos da imaginzção", nesses trechos de  A hi'siória da 
astronomia, permite antever toda a influência de Hume na obra de Smith. Se há 
alguma dúvida sobre esta influência em Dos sentidos externos. aqui ela aparece 
com toda a clareza. Ao descrever como 2-imaginaçáo preenche os vazias supondo 
eventos intermediários na cadeia de fenômenos, Smith está claramente fazendo 
uso de uma seção do Tratado de Hume intitulada "Do ceticismo em relaç3o aos 
sentidos externos". Na verdade, Srnith nao está apenas reproduzindo.as idéias de 
Hume, mas reintroduzindo-as em outro contexto. Enquanto Hume recorre aos 
hábitos da imaginaçao para explicar a crença na existência contínua das coisas 
materiais, Smith invoca-os para descrever a criapo dos sistemas científicos. O 
tratamento dado por Hume ao senso comum é alargado para dar conta também 
da ciência e da filosofia (Raphael e Skinner  (1980, p. 18)l. 

h 

, 

Em síntese, a visao epistemológica de Smith revelada nesses dois ensaios é 
suficiente para estabelecer que, pelo menos nos anos de juventude, ele comparti- 
lhava com Hume o ceticismo quanto à realidade das liipóteres, acreditando que 
a causalidadeexiste apenas na imagi naçao, que atribui real idade aos fenómenos 
externos e encadeia eventos que geralmente ocorrem em uma determinada 
seqüência [Thomson (1 965; p. 222) 1. 
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pendência imediata com a realidade. As teorias ou sistemas filosóiicos 530, para 
Smith, puramente hipotéticos, sgo *máquinas imaginárias": 

Sistemas lembram rniquinas em muitos aspectos. Na verdade, uma máquina é um pequeno 
sistema criado para desempenhar, bem como conectar, aqueles diferentes movimentos eeieitos 
que o artista (isto é, o homem prático, em contraste com o teórico) criou. Um sistema é uma 

I 
máquina imaginaria inventada para ligar mentalmente aquelesdiierentes movimenta e efeitos 
que foram já desempenhados (HA, p. 66). 

1 As teorias científicas saa, portanto, estruturas imaginárias, são constructos 
que meramente conectam os fenomenos para apaziguar a mente, possibilitando 
prediCães razoáveis. Se os sistemas teóricos sáo formados por conexoes causais 
que existem apenas na imapinaçao e não tem necessariamente que corresponder 
a algo concreto na realidade, podem aparecer vários sistemas diferentes que 
proporcionem expl icaçóes plausíveis para o mesmo fenõmeno. 

Com efeito, Smith vê as hipóteses como criaçdes arbitrarias, e a segunda 
parte de A história da asrronomia nada mais é do que a hist6ria de como uma 
teoria sobre o funcionamento do universo substitui a outra e é, por sua vez, 
posteriormente suplantada por uma nova teoria [Hetherington (1 983, p. 501 11. 
Então, "um sistema é escolhido, diz Smiih, porque se ajusta melhor As propensões 
da mente humana, e não porque é o único a acomodar os fenômenos observados" 

I [Raphael I1 985, p. 1 1 O)], . . 

Sendo assim, como'es,coI her entre as teorias? Como explicar que uma ten ha 
sido superada por outra? O padrao de ju.lga-mento sugerido por Smith 6 eminen- 
tementeestético. Coerência, simplicidade, familiòridade e beleza sáo as palavras- 
chave aqui: 

a) Coergncia: uma boa teoria deve reunir o maior nilimero possível de 
fenómenos desconexos; apresentando a ordem onde antes parecia prevalecer 
apenas o caos. Através da associaçao habitual de idéias, objetos diferentes podem 
ser classificados e relacionados por alguns princípios unificadores. Quanto maior 
o número de fenomenos integrados e quanto mais bem encaixado:, melhor o 
sistema teórico. 

b) Simplicidade: A medida que a ciência progride, os sistemas devem se 
tornar mais simplificados e com número menor de princípios unificadores. 
"Frequentemente acontece que se descobre posteriormente um grande princípio 
uniíicador que é suficiente para conectar todos os fenomenos discordantes que 
ocorrem em toda uma espécie de coisas" (HA, p. 66). 

C) Famiiiaridade: apenas princípios familiares, idéias às quais estamos 
acostumados, podem de faro apaziguar a mente. O desconhecido deve ser * 
reduzido ao que nos é familiar.. "Nenhum sistema, ainda que por mais bem 
fundarneniado, foi capaz de ganhar qualquer crédito geral'no mundo, se seus 
princípios unificadores náo fossemais que fossem familiares à toda humanidade" 
(HA, p. 46). 

d) Beleza: as teorias científicas devem ser também fonte de prazer estético. 
Smith tinha uma grande preocupaçao com o estilo e a e l e g â n ~ i a . ~ ~  O estilo da 
apresentaçao estava intimamente ligado ao conteúdo do argumento, e ambos nao 
podiam estar dissociados. Tal como uma pintura ou uma estátua, um sistema 



Para Smith, como para aliás grande parte dos filósofos de sua época, o mais 
bem-sucedido empreendimento científico até entzo deveria servir como modelo 
de invesiigaçdo para a construção de outros sistemas teoricos. Este método de 
investigação tinha basicamente duas etapas. O primeiro passo, a anáiise, deve 
ser compreendido como uma tentativa de estabelecer principios gerais, a partir 

. da observação e comparação entre os eventos relevantes, de modo a seiecionar 
características comuns. O segundo passo, a sintese, seria a dernonstraçáo de como 
todos os ienômenos relacionados sao derivados desses princípios gerais. Em 
outras palavras, a regra era mover-se dos fenômenos, pela induçáo, para a 

- 
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construçao dos princípios e depois deduzir todos os fenomenos destes princípios. 

Mas Smith não recorre a Neivton apenas como modelo para sua própria ! 

coocepçao do método científico. E também nos Principia que Smith vai buscar a . 
analogia central para os seus próprios sistemas teóricos. Este será o objeto de 
análise da próxima seçao. Por ora, basta mencionar que tanto em A teoria dos 
sentimentos morais quanto em A riqueza das naçdes a hipbtese ou principio 
organizador do sistema é construfdo a partir do princípio newtoniano da atraçao. 
A sociedade é percebida como um cosmos onde imperam leis de movimento 
muito parecidas com a mecânica newtoniana. 

Colocando estas observaç~es em outros termos, podemos dizer que a 
influência de Newton opera tanto no nível metodológico quanto no nível meta- 

., teórico. Por um lado, fornecendo um modelo de investigação, contribui no 
desenvolvimento do modo de abordar os fenômenos. Por outro lado, pro- 
porcionando uma analogia Iieuristicarnente relevanie, colabora na construçao 
mesma dos conceitos que vão dar conta dos fenômenos. 

Por último, com relação 3 influencia newtoniana sobre Smith, gostariamos 
ainda de chamar a atenção para o seguinte ponto: a idéia de sistema em Newton, 
compartilhada por Smith, é diferente da idéia de sistema em Descartes, e isto será 
importante posteriormente para entendermos a forma como Smith concebe a 
ordem sociaI.3' 

A atitude newtoniana, como vimos, é induzir as leis do movimento a partir 
dos dados observados. A atitude cartesiana, por outro lado, 4 deduzir o movimen- 
to de princípios abstratos ou axiomas. Em outras palavras, o "espírito de sistema" 
cartesiano é uma atitude dedutiva, que leva a uma idéia de ciência racionalista, 
em que os princípios ou axiomas sao tomados como eternamente verdadeiros. p 

Por outro lado, na atitude alternativa, os princípios sao elaborados para dar conta 'I 

dos fenomenos, sáo hipóteses provisórias, que só funcionam se forem capazes de 
gerar boas pred i ç ~ e s . ~ ~  h 

Assim Smith enaltece o sistema de Newton: "É em qualquer parte o mais 
preciso e particular que possa ser imaginado e acerta o tempo, o lugar, a 
quantidade e a duração de cada fenómeno individual" (HA. p: 104). E rejeita a 
teoria dos vbrtices de Descartes: "foi demonstrado, para a convicçao de toda a 
humanidade, que estas pretensas causas desses efeitos maravilhosos não apenas 
não existem de fato, mas são completamente impossíveis e se existissem não 

I poderiam produzir estes efeitos que são atribuidos a elas" (TSM, p. 31 3). 

GO 
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Mas existe ainda um outro aspecto na compreens80 smithiana do método 
científico em que a influência de Hume é marcante. Trata-se do chamado 
princfpio da ana l ~ g i a . ~ "  

Vimos que todo sistema teórico deveria ser capaz de explicar, de uma forma 
coerente, a relação entre uma vasta gama de fenômenos, a partir de um princípio 
ou lei universal que fosse razoavelmente familiar as  pessoas, que fosse aceitável 
aos "hábitos da imaginação". Assim, "Smith observa em A história da astronomia 

1 

que um tal princípio organizador foi geralmente selecionado como uma analogia 
de outra arte ou ciência, na qual uma nova descoberta foi feita anteriormente, e 
foi adaptado para servir como 'eixo principal' para uma ciência correlata. Desse 
modo, por um processo de fertilização cruzada entre artes e ciências, cada 
disciplina recebeu um novo ímpeto da aplicaqao de hipóteses que, em virtude da 
sua utilidade demonstrada em outros ramos do conhecimento, são empregadas 
experimentalmente nessa nova ciência. Indlviduos com o olhar 'extensivo' dos 
filósofos estáo ocupados na busca de analogias frutiieras que possam ser empre- 
gadas como princípios organizadores para dar maior simplicidade e exatidao a 
uma outra ciência" [Thomson (1 965, p. 224) 1. 

Smith comenta a proficuidade da escolha das analogias colhidas em outros 
campos de conhecimento: 

Aristótcles observa que os primeiros pitagóricos, ue foram os primeiros a estudar aritmética, 8 explicavam todas as coisas através das proprie ades dos números; e Cícero nos diz que 
Aristoxenus, o inúsico, achava que a naiureza da alma consistia em harmonia ... Da mesma 
maneira, também, outros escreveram paralelos entre pintura e poesia, entre poesia e música, 
entre música e arquitetura, entre beleza e virtude, entre todas as aries superiores; sistemas que 
devem universalmente sua origem As elucuhraç6ei ciaquelesque estão iamiliarizados com uma 
arte mas sào ignorantes de outra; que por isso explicam os feriómenas para s i  mesmos, naquilo 
que Ihes é estranho, por meio daquilo que Ihes é familiar; e com os quais, através desse 
procedimento, a analogia, ue ern ouiros autores deu ocasião a algumas sernelhanqas 
engenhosas, torna-se o "gran 1 e eixo" em torno do qual tudo gira (HA, p. 47). 

Em outras palavras, quando se apresenta à mente um novo conjunto de 
fenbmenos estranhos, inesperados e desconexos, uma nova "máquina imaginá- 
ria" tem de ser construída. Nesta operaçao, uma "máquina" j6 conhecida serve 
de modelo, de exemplo. O princípio ou princípios unificadores deste sistema 
teórico servem de metáfora para o novo domínio científico. Só que essa metáfora 
rijo tem um papel meramente decorativo, mas uma funçao heurística extrema- 
mente relevante. 

Atéaqui vimos as influências de Hume, agora seráo mostradas as influências 
a de Newton e examinado com mais cuidado o chamado "newtonismo moral" de 

Smith. 

Em A história da astronomia Smiihexalta "o gênio superior e a sagacidade 
de Sir  Isaac Newton", que realizou o "maior e mais admirável aperfeiçoamento 
que jamais foi feito em filosofia, quando descobriu que podia juntar os movimen- 
tos dos planetas através de um princípio de conexão tao familiar, que removeu 
completamenie todas as diíiculdades que a irnaginaçao tinha sentido até então 
ao tratar deles" (HA, p. 98): 



definiçáo é muito mais abstrata e.rnuito menos imediata que as anteriores: a 
quantidade de ouro e prata, de um lado, e a quantidade de cereal produzida 
anualmente, de outro. 

É muito mais importante aqui conectar em um sistema coerente todos os 
íenómenos observados do que tentar buscar uma definição que, por exemplo, 
desvende a essência da riqueza. 

Além disso, ao rejeitar a idéia de riqueza como um objeto material (bullion 
ou bens agrlcolas) e preferir uma alternativa que privilegia a açao (trabalho 
comandado), Srnith enxerga a produção de riqueza como um processo imerso 
em um conjunto de insiituiçtks econômicas. E, ainda mais, pela primeira vez os 
fenomenos econômicos sao tomados em sua relação com a totalidade da sociedade: J 

"0 resultado final deve ser que tudo na sociedade 4 em um sentido econ6mic0, ou 
que o econômjco é a sociedade considerada na medida em que contribui para a 
produção de riqueza, com a condição de que a sociedade também poderia ser 
considerada de outras perspectivas alternativas" [Cremaschi (1 981, p. 126)l. 

Concluindo, o êxito cie Srnith ao definir os contornos do que constitui o 
domínio econ6mico parece estar estreitamente ligado 3 sua forma de conceber 
-0s sistemas teóricos, ao papel consagrado aos "habitas da imaginação", à 
fertilidade das analogias colhidas em outros campos e à reiaiiva liberdade 
proporcionada pela recusa de recorrer a princípios últimos da realidade. 

Cremaschi (1 981, p. 126) sintetiza com muita propriedade estes resuttados: 
"o conteúdo da economia política é concebido como um domínio específico e 
determinado de objetos, definível apenas em conexão com a teoria. Os seus 
predecessores foram incapazes de moldar uma idéia do conteúdo como algo 
especificamente economico, radicalmente distinto de outros objetos sobre os 
quais a linguagem cotidiana ir capaz de falar. Eles estavam presos a uma idéia de 
riqueza como alga que pode ser direta e empiricamente experimentado. Smith é 
capaz de se emancipar de um excesso de imediaticidade e escolhe o trabalho 
comandado e a divisão do trabalho como os fatores dos quais ele faz os 
fenbmenos econ6micos depender. Estes fatores, que são comparativamente 
abstratos, sao capazes de ligar os fatos de uma maneira muito mais poderosa." 

Até aqui tentamos mostrar como o objeto da nascente disciplina ganha seus 
primeiros contornos e adquire consistência interna nas maos de Smith. Mas 
argumentávamos ainda que, para que esse domínio ganhasse legitimidade, era I 

preciso que se apresentasse como de algum modo voltado para o bem dos 
homens. A seguir, tentaremos analisar esse elemento teleológico, mostrando' 
,como ele renova a ideia de ordem social imprimindo-the um caráter eminente- 

% 

mente dinâmico. 

3.3 - A intenção da natureza 

Na seção anterior, vimos que na construçao de um novo sistema tebrico o 
emprego de uma analogia extraída de outro campo de conhecimento tem uma 



Vejamos agora como o newtonisrno-humeano de Smith nos ajuda a enten- 
der como ele completa a dificil tarefa de satisfazer as seguintes condições para a 
elaborzçso do conceito de economia: a) conceber o domínio da atividade de 
produção como um domínio coerente; e b) separar esse domínio do todo social, 
conferindo-lhe uma certa teleologia. 

Considerando a) que o conhecimento só 6 ace~sível através da observaçao 
e da experiência, e nao pela contemplaçao ou revelaçao, b) que a idéia de verdade 
apresenta para Smith algumas dificuldades, já que não pode ser interpretada como 
uma descrição de causas reais, mas apenas como a capacidade de estabelecer 
correlaç6es plausíveis entre os eventos, c) que a investigaçao cientnica almeja, 
segundo ele, encontrar algum tipo de ordem entre os fenômenos para tranqüilizar 
a mente e d) que esta explicaçao não pode, como vimos, estar fundada em 
axiomas ou princípios últimos, algumas tendénciasepistemológicas saosugeridas 
na obra de Smith. 

Primeiro, uma tendência antiessencialista. É preciso reconhecer a ordem no 
conjunto de fenômenos examinados sem recorrer a causas primeiras. Segundo, 
uma tendência anti-sistemática. Toda sistema teúrico pode ser construido sem 
precisar necessariamente ser encaixado em .um sistema mais complexo ou 
abrangente. Terceiro, há uma tendência a um forte ceticismo sobre a possibilidade 
de aplicação dos sistemas teóricos à realidade, dada a descrença em princípios 
últimos [Cremaschi (1  981, p. 7 21 I] .  

Em conseqüência, Smith está muito mais % vontade para escolher qualquer 
tipo de hipótese, qualquer tipo de analogia para construir seus sistemas teóricos. 
Estes principios estruturadores não estão limitados pela obrigação de ter uma 
"existéncia realtt, de ter uma correspondência imediata e inequívoca com a 
realidade. 

Por outro lado, ele entende a expl icqão científica como uma tentativa de 
estabelecer correlaçbes entre alguns aspectos da realidade e nao como busca da 
verdadeira essência dos ien6rnenõs. Esta l imitaçao do escopo da investigaqao dá 
às teorias uma autonomia relativa, e permite a Smith desenvolver no campo da 
filosofia moral várias teorias autbnomas - uma teoria da moralidade, uma teoria 
do governo e uma teoria da vida econômica - relativamente independentes, 
embora, como veremos, relacionadas entre si pela escollia das analogias que 
servirão de principios unificadores. 

Vejamos aonde esta atitude epistemol6gica conduz Smith em A riqueza das 
nações. Aqui, após descartar o que considera os únicos sistemas de economia 
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política relevantes - o sistema de comércio e o sistema de agricultura -, Srnith - . .  
tenta elaborar o seu própriò sistema - o sistema da liberdade natural - juntando 
em um esquema conceitual extremamente engenhoso e coerente inumeros 
fenhenos que apareciam desconexos nas teorias anteriores. 

Tal como seus antecessores, Smith também quer investigar o que est5 por 
trás da riqueza das nações, mas o seu ponto de partida é completamente diverso. 
Evitando a busca da essência das coisas e a descoberta de principios últimos da 
realidade, ele define a riqueza como "o trabalho anual de cada nação". Essa 
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a demanda é maior que a oferta e um dos fatores produtivos está sendo sobre-re- 
rnunerado. 

Assim, sio as próprias forças que separam o preço de mercado do preço 
natural que acionam o mecanismo que tende a anular as divergências. Supondo 
que os agentes estão atentos aos preços e buscam o seu auto-interesse, tentando 
maximizar seus ganhos privados, temos que no final o resultado é uma disposiçáo 
ordenada e eficiente dos recursos produtivos. 

Smith imprime a Gestall do mecanismo i analise do sistema de preços e r '  

nesse momento transforma ordem social em equilíbrio econômico. Pois, atraves 
i 

da análise da relaçao entre preço de mercado e preço natural, demonstra a tese 
central que atravessa A riqueza das nações: uma sociedade comercial, baseada I 

em um grande número de agentes econbmicos independentes, mantidos, de certa 
maneira, separados pelo fato fundamentzl das sociedades complexas - a divisáo 
do trabalho - e perseguindo tao-somente O seu interesse privado, possui duas 
propriedades bisicas: 

a) tal sociedade é coerente - ela se. mantém estdvel por si mesma, sem que 
haja necessidade da intervenção de uma autoridade despótica; e 

b) tal sociedade produz resultados satisiatdrios do ponto de vista econ0mico 
-os recursos produtivos são alocados da forma mais eficiente. 

Tudo isso como resultado não-intencional das ações individuais. € o plano 
nao-planejado, a ordem espontânea ilustrada pela famosa met5fora da mão 
invisível. Aqui entra a outra analogia que predomina na obra de Smith: a da 
natureza dotada de um propósito que se sobrepoe i s  intenções individuais. 

Influenciado pela teologia natural, Srnith reelabora a distinção aristotélica 
entre causas finais e causas eficientes. E claro que, fiel b tradiçao empiricista, 
Smith acreditava que a ciência t inha de limitar-se a encontrar explicações para 
as causas eficientes, mas as causas finais reaparecem em suas obrzs transvestidas 
na idéia de uma natureza que age por meio dos homens. Diz ele explicitamente: 

Em toda pafie do universo, observamos os meios ajustados da forma mais agradavelmente 
liabilidosa aos f ins que se pretendeu com eles produzir; e no mecanismo de uma planta, de 
um cor~animal,,admiramos como todasascoisas s~oconcebidas para avançarosdoisgrandes 
propósitos da natureza, o sustento do indivíduo e a propagaçao das espécies. Mas nestes, e em 

. tcuios os ouiros tais objetos. distinguimos ainda a causa eficiente da causa final dos seus muitos 
movimentos e orgnnizaçòes [TSM, p. 87). ' 

Com efeito, Smith estabelece uma distinçáo crucial entre os prop6sitos da 
natureza e as intençbes dos indivíduos, que desconhecem a verdadeira fonte e a 
causa dos seus instintos: . . 

I 

Autopreservaqão e a propagaç30 das espécies s3o osgrandes fins qiie a natureza parace ter 
proposto na formação de t d o s  os animais ... A natureza tem nos dirigido para a maior parte 
deles através de instintos originais e imediatos. Fome, sede e as paixaes que unem os dois 
sexos, o ainor do prazer e o pavor da dor 00s levarn a empregar aqueles meios por  si mesmos, , 

e sem ualquer consideraçao da sua tendência em direção 3 ueles fins beneficentes que o 
grande8iretar da natureza pretendeu produzir através deler (T?M, p. 77-78). 

Alguns comentários se fazem aqui necess6rios. Em primeiro lugar, é impor- 
i tante observar que são os instintos e os apetites, e nao a razao e a reflexao, que 
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funçáo heurística nada desprezível para Smith. A metáfora é tomada de um 
discurso, parcialmente modificada no seu significado e,  finalmente, inserida em 
um outro discurso, de ta l  forma que organize os fenomenos desconhecidos de 
um modo iami Iiar. 

O que faremos agora e examinar com mais atençao quais sZo as analogias 
que colaboram na deiiniçao dessa nova disciplina: a economia política. Duas 
analogias parecem predominar nas obras de Smith. A primeira delas tem origem 
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newtoniana e a segunda! a r i~ to tk l i ca .~~  

já haviamos adiantado que a influência de Newton sobre Smith não se 
limitava apenas à sua compreensáo do método científico, mas estendia-se igual- 
mente à propria construção dos conceitos.40 

Tanto em A teoria dos sentimentos morais quanto em A riqueza das naçbes 
Smith parece ter construido sua hipótese principal, ou, nos seus próprios termos, 
seu grande princípio unificador, a partir de uma analogia emprestada do princípio 
newtoniano da atração dos corpos. 

Em A teoria dos sentimentos morais, a simpatia é a forca que mantém coesa 1 a sociedade. A estabilidade social resulta de valores e sentimentos comparti- 
lhados, que sao aprendidos pela socializaçao dos indivíduos e que atuam através 
da disposiçao de merecer aprovação. Dito de outro modo, Smith vê a sociedade 
como um agregado de indivíduos que vivem juntos e interagem uns com os 
outros. Embora os desejos individuais possam ser contradit6rios, a disposição de 
agir de acordo com padióes de comportamento socialmente sancionados garante 

I a resoluçao dos conflitos e o equilíbrio social. 

A analogia newtoniana reaparece com toda a intensidade na descriçao do 
funcionamento dos mercados. No Capítulo 7 do primeiro livro de A riqueza das 
naçdes, ao instituir a distinção entre preço de mercado e preço natural, Smith 
compara este último a um centro em torno do qual gravita o primeiro. Ele diz 
explicitamente: "o preço natural 6 como que o preqo central ao redor do qual 
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I continuamente estao gravitando os preços de todas as mercadorias" (RN, p. 85).41 

O que puxa o preço de mercado para perto do pieço natural? Analogamente 
'A força da gravidade existe urna outra: a força do auto-interesse, o desejo de . 
melhorar a própria condição. 

* 

Em uma sociedade com acurnulaçao de capital e propriedade privada da 
terra, o preço natural de uma mercadoria é determinado, segundo Smith, pelas 

I taxas naturais de salário, lucro e renda da terra, que correspondem, respecti- 
vamente, A. remuneraçao dos três .fatores produtivos. O preço de mercado, por 
sua vez, é resultado da iniençao entre oferta e demanda. Quando a oferta excede . 

a demanda, o preço de mercado deixa de coincidi; como que a mercadoria 
realmente vale, isto é, com o seu preço natural. isto significa que pelo menos um. 
dos fatores produtivos está sendo sub-remunerado. 0 s  proprietArios desse fator, 
na medida em que são guiados pelo auto-interesse, devem retirá-lo da p r ~ d ~ ç a o  
dessa mercadoria e aloc6-lo na produçáo de uma outra mercadoria cujo preço 
pelo menos cubra os custos ordinários de produção. O inverso acontece quando 



de suas manifesta ões terrenas. Para Smith, esta era a diferenqa entre causas finais e causas 
eficientes. Causas ! inais seriam as leis da natureza (odesígniol. Causas eficientes seriam a forma 
como estes fins sao promovidos através da interação social. Para Smith, e para os economis:as 
clássicos em geral, a importância abrangente da história e das ins;ituiç&s sociais advém do 
seu interesse pelas causas eficientes. Assim, a ética e a economia de Smith, embora pretendes- 
sem descobrir as leis naturais dodesígnio (a causa final), se constituiam de análises do processo 
social (causa eiicieiite); de como o comportamento htyano, através da interaçao com a 
sociedade, é mrmado e direcionado para os fins sociais. 

O segundo ponto que merece atenção é que na visao de Smith a natureza 
opera como uma força ativa. Aqui se estabelece uma diferença fundamental com e 

relaçao aos jusnaturalistas. Comovimos no capitulo anterior, em Hobbes e Locke, 
por exemplo, a natureza é encarõda de um ponto de vista estático, como uma 
fonte de leis. E Ia não desempenha nenhum papel ativo na promoçao do bem-estar + 
da humanidade. O contrato social, que garante a passagem para a sociedade civil, 
é fruto da vontúde e deliberação dos homens, e não de alguma intenção oculta 
da natureza que paira acima deles e age por meio dos instintos. Uma vida segura 
e confortável é. em Líltima instância, produto da razao humana e só pode ser 
conquistada quando se abandona o estado de natureza. 

Em Smith, por outro lado;& a natureza que impulsiona o homem para .um 
estado de prosperidade. Ela é o protagonista que substitui a vontade e a razão 
humana nêsse papel. Daí se destacam duas conseqüências. Primeiro, com Srnith 
vai se firmando uma distinção importante entre a ação política e a ação econô- 
mica. Ambas resultam da deliberação e do cAlculo racionâl. Ambas são teleoió- 
gicas, no sentido de queestao orientadas para um deterrninadofirn. Ambas partem 
do auto-interesse privado. M a s  a segunda traz um elemento de auto-engano: "A 
cadeia de conexões entre os motivos dos homens e as suas conseqüências é 
diretamente afetada pela prevalência de ilusao ou auto-engano, que opera na 
esfera econômica para i nduz i r  os homens a superestimarem enormemente as 
vantagens da riqueza e pos i~ao social" [Coats (1 975, p. 13411. Coma vimos, Ei 
esta ilusao que garante que resultados coletivos satisfatórios sejam alcançados na 
esfera econômica de um modo totalmente espontâneo, sem que tenham sido 
desejados ou perseguidos individualmente. 

Então, se, por um lado, do ponto de vista econômico, os homens também 
sao vistos como livres, iguais e egoístas, por outro, a ênfase recai não mais na 
açáo racional intencional auto-interessada que conduz a um pacto, mas no 
resultado nao-intencional dessa ação. Há uma dissociação entre a intenção e o 
efeitoda ação Smith parece antever as dificuldades de tratar do resultado 
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da açào coletiva ou social, quando se insiste na intencionalidade dos agentes 
(corno no caso do contrato social). O problema está em passar de uma raciana- 
lidade individual para uma racionalidade coletiva, sem .cair no chamado "es- -. . 
tiramerito" da razão, como vimos no capitulo anterior. 
- Smith consegue evitar o'problerna nao apenas porque concebe a razao de 
um modo mais abrangente, como será discutido mais adiante, mas principalmen- 
te porque, como acabamos de explicar, prescinde da razão instrumental in- 
dividual para explicar a ordem e o bem-eçtcr coletivo. 

A segunda conseqüência da idéia de uma natureza ativa e impregnada de 
uma finatidade supra-individual é que, se na esfera económica os interesses 



garantem resultados socialmente desejáveis, porém claramente esp~ntAneos.~~ O 
crescimento da população resulta não de um desejo racional de povoar a naqzo, 
mas da "paixao que une os sexos". A estabilidade social resulta nio de um 
contrato racional firmado entre os cidadãos, mas do desejo de merecer a 
admiraçao dos semelhantes. A continuidade política e a prevengão das revolu- 
qdes não dependem da forca, mas da simpatia que os ricos epoderosos angariam 
dos seus conterrâneos. Finalmente, na esfera econ6mica, a divisão do trabalho 
resulta de uma "propensão para a troca", e o bem-estar material 6 produto do 
auto-interesse e nao do cálculo r a c i ~ n ü l . ~ ~  

A utilidade é subproduto coletivo e nao-intencional dessas ações indi- 
.viduais. Este tema será aprofundado mais A frente. Gostarlarnos de chamar a 
atençao agora para o fato de que esse resultado final positivo das paixões 
individuais aparece porque existe algo que paira acima dos indivíduos: as leis da 
natu reza. 

Mas o que seriam essas leis da natureza? Basicamente rnanifestaFd&s da 
vontade divina. O "Autor da Natureza", o ''Crand? Superintendente do Univer- 
so", O "Grande Arquiteto" promove O bem-estar e a felicidade dos homens. Nao 
esta bem claro se Smith acreditava realmenteem Deus, seera agn6stico ou . 

Mas as frequentes referências aos designios divinos indicam a clara. influência da 
teologia natural. 

Como bom empiricista, Smith sabia que o caminho para convencer o cbtico 
- se algum carni n ho havia - não estava na leituia e na interpretaçao das sagradas 
escrituras, mas "no exame das obras da natureza; que parecem todas tentar 
promover a felicidade e proteger contra a miséria". Assim, empiricisrno, deismo 
e utilitarisrno parecem conciliados na obra de Smith [~e isman (1 976, p. 85)). Se 
existe Deus, algum conhecimento sobre ele só pode existir pela descoberta das . 

leis naturais a partir da observaçao e da experimentação. Além disso, é possivel . 
demonstrar qUe a natureza 6 moral, porque promove a felicidade do homem. Em 
Adam Smirh's science ofmorals, Campbell coloca a questão de uma forma muito 
ctara: 

Utilidade é, porianto, muito mais o metaprincípio para Srniih. Ele é encoritrado na base de toda 
a sua visáo moral, mas ele opera mais tipicamente no  nível da contemplação,.quarido os 
homens olham a sociedade com os-olhos-de-Deus, entram na Sua benevolência universal e 
sentem admiraçao e aprovação or aquilo que eles observam ... Smith considera Deus um 
utilitsrista ... [apud Reiirnan (1 97t p. 831. 

É como se houvesse vários níveis: os homens agem, mas sao na verdade um 
veiculo para a manifestação das forças da natureza que atuam através dos- seus 
instintos e paixões; mas a natureza, por sua vez, não é senão palco .para a 
manifestação de uma instância de ordem superior. A utilidade só ,pode ser 
reconhecida plenamente quando adotamos a perspectiva desta última instância. 
Aqui, utilidade e moral idade estão perfeitamente .. reco~ciliadas. . . , . .  - . . 

Ciark (1 989, p. 600) resume as implicações disto para ateoria social de 
Smith: 

Smith estava interessado nas maniiestaç&s efetivas das leis naturais - como elas atuam no 
mundo real. Para a teologia natural, as leis do desígnio são descobertas através das observaçòes 



segundo a crença comum, estdo muito longe de ser perfeitamente saudáveis. Ao que parece, 
o organismo humano, quando raudável, contem em si mesmo um certo principio desconhecido 
de pre~r\~ação, capaz de evitar ou de corrigir, sob muitos aspectos, os maus efeitos, meçrno 
de um regime muito deiiciente. O Sr. Quesnay, ele próprio médico, e médico muito teórico, 
parece ter tido uma idéia do mesmo tipo, no tocafite ao orsanismo político, e parece ter 
imaginado que ele se fortaleceria e se desenvolveria somente sob um determinado regime 
preciso, o exato regime da liberdade e da justiça perfeitas. Parece não ter ele levado em conta 
que, no organismo politico, o esforço natural qiie cada pessoa faz para melhorar sua própria 
condiç3io representa um principio de preservaç2o suscetível de evitar e corrigir, sob muitos 
aspectos, os maus efeitos, até ca io ponto. de uma Economia Política parcial e opressiva. Tal 
Economia Política, ainda que indubitavelrnente retarde, em grau maior ou menor, o impulso 
natural de uma naçao rumo ii riqueza e l prosperidade, nem sempre é capar de sustá-lo 
inteiramente, e muito menos de fazê-lo retroceder. Se uma naçao não pudesse prosperar a não 
ser desfrutando de liberdade e justiça completas, jarnais haveria no mundo uma única nação 
que conseguisse ter prosperado. No entanto, no organismo politico, a sabedoria da natureza 
felizmente tomou amplas providèncias para remediar muitos dos maus efeitos da irisensatez e 

I da injustiça do homem, da mesma forma que fez noorganismo humano para remediar os maus 
efeitos da sua preguiça e intemperança (RN, v. II, p. 137-1 38). . 
A critica de Smith está muito clara aqui: a ordem econ6rnica-é muito mais 

independente das decisóes humanas do que as iecomendaçdes de política 
econômica de Quesnay sugeriam. 

Para os fisiocratas, a ordem s6 serh realizada se as leis humanas estiverem 
de acordo com as leis da natureza. Diz Quesnay em Le droil nature111765): 

As leis naturais são ou fisicas ou morais. Entendemos aqui par lei física o curso regulado de 
todo acontecimento físico da ordem r:atural ei4dentemente mais vantajosa ao ênero humano. 9 Entendemos aqui por lei moral a regra de toda açáo humana da ordem mora conhrme a lei 
física evidentemente mais vanta'osa ao énero humano. Estas leis juntas formam o que é 
chamado de leis nâturais lapud d urnont d 1977, p. 4311. 

OU seja, a natureza, por causa da sua origem divina,47 age da forma que 6 
mais vantajosa para os homens. Mas para que a prosperidade social seja atingida 
é preciso descobrir quais s3o as leis da natureza e depois fazer leis humanas que 
estejam em conformidade com elas: "Entre nús, para nbç, tudo e físico, e o moral 
dai deriva", afirma Quesnay [apud Kuritz (1 982, p. 1 0611. Primeiro conhecer e 
depois agir somente de acordo com a natureza, eis o preceito básico da fisiocracia. 

É importante reforçar este ponto. Como p curso natural das coisas é o mais . 

vantajoso para os homens,'ele deve seguir sem obstáculos. isto é particularmente 
claro nos assuntos econômicos, nos quais os fisiocratas adotam uma posiçao 
liberal, caracterizada pela conhecida máxima laissez-faire, laissez-passer. Todos 
o5 empecilhos ao livre comércio devem ser removidos. Mas não se pode esquecer 
que a situação descrita no Tableau se refere a um "território inteiramente 
cultivado de acordo com os melhores métodos de cultivo", e para o próprio L 

Quesnay a França de seu tempo não tinha ainda alcançado este plus haul degrg 
d'agriculture: "Em suma: essa economia moldada segundo as regras da natureza 
6 algo para ser conquistado. No caso da França, é algo que pertence nao ao , 

presente nem ao passado, mas a um futuro possível" [Kuntr (1 982, p. 6711. Assim, 1 

para que o curso natural, a ordem econômica inata, seja atingido é preciso antes 
que o Estado intervenha. Liberalismo sim, mas fundado com a ínt'ervenção do  
Estado. Isto fica claro na passagem abaixo de La philosophie ruraie (1 7 63) :  

I1 mondo va da se, diz o italiano - palavras de grande bom senso. Que a ordem e a fidelidade 
da administração se restabeleçam e que se deixe cada coisa tomar seu curso natural: veremos 
ent3o todos os nossos princípios serem executados em virtude da ordem inata das coisas. O 
governo só teri, eniáo, o cuidado de Ihes facititar o caminho, de retirar as pedras da estrada e 
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individuais szo demonstravelmente congruentes com os interesses coletivos, 
então não há necessidade de nenhuma intervenção de fora dessa esfera para 
garantir a ordem. A própria natureza se encarrega disso. A intervenção do Estado 
em assuntos economicos é supérflua ou, no máximo, de importsncia secundsria. 

Esta autonomia da esfera economica em relação i esfera política se conver- 
te, em termos teóricos, em uma certa divisa0 de espaço na filosofia moral: o 
espaço da politica, que analisa as condiçóes para a ordem deliberadamente 
construída, e o espaço da economia, que analisa as condições da ordem es- 
pontaneamente gerada. 

Em síntese, a visão de uma natureza que age na história, em especial nos 
assuntos ligados à sobrevivência e 3 prosperidade material, acaba contribuindo 
para a legitirnaçao da nascente economia política. Primeiro, esiabelece-se uma 
distinção entre ação política e ação economica. Um elemento supra-i ndividual 
(a finalidade da natureza) por tr6s desta última evita as dificuldades de passar da 
racionalidade individual para a racionalidade coletiva. Segundo, emergem dois 
tipos diferentes de explicação para a ordem: urna planejada e uma não-planejada. 
O discurso em torno da segunda consolida-se como perfeitamente legftirno. 

A fecu ndidade da concepção de orna natureza ativa torna-se bastante visível 
quando comparamos Smi th com os fisiocratas. Tam bem estes foram profun- 
damente influenciados pela analogia mecânica e pelas conquistas da física 
newtoniana. Como bem definiu Dumont (1 977, p. 41 1, o Quadro Econômico é 
urna "projeção no plano econbmico da concepção geral do universo como um 
todo ordenado". 

Em outras palavras, pela primeira vez as atividades voltadas para a repro- 
dução da vida material são apresentadas nãocomo uma série de eventos isolâdos, 
como observações descontínuas, mas como um conjunto de interdependências 
fortemente ligadas. Teoricamente, estas interdependências se traduzem em um 
sistema de inter-relações lógicas, que podem inclusive ser quantificáveis. 

Por outro lado, o Quadro também encerra um componente teleof ógico: "A 
lei natural, quer seja moral, quer seja física, que Quesnay pensa estar expondo, 
é aquela da ordem do mundo tal como pré-ordenado por Deus. Assim, a ordem 
ou sistema econõmico depende tanto do corpo político quanto de uma orientação 
teleológica geral que sustenta todos os aspectos da vida humana" [Durnoni (i 977, 
p. 43) I. 

Quer dizer, tanta a analogia mecânica (moldando o econdmico como um 
todo ordenado) quanto o elemento teleológico (visto como uma maniiestação dos 
desígnios de Deus) estavam por trás do Tableau. A pergunta então 4: o que faz 
Smith dar um passo à frente? O que falta ainda aos fisiocratas para completar a 
definiçáo do domin io econômico? Nada melhor do que ouvir o pcóprio Smith em 
uma passagem muito espirituosa: 

Alguns médicos teóricos parecem haver imaginado que a saúde da organismo humano 56 
poderia ser preseyada por um certo regime preciso de dieta e ginástica e qualquer violaçao 
ao mesmo, por mínima que fosse, inevitavelmente provocaria aigurn grau de doença ou 
desordem, proporcional a esse grau de violaçào. Contudo, a experiéncia parece demonstrar 
que o organismo humano, ao menos a julgar pelas aparèncias, geralmente conserva o mais 
perfeito estado de saúde, sob vasta variedade de diferentes regimes, mesmo sob alguns que, 



desejáveis e claròrnente espontaneos, em oposiçao ao político, que pressupae a 
deliberaçao e o pacto para o estabelecimento da ordem. N o  plano teórico,, esta 
oposição representa a consolidação da economia política como uma disciplina 
especial izada. 

3.4 - A economia sociológica 
r 

J 

Vimos anteriormente que a investigação cientiiica resulta, segundo Smith, 
de uma necessidade de apaziguar a mente perturbada por algum acontecimerito 
inesperado ou desconhecido. Em outras palavras, a ação do filósofo é uma + 

resposta a um impulso psicológico, e a motivação para a investigação é em Última 
w 

instância passional e n;io racional. 

A ação social tem um caráter semeihante na obra de Srnith. Tal como o 
cientista é motivado pelo espanto e pela surpresa a descobrir leis gerais que de 
algum modo permitirão controlar favoravelmente as forças da natureza, o in- 
divíduo na sociedade é movido por impulsos passionais a atingir resultados 
socialmente desejáveis porém não previamente planejados. A coesao social 
resulta, portanto, das paixaes e não da utilidade e da razão. 

.Gostaríamos agora de analisar um pou'co mais detal tiadamente a-compreen- 
são smithiana da açao social. e dos comportamentos socioeconôrnicos. Nossa 
discussão necessariamente começa com um breve comentário sobre A teoria dos 
sentimentos mora is.49 

O objetivo central da obra 6 fornecer uma explicaçSo sistemática para a 
origem e a natureza dos julpamentos morais, Na verdade, pode-se dizer que "a 
problemática mais familiar de A teoria dos sentimentos morais é endereçada a 
um problema que pode ser trzçado de volta até Hobbes, de dizer como uma 
sociedade presurnivelmente composta de indivíduos auto-interessados pode dar . 

origem a julgamentos ou açóes nos quais o auto-interesse está subordinado a 
outras considerações mais 'morais"' [Heilbroner (1 9 8 2 , ~ .  42811. A resposta de 
Smith, como se sabe, está no principio da simpatia. 

Tal como para t-iobbes, também para Smith não existem padr~es de valor 
universais ou absolutos. Entretanto, se para o primeiro a adesão as normas sociais 
é resultante do temor a uma sanção externa, para o segundo ela é fruto de um 
desejo de aprovação. O ind ividuo sente prazer na descoberta de que seus motivos 
e sentimentos são idênticos ou congruentes com os motivos e sentimentos dõs 
outros membros da comunidade. A este processo de identificação, a consciência 
de que os sentimentos sao compartilhados, Srnith d6 o nome de simpatia. E 
explica: 

O homem que se ressente das in'úrias que me foram cometidas. e percebe que eu rne ressinto I delas precisamente como ele a az, necessariamente aprova o meu ressentimento. O homem 
cu'a simpatia corresponde A minha dor não pode senao admitir a razmbilidade do meu I so rimento. Aquele que admira o mesmo poema, ou a mesmo quadro, e os admira exatamente 
como eu, deve certamente aprovar a justeza de minha admiraçao (TSM, p. 1 G). 
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de deixar mover-se tivremente os concorrentes, ois do eles que garantem o estado das 
riquerar de uma naqao [apvd Kunlz (1  982, p. 931: 

Depois destas palavras, podemos retornar a crítica de Smiih ao sistema 
agrícola:"Se urna naçao na0 pudesse prosperar a naoser desfrutandode liberdade 
e justiça completas, jamais haveria no mundo uma única nação que conseguisse 
ter prosperado. No entanto, no organismo politico, a sabedoria da natureza 
felizmente tomou amplas providências para remediar muitos dos maus efeitos da 
insensatez e da injustiça do homem". Aqui está a grande diferença. Como vimos, 
a idéia sm.iihiana de ordem social preserva um papel ativo para as forças da 
natureza. Essa instância supra-individual age para que os resultados socialmente 
desejáveis sejam conquistados coletivamente, sem que os indivíduos com isso 
tenham de se preocupar. Para os fisiocratas, cabe ao Estado intervir para que a 
economia alcance o çeu curso natural. Para Smith, a economia vai encontrar o 
seu curso natural não porque os homens devidamente iniormados 'assim o 
conquistarao, mas porque existe algo inerente ao organismo social que agirá 
sozinho nessa direção.48 

Para os primeiros, antes de o econômico poder funcionar espontaneamente 
é preciso uma intervenção do político. Para o segundo, este passo t? claramente 
sup6rfluo. Aliás, "o esforço natural que cada pessoa faz continuamente para 
melhorar sua própria condiçao representa um principio de preservação suscetível 
de evitar e corrigir, sob muitos aspectos, os maus efeitos, até certo ponto, de uma 
economia política parcial e opressiva". 

Ora, até o dr. Quesnay a economia ainda esta subordinada à política. No 
plano teórico, nao se pode ainda falar de uma disciplina autbnoma, de um campo 
de estudo legitimamente independente dos demais. Não deixa de ser curioso, 
porém, que a impossibilidade de sepãrar este domínio dos demais derive preci- 
samente da crença de qiie tudo na sociedade seja determinado em última 
instincia pelas leis da produção [Dumont (1977, p. 4411. 

I Concluindo esta se$&, esperamos poder ter mostrado que: 

a) duas analogias predominam na obrade Smith: umadeorigem newtoniana 
e outra de origem aristotélica; 

b) a analogia de origem newtoniana possibilita a conçtruçao do domínio 
econômico como um doininio coerente. O mercado e outros fenômenos econ6- . rnicos, como os preços, a divisão do trabalho, a acurnulacao de capital ,etc., 
passam a ser vistos corno partes de um todo ordenado, como peças de um 
mecanismo complexo, mas extremamente eficiente; 

I 

c) a reformulação da distinçao aristotélica entre causas finais e eficientes, 
sob influência da teologia natural, permite que a questao da eficiência global do 
sistema seja transferida para um plano supra-individual e independa das intençaes 
dos agentes econômicos. Através da metáfora da mão invisível, Smith evita a 
dificuldade de passar da racionalidade individual para a racionalidade coletiva; e 

d) a idéia de uma naiureza que tem um papel ativo no progresso material e 
impulsiona os homens através dos instintos autonomiza a esfera econômica das 
demais esferas sociais. O econômico é o espaço dos resultadas sociais altamente 



Resumindo. a propriedade dos sentimentos deve ser avaliada pela reaqão 
daqueles com os quais convivemos. O conhecimento sobre o que é certo OU 
errado só pode ser obtido pela obsewaç~o dos sentimentos com os quais os outros 
costumam simpatizar. Um código de normas na0 pode nem ser revelado, nem 

- deduzido cartesianamente, nem decidido arbitrariamente por uma autoridade 
despótica: 

As máximas gerais da rnoralidade S ~ Q  formadas, como todas as outras máximas erais, da 
experiéncia e da induçao. Nós observamos uma grande variedade de casos particu ? ar= que 
agradam ou desa radam nossas iâculdades morais, que estas aprovam ou desaprovam, e, por f induçaci a partir esta experiencía, nós estsbeleccrnos aquelas regras gerais [TSM, p. 31 9). 

h 

A base da moralidade são, pois, a experiência e a indução. Mas, lembra +. 

Smith, em seguida: 

I ... a indução é sempre considerada como uma das operações da razão..Podemos, portanto, 
muito proliriamentedizer que é da razáo que derivamos t d a s  aquelas máximas e idéias mais ... 
Mas, embora a razão seja indubitavelmente a fonte das regras gerais de moralidade e cf  e todos 
os julgamentos morais que fortnamoç por meio delas, é totalrnenie absurdoe ininteligível supor 
que as primeiras percepçdcs de certo ou errado poçsarn ser deriiladss da razao ... (TSM, p. 
3 r 9-3 20). 

Se, por um lado, a razáo é indispensável para discernir as regras que devem 
pautar os comportamentos na sociedade, por outro, para Smith, não se pode 
atribuir a origem da moralidade a uma razao puramente abstrata: "Em outras 
palavras, os padrões morais devem ser ~ ' r i rne i ro  descobertos empiricamente 
(muito mais pelo senso comum do que pela VernunFt kantiana) e então res- 
peitados pela autoridade do grupo" [Reisrnan ( I  976, p. 6811. 

Alguns pontos merecem atençao aqui. Em primeiro lugar, vale notar que, 
para Srnith, as ações não são juigadas em função dos seus resultados efetivos, mas 
sim das paixdes e dos sentimentos que as motivaram. O critério de julgamento 
moral não é a eficiencia, mas a propriedade. 

Um segundo ponto s. ser ressaltado é que o desejo do indivíduo de angariar 
a simpatia dos demais é a principal motivaçãio para o agir social. O desejo de 
aprovação faz os homens se conformarem As pressões sociais. A coesão social 
resulta, portanto, das paixões, e não do calculo racional. A utilidade é, como 
sempre na obra de Smith, um resultado nao-planejado das açaes individuais. ' 
A k m  disso, a existência da espectador imparcial acaba conferindo 3s açóes 
sqciais um componente inerentemente supra-individual. 

Em terceiro lugar, o mecanismo do espectador imparcial é também clara- 
mente racional [Raphael(1985, p. 31 )]. Comovimos, Smith diz textualmente que 
todas as máximas morais derivam da razao. Portanto, agir de acordo com as 
normas e racional. Logo, o escopo da racionatidade, para Smith, vai alem da 
conexao eficiente entre meios e fins. Para usar os termos que discutimos no 
capítulo anterior, a raZa0 para Srniih nao é meramente instrumental, é tambern 
uma razão prãtica. E o filósofo diz, com todas as letras, que a razão 6:  

... a faculdade que nao apenas determina quriis 520 os meios apropriados para atingir 
determinado fim, mas quais fins devem ser se uidos, e qual o grau de valor relativo devemos 
pdr em cada um deler ... [apud Keisrnan (1 97&. p. 64)1. 
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É importante notar que o conceito de simpatia está também rel~cionado ao 
exercício da imaginação. Sentimos simpatia pelo outro, quando nos colocamos 
no seu lugar e verificamos a adequaqão dos seus  sentimento^. Do mesmo modo, 
recebemos simpatia dos outros quando estes se colocam em nosso lugar e se 
certificam da propriedade de nossos motivos. Oexercicio consisteem imaginar-se 
na situaçao daqueles efetivamente envolvidos em determinada ação. 

Portanto, a simpatia que causa aprovação ou desaprovaçáo não implica o 
1 espectador sentir necessariamente os mesmos sentimentos daquele que praticou 

a acao. Na verdade, o espectador se imagina no lugar daquele que esi6 efetiva- 
mente envolvido na açao e avalia a propriedade dos seus motivos naquela 
situação deterrni nada. 

Quanto A avaliagao de nossas próprias açdes, Smith argumenta que chega- 
mos a um julgamento moral nos imaginando no lugar de um espectador imparcial 
ideal, um espectador que conhece todos os fatos relevantes mas, ao mesmo 
tempo, não está pessoalmente envolvido na situação. Se achamos que este 
espectador ideal, o "homem dentro do peitoJ' a quem Srnith frequentemente se 
refere, simpatizaria com o que pretendemos fazer ou com o que já fizemos, então 
aprovamos nossa ação. Nesse caso, poderemos estar tranqüilos, pois nosso 
comportamento certamente atrairá a estima dos demais. Por outro lado, se 
concluímos que o espectador imparcial não estaria de acordo com nossas 
motivaçdes, então só nos resta desaprová-las, e nossa serenidade estará ameaçada. 

Mas, afinal, quem é este espectador imparcial? Srnith enfaticamente'rejeita 
a idéia de que ele corresponda a aigurna pessoa real, a alguém que tenha uma 
exisiência concreta. Haveria sempre o risco de essa pessoa envolver-se na 
situação e interpretar mal os fãtos em função dos seus próprios interesses. 

O espectador imparcial vai na verdade sendo construido na mente do 
indivíduo por um processo contínuo de julgar e ser julgado. O mecanismo do 
espectador imparcial constitui-se e m  um conjunto de associaçbes habituais de 
açdes e reaqòes, destiladas das atitudes dos espectadores reais em urna multipli- 
cidade de casos concretos [Reisman (7976, p. 78)]. Smith nos descreve este 
processo: 

Nossas observnções continuas sobre as condutas dos outros imperceptivelmente nos levam a 
formar para nós mesmos certas regras gerais sobre c que e adequado e apropriado a ser feito 
e a ser evitado,.. É desse modo que as re ras de moralidade 530 iormadas. Elas são em úitima ! instância encontradas na experiencia ... háo aprovamos ou condenamos originalmente deter- 
minadasaçbes, porque, examinadas, elas parecem agradáveisou inconsisten~es com certa regra 

ara!, ao contrário, é formada concluindo pela experiêiicia que t d a s  as ações gral .  A regra gr 
e uni certo tipo ou em uma cefia circunstância são aprovadas ou desaprovadas (TSM, p. 1 59). 

Supondo que, na maior parte de um dado tipo de situação, obsgrvarnos que 
conquistamos a simpatia dos espectadores reais-(isto é, os membros .de nossa 
famil ia, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho etc,), pode- 
mos então inferir da experiência acumulada que nossos sentimentos s%o apro- 
priados e que nossa ação e justa, Porém, pode também acontecer que, a partir 
dal, em novas experiências de uma situaçao semelhante, os espectadores reais 
nos condenem, e então concluiremos que as condições da sociedade mudaram 
e nossa atitude não é mais adequada. 



se sabe, o objetivo de Srnith aqui é mostrar que a iragmentaç~o das ocupasóes 
resulta num aumento astronomico da produtividade, devido a três fatores: a) o 
aumento da destreza de cada trabzlhad~r; b) a economia de tempo entre cada 
tarefa; e c) a utilização de mSquinas inventadas pelos próprios trabalhadores, que 
se especializam em urna iinica função. 

Smith mostra que a divisão do trabalho na manufatura sign iiicou a resoluç;o 
do processo produtivo numa série de operaçdes discretas, bem definidas e 

" 

sequenciais. Isto trouxe de quebra, como conseqüência, a introdução gradual do 
n 

emprego de tecnologia mecân ica no processo de trabalho [Fonseca (1 99 1 , p. 73)  1. 

Assim, a divisão vertical do trabalho implica: a) a mecanizaçao crescente e h 

contínua, através da subs'tituiçáo ou modiíicaçáo do trabalho humano pela maqui- 'n 

natia; e b) a necessidade de coordenação externa das atividades relativamente 
simples realizadas pelos trabalhadores simultaneamente [Fonseca (1 991, p. 7311.52 

O problema da coordenaçao aponta para uma segunda dimensao da divisa0 
do trabalho. Corno dissemos, além da divisão do trabalho dentro da manufatura, 
Smith fala também da divisão social do trabalho, ou, como chamamos acima, da 
divisão do trabalho horizontal. Para ilustrar o seu argumento, o filásofo propor- 
ciona mais um exemplo: 

Observe-se a moradia do artesão ou diarista rnais comum em um pais civiliz~do e florescente, 
. e:se notara que e irnpossivel calcular o núniero de pessoas que contribui com uma parcela - 

ainda que rediizida - de seu trabalho, para suprir as necesjidades deste operario. O casaco de , 

ia, por exemplo, que o trabâlhador usa para agasalhar-se, por mais rude que seja, o produto 
do trabalho conjugado de uma grande multidao de trabalhadores. O pastor, o selecionador de 
lã, o cardador, o tintureiro, o iiandeiro, o tecelao, o pixieiro, o coníeccionador de roupas, além 
de muitos outros, tdos eles precisam contribuir com suas proiiçsdes especificas para fabricar 
esse produto tão comum de uso diário ... Se fizéssemos o mesmo exame das diferentes peças 
de roupa e de mobília usadas pelo operário ... Se examinarmos todâs essas coisas e conside- 
rarmos a grande variedade de trabalhos em regados ern cada urna dessas utilidades, percebe- 

remos 1 ue sem a ajuda e cooperaqào 1 e muitos milhares náo seria possível prover às 
necessi ades, nem mesrno de uma pessoa de classe mais baixa de um país civilizado, por mais 
que imaginemos - erroneamente - é muito pouco e muito sim les aquilo de qiie tais pessoas 
necessitam. Em comparação com o luxo extravagante dos gran C/' es, as necessidades e pertences 
de um operário certarnenie parecem ser extremamente srmples e Mceis e, no entanto, talvez 

' 

seja verdade qiie a diferença dc necessidades de um príncipe europeu e de um carnpones 
trabalhador e frugal nem sempre é muito maiqr do que a diferença que existe entre ,as 
necessidades deste iiltirno e a5 de muitos reis da hfrica, que 5 3 0  senhores absolutos das viaas 
e das liberdades de 10 inil sclvagenç nus (RN, v. I, p. 46-47}. 

Várias.sSo as idéias importantes aqui. Em primeiro lugar, Smith mostra quão 
longe, em termos de bem-estar material, pode levar o crescimento econômico I 

nas sociedades desenvolvidas em cornparaçáo com as sociedades tribais. Segun- v 

do, ele também verifica que por trás de cada mercadoria há uma Ionga série de 
trabalhos passados que refletem as diversas ocupaçdes especial izadas. F inafmen- h 

te, e neste ponto está precisamente o cerne da questão, Smith mostra que nas 
sociedades desenvolvidas cada indivíduo depende fortemente dos demais. 

Em outras palavras, como siiítetiza Raphael (1 985, p. 49): 

... o campones europeu, diferente do cheie africano, náo tem p d e r  político sobre ninguém; 
ainda assim seu padrão de vida depende da cooperação de talvez tantas -soas quanto as que 
$30 goverriadas pelo chefe ttribal. A cooperação n30 é nem comanda d' a pelo soberano nein 
planejada pelos pacicipnntes. Ela é, porem, um  lido fato sociol6gico. A dependência mútua 
e ,  quase tanto quanto o crescimento econbmico, um terna fundamental da análise de Smith. 
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Um outro ponto importante que deve ser enfâtizado é que a propriedade 
de sentimentos é sempre relativa a uma determinada sociedade, ou seja, depende 
do contexto hiçtbrico: 

As diierentes situaçbes de diferentes &ocas e paises estão aptas, da mesma maneira, a dar 
diferentes caracteres a eneral idade daqueles que neles vivem ... Aquele grau de polidez, que d seria altamente estima o Ina Escócia], talvez iosse tomado como uma adulaçáo efeminada na 
Rússia; seria visto como rudeza e barbarismo na corte da França. Aquele grau de ordem e 
frugalidade, que em um nobre polonês seria condiderado como parcimônia excessiva, seria 
visto como extravagância em um cidadao de Amsterda (TSM, p. 204). 

Enquanto, de um lado: 

... os selvagens da América do Norte, dizem-nos, assumem em todas as ocasióes a maior 
indiferença, e se julgariam degradados se alguma vez arecessem de algum modo rendidos ou 
pelo amor, ou pela dor ou por um ressentimento.., outro lado], a emoqao e a vivacidade 
com que os franceses e os italianos, as duas mais polidas naçbes do continente, expressam-se 
em situaçiks que náo são de nenhuma forma interessantes, surpreendem de inicio aqueles 
estranhos que por acaso estão viajando entre el S... (TSM, p. 205-2071. 

Em poucas palavras: 

... levando tudo em consideração, o estilo de maneiras que tem lugar em uma nacão qualquer 
deve ser comumente aquele que é o mais adequado para a sua siruaçao (TSM, p. 209). 

Mais que isso, como outros filósofas escoceses.do período, a obra de Srnith 
é marcadapor um claro determinismo econômico,e quando eie fala em situação 
se refere.principalmente às condiçaes de trabalho e aos elementos relacionados 
à produção material: 

Os objetos com os quais os homens em diferentes rofissões e condiçóes de vida estao 
familiarizados, sendo muito diferentes e os habituan $ o a paixões muito diferentes, formam 
naturalmente neles diferentes caracieres e maneiras ITSM, p. 201 1. 

Isto nos remete a duas outras consideraçdes relacionadas Com A riqueza 
das naçdes. Primeiro, como o caráter é moldado diretamente em funçao da 
profissao exercida por cada indivíduo na sociedade, a divisa0 do trabalho pode 
ser vista nao apenas da perspectiva da produçao e alocaçao de mercadorias, mas 
também do ponto de vista da produçao de tipos diferentes de homens, com 

. 

maneiras variadas e papéis sociais diversos. Segundo, na sociedade comercial, a 
situação econômica tende a privilegiar uma motivagao especifica: o desejo de 
melhorar a própria condjçáo. 

t O ponto de partida de A riqueza.das nagdes é a divisa0 do trabalho.S0 16 
nas primeiras linhas da obra, Smith deixa claro o seu papel central no processo 

! '  de crescimento economico: 

I rimoramcnto das forças produtivas do trabalho e a maior parte da habilidade, 
senso com os uais o trabalho é em i d a .  arte dirigido ou executado parecem 

ter sido resultados da divisPo 30 trabalho (RN, v. I, p. 41f 

A divisão do trabalho, como tem sido frequentemente apontado, envolve 
duas dimensbes diierente~,~' que poderíamos denominar ,divisa0 do trabalho 
vertical e divisão do trabalho horizoi-ital [Leijonhufvud (1 986, p. 21 111. 

O primeiro caso diz respeito ao paicelamento das tarefas dentro da manu- 
fatura e é ilustrado por Smith no famoso exemplo da fábrica de alfinetes. Como. 



elahqa por nós. Mas Sm ith nzo vai alem dessa sugestzc para uma provável origem 
dessa "propens;~ para a troca", e em A riqueza das naçaes diz explicitamente: 

N i o  6 nossa tarefa investigar aqui se essa propensáo é simplesmente um das princípios originais 
da natureza humana, sobre oqual nada mais restaria adizer, ou se-coma parece mais provável 
- é. uma conseqüência necessária das faculdades de raciocinar e falar. De qualquer maneira, 
essa propenszo encontra-se em todos m homens, não se encontrando em nenhuma outra raça 

. . de animais, que nao parecem conhecer nem essa nem qualquer outra espécie de contrato (RN, 
v. 1, p. 49). 

Preocupado com o modus operandi dos fenômenos e não com o seu modus 
essendi, o filósofo nao se interessa muito pelas origens da propensao para a troca. 

P 

Mas, com sua habitual perspicácia, ao eleger esta propensão como a motivaçao 
preponderante para o engajamento na divisão do trabalho, Smith traz para o 
primeiro plano uma característica marcante da scciedade moderna. Como discu- 

1 

limos no primeiro capítulo, as motivaçdes que fazem as pessoas participarem das 
atividades produtivas S ~ O  essencialmente nao-economicas em todas ou quase 
todas as sociedades, com exceçao da sociedade capitalista. Neste caso - Smith 
percebeu mesmo sem o recurso aos resultados da antropologia econõmica -, os 
indivíduos não tomam parte no  processo produtivo por motivos religiosos, por 
obrigações de parentesco, por causa da coerção física ou jurídica, mas pela 
perspectiva do ganho material privado. 

Ademais, a produçao se estrutura em função do mercado. Aqui, aparece 
um segun&o elo de ligacão entre divisão do trabalho e mercado: a primeira é 
limitada pela extensão do segundo: 

Como C o poder de troca que leva à divisáo do trabalho, assim a extensão dessa divisão deve 
sempreser limitada pela extensão desse poder, ou, em outros termos, pela extensào domercado 
(RN, v. 1, p. 53). 

Smith explica que o taman ho do mercado, por sua vez, depende não apenas 
do número 'de pessoas que vivem em uma determinada área, mas também das 
facilidades de comuniceção e transporte entre as diversas regibes. De qualquer 
modo, se o crescimento economico depende da divisão do trabalho, e esta da 
extensão do mercado, a,conclusao mais importante a que chega o filósofo é que 
o progresso econômico exige um mercado em permanente expansão. Daí a sua 
defesa apaixonada do. livre comércio. 

Por último, e aqui com certeza reside a grande contribuição de Srnith, a análise 
da divisão do trabalho mostra que nenhuma sociedade complexa pode subsistir sem I 

I I alguma forma de "mecanismo social" que coordene as açóes dos agentes econômi- 
cos. Foneca (1 991, p. 76) resume a questão de uma forma muito esclarecedora: 

L 

Corno Adam Smith foi a primeiro a perceber e brilhantemente nos apontou nos dois pcimeiros ! livros de A riqueza das naçdes, o processo competitivo em uma econoinia de mercado era, 
através da rede de precor flexiveis, um complexo sistema de mecanisrnor de i&ack 
respns6vel peta coordenaç3o de um grande numero de unidades de produ 20 isoladas ue 
rao definidas e mantidai se aradar pelo fato fundamental da moderna sociedade mercani, ii 
diviG9 social do trabalha. 8 problema da cmrdenaqao aqui é esrencialmente o problema de 
regular a alocaçao dos recursos produtivos da sociedade - cujo controle está disperso entre 
um gr~nde  nlimero de agentes isolados - na0  de uma maneira arbitrária qualquer, ma5 de 
acordo com todas as informaçbes relevaiites e extremamente difusase voláteis noqueconcerne 
a) aos custos de p r d u  áo (oferta) e b) i avaliação das diierentes classes de bens pelos 
consumidores (denianda 5 . . 



A idéia de relacionar a divisão do trabalho A dependência reciproca e aos 
laços sociais por ela gerados nao era propriamente nova. Horkheimer e Adorno 
(1 973, p. 26-27) observam que Platao, por exemplo, j6 havia baseado a totalidade 
abrangenie da cidade estado nas relapes funcionais maniidas para a satisfaçao 
das necessidades vitais. De fato, lemos no segundo livro de A república [Platao 
(1.987, p. 72-75] 1: 

... uma cidade tem a sua origem, segundo creio, na fato de cada um de nós não ser 
auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa ... Assim, portanto, um homem toma outro 
para uma necessidade, e outro ainda para outra, e, como precisam de muita coisa, reúnem 
numa sú habitação companheiros e ajudantes. A essa associaçao pusemos o nome de cidade ... 
Deve cada um destes homens executar o seu trabalho prbprio, para ser comum a iodos? Por 
exem lo, o lavrador, sozinho, fornecerá trigo para quatro, e gastará o quádruplo do tempo e P do e5 orço com a obtenqão da trigo para o pariilhar com os outros, ou preocupar-se-á apenas 
consi o, e preparará a quarta parie deste trigo, na quarta parte do tempo, e as outros tres quartos 9 gastá- os-á um na construçao de uma casa, outro na coniecç%o de um manto, outro ainda de 
calçado, e, sem as partilhar com os outros, terá as suas coisas, fazendo por si mesmo o que é 
seu? ... o resultado e mais rico, mais belo e mais ficil, quando cada pessoa fizer uma só coisa, 
de acordo com sua natureza e na ocasiáo própria, deixando em paz as outras. 

Ássim, como deixa claro a passagem acima, para Platao, a socialização é 
concebida a partir da divisa0 do trabalho como meio para satisfazer as neces- 
sidades materiais da comunidade.j3 

Por outro lado, não era tampouco original a idéia de que a trama da 
sociabilidade em uma sociedade mercantil se reflete na longa série de todos os 
trabalhos passados que esta0 por trás de uma determinada mercadoria. N o  
Segundo tratado sobre o governo civil, Lockei4 observava que: 

Náo é simplesmente o esforqo do lavrador, a labuta do ceifador e.do trilhador e o suor do 
padeiro que se têm de incluir no pão que comemos; o trabalho dos que amansaram os bois, 
extraíram e prepararam os ferros e as mós, derrubaram as árvores e prepararam a madeira 
empregada no arado, no moinho, no forno ou em outros utensilios quaisquer, que a o  em 
grande parte indispensáveis a esse trigo, desde que foi semente a plantar-se ate transformar-se 
em ào, terá de compurtar-se i conta do trabalho, e receber-se como efeito deste ... (ST, p. 
2335: 

Aqui, é estabelecido um elo muito iorte entre a questao da divisa0 do 
trabalho e a questao do valor das mercadorias. Como vimos no capítulo anterior, 
a teoria do valor trabalho de Locke é importante porque pela primeira vez esta 
categoria 15 transformada em um principio normativo que regula as trocas em uma 
sociedade mercantil e, conseqüentemente, em um fundamento deste tipo de 
sociabilidade. 

A contribuiçao de Smith está precisamente em aprofundar este ponto, 
associando definitivamente a divisáo do trabalho ao problema da coordenaç%o 
econõmica em uma economia de mercado competitiva. Em primeiro lugar, ele 
faz derivar a divisão do trabalho de uma "propensão para a troca", 

Fiel A sua renúncia a buscar as causas finais dos fenomenos, Smith não 
parece muito preocupado em explicar as origens dessa propensao. 530 escassos - 

os seus comentários nesse sentido. Em suas liçdes sobre jurisprudéncia, sugere 
que essa propensa0 estaria relacionada a uma inclinaçao natural que cada um de 
nós teria em persuadir os outros. Oferecer um shilling seria na verdade oferecer 
um argumento a outra pessoa de que é do seu interesse fazer o que queremos que 



alegria e a displicencia dissipativa do seu caráter. O capitão de uma guarda municipal é 
comumente um animal tdo dbrio, cuidadoso e avaro quânto o resto de seus concidadaos. 
Uma longa paz é, pela mesma razáo, muito apta a diminuir a diferença entre o caráter civil e 
militar ITSM, p. ?03-204). 

Mas talvez a mençzo mais importante de Smith sobre o elo indissolúvel 
entre divisão do trabaiho e formação do car6ier seja aquela referente aos 
trzbalhadores da indústria: 

Com o avanço da divisa0 do trabalho, a ocupação da maior parte daqueles que vivem do 
trabalho, isio é, da maioria da populaçào, acaba restringindo-se a algtirnas operações extre- 
mamente simples, muitas vezes a uma ou duas. Ora, a compreendo das pesscías é formada 
pelas suas ocupaçóes normais. O homem que gasta toda a sua vida executando algumas 
operaç&ssimples, cujos efeitos sao talvez sempreos mesmos, nao tem nenhuma oportunidade 
para exercitar sua compreensao ou para exercer seu espírito inventiva ... tornando-se táo 
embotado e ignorante quanto o possa ser uma criatura humana. O entorpecimento de sua 
mente o torna não =mente incapaz de saborear ou ter alguma participaçáo em toda conver- 
saçao racional, mas também de concekr algum sentimento generoso, nobre ou terno, e, 
conseqüentemente, de formar al um julgamento justo até mesmo acerca de muitas das 
obrigaçóes normais da vida priva c? a. Ele é totalmente inca~az  de formar juizo sobreos grandes 
e vastos interesses de seu pais ... A uniformidade de sua vida estagnada naturalmente corrompe 
a coragem de seu espírito, fazendo-o olhar com horror a vida irregular, incerta e cheia de 
aventuras de um soldado. Esse tipo de vida corrompe até mesmo sua atividade corporal ... 
Assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupaçao específica parece ter sido adquirida As 
custas de suas virtudes intelectuais, sociais e marcicis (RN, r. 11, p. 21 3, griios nossos). 

Nas palavras do próprio Smith, 'a divisão do trabalho destrói as virtudes 
intelectuais, sociais e marciais, a menos que o governo se preocupe em evitá-lo" (RN, 
v. 11, p. 2 1 3). E ele deve fazê-lo empenhando-se na educagão das pessoas comuns. 

Apesar da saída apontada por Smith, a passagem acima deixa claro que sua 
visão sobre os resultados finais da divisão do trabal ho estava longe de ser otimista, 
como costuma concluir apressadamente o leitor que pára no primeiro livro de A 
riqueza das naçaes. A alienaçao e a mutilaçao mental causadas pelos excessos 
da divisáo do trabalho t@m sido tema de análises importantes da obra de Smith 
[ver Winch ( 1  978, Cap. 511. @r ora, interessa-nos sublinhar o seu efeito, rnencio- 
nado pelo filósofo, sobre a formacao dos julgamentos morais. 

O ernbotamento mental acaba, nesse caso, tornando difícil ou eventual- 
mente impossível para os trabalhadores comuns (ou, como lembra o próprio 
Smiih, a maior parte da populaçao) formar um quadro claro daquilo que o 
espectador imparcial veria como apropriado e Em conseqüência, em uma 
sociedade submetida As mudanças muito intensas provocadas pelo rapido cres- 
cimento economico,-o mecanismo do espectador imparcial corre o risco de 
funcionar precariamente, e a coesao social passa a depender principalmente da 
lei e da ordem, de um lado, e da troca de equivalentes, de outro [Reisman ( 1  976, 
p. 8011. Assim, "em uma sociedade comercial dinimica, a utilidade acaba por 
suplantar a propriedade como a base para a tomada de decisões, e a solidariedade 
acaba dependendo mais e mais da complementaridade entre o amor-próprio, a 
troca de equivalentes e a mentalidade comercial. O consumo das mercadorias e 
o stafus que os símbolos caros conferem tornam o homem excessivamente 
ambicioso, fazendo-o então perder sua tranqüilidade e paz de espírito" [Reisman 
(1 976, p. 1311. 

Resta-nos, portanto, precisar um pouco mais o amor-próprio e a mentalida- 
de comercial, segundo Smith. Aqui o processo de socializaçao descrito em A . 



É o sistema de preços que dita as regras que os agentes econ6micos devem 
seguir se quiserem ter sucesso, ou tão-somente sobreviver, numa economia de 
mercado. Como vimos na seçao anterior, o que vai permitir que Smith construa 
uma teoria do funcionamento do sistema de mercado e dos mecanismos automa- 
ticos queo caracterizam é a distinção entre "preço de mercado" e "preqo natural". 
As fl utuaçbes nos preços de mercado acionam mecanismos de autocorreçdo 
sistêrnica, que tendem a anular os desvios em relação ao preço natural. A 
concorrência disciplina e o auto-interesse motiva as ações dos agentes no 
mercado, colocando estes mecanismos em funcionamento. 

Em sintese, combinando divisão do trabalho (dependência mútua), concor- 
rencia (imposição de conduta) e sistema de preços (alocaçao eficiente dos 
recursos), Smith propde uma visão inovadora da sociabilidade em uma sociedade 
mercantil, que prevaleceria como forma de represeniaçao da realidade econbmi- 
ca até o final do século passado. 

Até aqui discutimos algumas das características e implícaçbes da divisa0 do 
trabalho vertical e da divisão do trabalho horizontal. Entretanto, como já havía- 
mos adiantado, a divisão do trabalho envolve uma terceira dimensão para Smith. 
Ela não diz respeito apenas ao crescimento econ6mico e à coordenação das aç6es 
individuais na produção e alocaçao das mercadorias, mas também tem a ver com 
a formaça do caráter e com o desempenho de papéis sociais [Ueisman (1 976, 
p. 88-93)]. 

Como vimos, para o filósofo o caráter de cada indivíduo não é acidental ou. 
arbitrário; ele é o resultado de uma série de reflexos condicionados pelas 
associaçóes habituais em um dado contexto social. Por contexto social, entende- 
se não apenas um país em determinado perhdo histórico, mas particularmente 
as condiçdes de trabalho, pois: 

Nós esperamos, em cada classe ou profiss30, um grau daquelas maneiras que, a experiência 
nos ensinou, a elas pertencem ... Um homem, dizemos, deveria se parecer com seu negócio e 
com a sua profissáo (TSiM, p. 202).  

Smith dá vários exemplos de como o cariter e diretamente moldado pelas 
exigências de cada ocupaçao profissional. Sobre o religioso, diz: 

Não podemos esperar a mesma serisibilidade para 0 5  prazeres e divertimenios alegres da vida 
em um sacerdote, que contamos em um oficial ... Supostamente, sua mente está continuamente 
ocupada com o que é grande e solene, para dar qualquer lugar as irnpressbes daqueles ob'etos 
frívolos, que preenchem a atençao do fútil e do alegre ... e nada pode ser mais apropria d o'ao 
caráter de um sacerdote do que aquela severidade grave, austera e abstrata, que estamrw 
habituados a esperar no seu comportamento (TSM, p. 203). 

O u  ainda sobre os soldados: 

Somos levados pelo costume, por exemplo, a anexar à profissao militar o caráter de alegria, 
leviandade c liberdade vivaz, bem como um certo grau de dissipação ... Um esforço tão grande 
é exigido para vencer o medo da morte ... que aqueles que est2o constantemente expostos ao . . . 
perigo acham mais fácil desviar dele totalmente seus nsamentos ... O campo de batalha não -'. . . 
é o elemento para um homem metancblico e cheio r e pensamentos.., (TSM, p. 203). 

Em comparação com os guardas da cidade: 

Toda vez que, por uma circunstância peculiar qualquer, um oficial nAo tem nenhuma razão 
para contar corn estar exposto a qualquer perigo incomum, ele está muito apto a perder a 



Diz o ii lósoio: 

Os modos de vestimenta e mobiliário esta0 continuamenie mudando, e a moda, parecendo 
ridícula hoje, era aquela admirada há cinco anos atrás ... (TSM, p. 195). 

Smith explica que a moda é derivada dos hábitos de vestir e dos costumes 
dos ricos e poderosos: "Enquanto eles seguem usando um objeto desta ou daquela 
maneira, associamos em nossà imaginação esse objeto a sua graça e magnificên- 
cia. Entretanto, tão logo este 0bjeto.o~ a maneira de usá-lo caia no gosto popular l 

e se torne algo comum, ele deixa de âtrair a mesma estima que suscitava 4 

anteriormente" (TSM, p. 194-1 95). Por isso, na sociedade comercial, os desejos 
de consumo estáo sempre se renovando, criando uma sensação subjetiva de 
escassez. 1 

Este ponto é particularmente interessante, porque podemos finalmente 
tentar extrair daqui uma definição da economia: "No mundo smithiano, a 
sociedade é uma prisao impondo ao consumidor os seus rigidos padrões de 
propriedade. Nesse sentido, a economia é, para Smith, nao tanto sobre a escolha, 
mas sobre a negação da escolha" [Reisman 11 976, p. 109)l. Os fins ou, se 
preferirmos, as preferencias dos consumidores não sso aleatórios e, exatamente 
por isso, náo podem ser excluídos da andlise. 

A escolha dos objetos de consumo é totalmente condicionada pelos hábitos 
da imaginaçãode cada sociedâdee faz parte de um sistema social. Cada indivíduo 
sabe o que deve usar, como deve morar, o que deve comer, enfim, o que é 
apropriado para a sua condiçao social. Desprezar essas regras 6 expor-se ao 
ridiculo e A desaprovação. 

Logo, o objeto da economia não se esgota na idéia de escassez, já que a 
própria percepção da escassez é social, derivando, para Smith, de um desejo de 
adquirir aqueles símbolos que em cada sociedade estão associados ao prestígio 
e ao poder. Também não pode ser exclusivamente sobre o equilíbrio natural 
resultante do auto-interesse. Para um determinista economico como Smith, a 
modiiicação do quadro econômico tende a gerar novos hábitos da imaginaçao, 
que orientarao a conduta não só na esfera econbrnica, como tarnbern em toda a 
sociedade. Assim, o crescimento econômico tende a modificar as instituições e 
as orientaçdes normativas da sociedade. Em outras palavras, se há um equilíbrio 
natural em uma dada situaçao, esse.equilíbrio tende a engendrar os elementos de 
sua própria transcendência [Reisman (1 976, p. 1411. c 

A economia para Smith 6,  em certo sentido, "sociol6gica", porque a açao 
econômica não pode ser compreendida sem a referência is outras dirnensdes da 
ação social. Como bem define Heilbroner (1 979, p. 1971, trata-se de "uma a 

descriçáo holistica de sociologia, história e economia, e nso apenas [de] um 
modelo de crescimento". 

Entretanto, os primeiros sinais de uma visão mais restrita da economia nao 
tardariam a chegar. Na obra de Ricardo, desaparece iodo e qualquer vestígio de 
filosofia moral. Sua análise nao começa com uma busca das motivaçaes humanas. 
Ela parte direto da teoria do valor e da discuss8o dos preços de mercado. Se ele 
pode falar diretamente do mercado e da produção é porque já ultrapassou a 



teoria dos sentimentos morais torna-se, mais uma vez, importante para entender 
o processo social central descrito em A riqueza das naçdes: a acumulaçao de 
capital. O homem prudente tem sua representaçáo ideal na figura do homem de 
negócios. Os hábitos adquiridos por aqueles engajados na atividade comercial 
tendem, segundo Smith, a favorecer a acumulaçáo: frugalidade, autocontrole, 
obstinaçao são qualidades que ele aprende a cultivar.56 Nas palavras de Heilbro- 
ner 11 982, p. 432): 

... o com lexo aparato condicionante da sociedade cria na0 apenas o homem moral, capaz B de consi erar sentimentos que refinam e alteram os seus julgamentos, mas também o homem 
econdmico cujas atividades s x i a i s  foram alteradas do modo especificamente exigido pela 
sociedade comercial. 

Comecemos entendendo melhor. o "homem prudente" de Srnith. Para ele, 
a virtude é uma composiçao de três qualidades: prudência, justiça e benevolên- 
cia. A importância relativa de  cada uma delas varia de sociedade para sociedade. 
Na sociedade comercial, uma certa dose de prudência, ou amor-próprio, tende 
a ser considerada não apenas adequada, mas totalmente indispensável. Afina!, 
"náo é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que es- 
peramos nosso jantar, mas da considerasao que eles têm pelo seu próprio 
interesse" (RN, v. I, p. 50). 

A busca do auto-interesse advém da percepçao de que a aquisigao de 
riqueza e'de poder tende a receber a a'prbvaçáo do espectador imparcial: 

De onde surge entao esta emulaç%o que atravessa todas as diierentes classes de homens, e 
uais G o  as vanta ens que.pretendcrno5 através deste rande propiisito da vida humana. que f 5 %nominarnos me horar nossa prbpria condi@o? Ser o remado, ser ouvido, rer notado com 

simpatia, complact.ncia e aprovaq30 sao todas as vantagens que pretendemos derivar disso ... 
O homem rico se van loria de suas riquezas, porque elas atraem sobre ele a afençáo do 
mundo ... O homem po 6 re, ao contrário, se enver onha da sua obreza- Ele sente que ou ela ! S o coloca fora das vistas da humanidade, ou, se e c5 o notam e aigum mdo,  dificilmente, 
porém, sentirao alguma compaixao pela miséria ou desconforto que ele sofre USM, p. 50-51 I. 

O comportamento aquisitivo, do qual depende em última análise iodo o 
processo de acurnulaqao de capital, nada mais é do que mais um resultado da 
vontade de angariar a estima dos semelhantes: "Assim. para melhorar a própria 
condiçãio e elevar-se acima da massa, bem como assegurar a sua estima, o agente 
persegue os objetos por ela estimados e desta forma torna-se parte'dela. Ele busca 
a riqueza (ou o poder), vendo que riqueza 6 o que todo mundo  respeita e que um 
homem rico é aquele com o qual todos tendem a simpatizar ..." [Fonseca (1 991, 
p. 10411. 

Se do ponto de vista econ6mico a principal conseqüência aqui e o cresci- 
mento da riqueza. do ponto de vista social esta admiraçao pelos ricos e poderosos 
é o que garante,. segundo Srnith, a estabilidade e a continuidade da ordem 
jurídico-politica. Ela afasta o perigo de revolução ou guerra civil e, através dela, 
a desigualdade social deixa de ser uma fonte potencial de instabilidade para se 
transformar na causa que reforça por s i  mesma a coesão e a ordem [Heilbroner 
(1 982, p. 43411. 

Por outro lado, esta motivação disciplina os padrões de consumo, jA que os 
agentes buscam aqueles bens que conferem mais status. 



o livre curso do interesse privado conduz ao bem público e A prosperidade através da 
intermediaçáo w mercado. 

Na verdade, como procurümos mostrar, nada poderia estar mais distante de 
Smith. Os seus seguidores retêm a visao gestiitica da realidade economica como 
equilíbrio de mercado e jogam fora a história e as instituições. A operaçao 
cirúrgica consiste em elirn inar a evoluçso e assumir a ordem como absoluta, 
eliminando igualmente o homem como objeto da ética e da política e trans- 
formando o homem econ8mico em "homem em si mesmo" [Crernaschi (1981, 
p. 131)l .  

O que está em jogo aqui é o abandono progressivo de uma concepçáo 
estritamente substantiva da economia, que predomina em Smith, e a fusão entre 
os sentidos substantivo e formal da economia, que cãracteriza a escola neoclás- 
sica. Em direção ao modelo econ6mic0, foram decisivas a adesso mais restrita - 

ao individualismo metodológico e a recuperação da idéia de escassez, tão 
presentes na obra de Hobbes e ta0 claramente distantes do universo smithiano. 



questão da sociabilidade e pode passar sem mediações a uma interpretaçzo 
sistêmica da sociedade capitalista. 

Entre Smith e Ricardo, a gmnde diferença é, porém, metodológica. Com 
efeito, seu método é muito mais matemáticoe abstrato do que histórico e indutivo. 
A abordagem ricardiana consiste em tentar deduzir logicamente as tendências de 
longo prazo e as condições de equilíbrio do sistema econórnico, partindo de 
algumas poucas e bem definidas hipóteses. Poderíamos entao falar de um 
segundo ponto de inflexão metodológico na economia política clássica. Deane 
( 7  978, p. 8 3 )  descreve as suas conseq~ênciar: 

\ 

A técnica de Ricardo de raciocínio abstrato a partir de postulados a priori, a sua propensáo 
para teorias antes 19 icwnaternáiicas que fiIosófc~histórias, teve importantes implicações d para a metodologia a teoria econbmica ofiodoxa. Em primeiro lu ar, contribuiu para afastar d a economia te6rica do mundo real, encorajando o teórico a depen er de um tipo de teoria que 
requeira uma refutaçáo lógica em lugar de uma veriiicaçao empirica. Na medida em que os 
economistas subsequcntes adotavam essa t kn ica ,  eles podiam (e muitas vezes o fizeram) 
explorar, desenvolver e até mesmo testar as suas teorias sem se referirem a quaisquer outros 
dados empiricos que nao os "fatos estilizados" incorporados nos postulados iniciais geralmente 
aceitos. 

Deste modo, pode-se dizer que Ricardo foi o primeiro economista es- 
pecialista. Ele começa e termina com o problema exclusivamente economico e 
não se d e t h  em consideraçbes filosóficas, sociológicas ou histbricas, restringin- 
do definitivamente o objeto da economia [Deane (1 978, p. 7511. 

Por sua vez, o modelo neocl6ssico de ação econômica, que emerge ao fi na1 
do século XIX, especialmente com os trabalhos de Jevons e Edgeworth, procura 
explorar as possibilidades abertas pelo emprego do cálculo matemático e da 
formalizaç~o lógica no campo das ciências morais, is:o é. no estudo da conduta 
prática do homem. Esta maior forrnalizaçao sedimenta uma distinçao entre o que 
chamavam de açao moral e açao econômica - aquela açao que nao é afetada 
pelas idéias de dever. beleza, simpatia ou obrigaçao moral e está sujeita apenas 
ao c6lculo do máximo rendimento, dentro de um dado ambiente legal. 

De fato. o processo de constituição do "homem económico" pela economia 
neoclássica exigiu "uma normalizaçao absoluta da conduta humana na vida 
econômica, de tal modo a torná-la semelhante a uma máquina, no sentido de 
exigir dos agentes respostas consistentes e automáticas aos sinais de preso da 
economia, independentemente das opiniões morais ou estéticas que eles pude'- 

* 
sem sustentar" [Fonseca ( 7  991, p. 421 i. 

Em poucas palavras, o ponto de partida é o comportamento egoísta dos 
agentes. Mas esta hipótese nau 6 nem fruto da observaçao de uma regularidade I 

ernpirica, nemderiva da convicçao de que este seja um pressuposto realista ou 
adequado para dar conta do mundo econômico real. Como nos explica Fonseca 
(1 990, p. 91: 

Trata-se, isto sim, de dar resposta a um problema puramente intelectual, qual seja, o de 
determinar de modo rigoroso quais seriam os resultados erais - as propriedades - de uma 
economia de mercado pura, baseada na inter-relaqao cfe um grande número de agentes 
atornizados perseguindo exclusivamente seus interesses egoístas. O objetivo desse programa 
de pesquisa é conduzir um "experimento mental" (ihought experimenf), que consiste em 
formalizar e demonstrar matematicamente a tese srnithiana da "mJo invisível", segundo a qual 



c) à fertilidade das analogias colhidas em outros campos do saber, como a 
mecinica newtoniana e a teologia natural; e, finalmente, 

d) A relativa liberdade proporcionada pela recusa de recorrer a priocipios 
últimos da realidade, resultando na formulcçao de hipiiteses menos presa A 
imediaticidade da linguagem cotidiana e mais proiícuas em interliga os fenome- 
nos relativos à esfera econbmica em um sistema teorico coerente. 

Procuramos reunir elementos a favor de uma visão anti-racionalista de A 
riqueza das naçdes, rejeitando a idéia de que economia política clássica seria um 

> 

desdobramento linear da filosofia do direito natural. Ao contrário, o mérito de 
Smith em firmar o status científico da nova disciplina está, como procuramos 
mostrar, justamente associado a certas características de sua abordagem, que 8 

surgem em oposição ao direito naiural. 

Além das evidentes divergências metodológicas, no plano metateórico 
Smith insiste em uma idéia de ordem natural cuja característica fundamental é a 
espontaneidade. Em contrapociçao a um modelo no qual a ordem social 6 
explicada através do contrato político voluntariamente firmado pelos homens, 
Srn ith oferece uma visão alternativa da sociabilidade em uma sociedade mercan- 
til, em que os resultados coletivos satisfatórios são alcançados sem que tenham 
sido desejados ou perseguidos individualmente. 

Ademais, a ênfase no conceito de simpatia e na idéia do mecanismo do 
espectador imparcial reflete a preccupaçáo em ancorar a ordem social nao em 
motivações utilitárias e no cátculo racional, como n o  jusnaturalismo, mas es- 
pecialmente nos processos de socializaç~o e nas disposiçdes passionais. Isto vale 
inclusive para o comportamento dos indivíduos na esfera economica, j i  que o 
desejo de melhorar a própria condiqzo é também fruto de uma vontade mais 
profunda de atrair a aprovaçzo dos outros membros da comunidade. 

Em conseqüência, a concepção de ordem social de Smith permite a um só 
tempo demarcar um campo do discurso econômico distinto do discurso político 
e evitar duas grandes dificuldades do chamado modelo hobbesiano: 

a) Em primeiro lugar, a dificuldade de explicar a passagem da racionalidade 
individual para a racionalidade coletiva. Smith consegue evitar o problema nao 
apenas porque concebe a razáo de um modo mais abrangente, mas principal- 
mente porque, como vimos, prescinde da razão instrumental individual para 
explicar a ordem e o bem-estar coietivo. De um lado, a adesáo As normas envolve I 

um tipo de racionalidade que vai além da conexao eficiente entre meios e fins. 
A razao,para Smith, na0 é meramente instrumental, é também uma razao prdtica. ' 

De outro-lado, o filbçofo introduz explicitamente uma série de elementos supra- 4 

individuais que por s i  mesmos garantem a ordem, sendo os mais relevantes a idéia 
de uma natureza ativa que age através dos instintos humanos e a idéia do . 

mecanismo do espectador imparcial que orienta as condutas sociais. 

b) Em segundo lugar, a dificuldade de explicar a estabilidade de uma ordem 
concebida e m  termos estritamente instrumentais. A estabilidade social, para 
Smith, longe de depender exclusivamente da coerqão ou de sanções externas, 4 
mediada pelo mecanismo de identificação empática e pela integração proporcio- 
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Consideracões a finais 

Até A riqueza das naçdes, a economia política era mais uma disciplina-que 
procurava instalar-se no sistema de saber vigente àquela epoca. O ponto de 
inflexao marcado pela obra não se explica propriamente pela descoberta de novos 
temas - trabalho, capital, renda, lucro, por exemplo, já haviam sido exaus- 
tivamente disciitidõs -, mas por uma nova disposigso do conhecimento. . 

A inovação fundamental proporcionada por Smith deve-se a uma estratégia 
discursiva que organiza o conteúdo tkrnático e m  sistemas axiomáticos que pr tern 
nao de categorias ontológicas fundantes, mas deprincipios epistemol6gicos, cuja 
funçao 6 fornecer correlaçOes plausíveis entre os eventos. Em outras palavras, não 
se trata aqui de revelar a essência metafísica dos fatos economicos, mas tão-so- 
mente de conect6-los em cadeias causais que, pelo menos provisoriamente, sejam 
capazes de torná-los inteligiveis. 

No lugar do modus essendi dos fenbmenos. Smith coloca o seu modus 
operandi. O que importa nao é o que as coisas S ~ O ,  mas como elas se comportam. 
Ao invés de se perguntar em que consiste a riqueza, ele procura estabelecer uma 
correlação positiva entre riqueza e capacidade produtiva do trabalho, entre 
divisão do trabalho e propensão para a troca. 

Desta forma, procuramos defender que o êxito de Smith, ao conferir A vida 
economica uma forma de representação que vai de certo modo conduzir o 
discurso econômico até o final do século passado, se deve em grande parte: 

a) à sua concepção de sistema teórico, em que o a priori cartesiano é 
su bs'titugo por h ipóteses-conjecturas fixadas a partir da observaqao e da expe- 
riéncia; 

b) ao papel consagrado aos "hábitos da imaginaçao" de inspiração humea- 
na, que pavimentam o caminho para uma visão da sociedade como um processo 
histórico dinâmico, a ser abordado por uma combinação particular de determi- 
nismo economico e historicismo; 
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nada pelo desempenho de papéis definidos em função das ocupaçdes profis- 
sionais. 

De um modo geral, estes têm sido pontos ofuscados pelas interpretações de 
Smith que se concentram exclusivamente na sua descriçao do equilíbrio de 
mercado e nas suas proposiçães de politica economica. O resultado é que a 
história e as instituiçoes são suprimidas, e a visão de uma sociedade em perma- 
nente estado de transformaçao cultural se perde em detrimento de uma concep- 
ção est6tica do capitalismo. O "homem prudente", por sua vez, é reduzido a um 
ancestral rude do "homem econômicot', despojado de toda e qualquer dirnensao 
moral, espiritual ou estetica. 

Parece-nos, entreianto, que nestes elementos, desprezados por aqueles que 
transformam Smith em mero proponente do liberalismo economico, reside o seu 
verdadeiro legado para a teoria econômica contemporânea. 

A economia sociol8gica de Srnith nos adverte sobre a impossibilidade de 
explicar a estabilidade social nos termos de um instrumentalismo coletivo e nos 
lembra da necessidade de entender os mecanismos de formação de crenças e 
valores, mesmo para falar da ação auto-interessada dos agentes no mercado. Ela 
também sublinha a importância de incorporaras instituiçóes ao campo de análise, 
se quisermos aprofundar nossa compreensao da organizaçao economica e repen- 
sar a questão da relação entre economia e sociedade. 

As lições da economia política clássica parecem longe de se terem exaurido, 
e esperamos que de algum modo este ensaio tenha recuperado preciosidades 
esquecidas desta herança inesgotável. 



G Em um artigo clássico, W n c h  (1 973) alinha as diferentes posiçües assumidas neste debate. 
Coutinho (1993, p. 22-37) proporciona também uma sínie-e das principais correntes. 

7 Para uma visao abrangente das diversas matrizes do individualismo meiodológico, uer Agacsi 
(1 973). 

8 Parijs (1 990, Cap. 1 I discute a utilizaçao do modelo econbinico no conjunto das ciências m i a i s .  
Para uma de~.criçao crítica dos desenvolvimentos da teoria da escolha racional, ver Wacquant 
e Calhoun (1 991) e Freitas (1 994, Cap. 31. 

9 As pr.incipais referências teiiricas aqui Polanyi (1944, 1957a e 1957b) e Durnont (1 977). . 

10 Isto náo significa qu;e a ciência econbmica possa subsistir sem um método e um objeto. Ao 
contrário, como argumentaremos mais adiante, elz c6 pôde separar-se metodologicamente de 

I 

outros campos de investigação depois de desenvolver adequadamente ambos. O que está em 
jogo aqui é isolar um destes elementos no momento de definir a ciência econdmica. 

li Para uma melhor cornpreensáo da ação econômica, ver a descriçáo do modelo de açáo 
teleológica em Habermas (1984a, Cap. 1 ,  Seção 3).  

i 2  Essa crenqa 56 pode se firmar quando um outro preceito se estabelece: o de que o homem tem 
desejos ilimitados. Fonseca (1 991, p. 71-72) observa que autores tão distantes como Malthus e 
Hegel notaram a relãçao entre o desenvolvimento da noção de escassez nos povos do Novo 
Mundo e o surgimento de novos c ilimitados desejos depois do seu contato com os povos 
civilizados. 

i 3  Falando a respeito dos aborigines australianos, Sahlins (i 978, p. 20-27) afirma que "... era uma 
prática comum considerar oç bosquímanos ou os nativos australianos corno 'exemplo clássico 
de um povo cujos recursos ecoribmicos sao os mais escassos', t3o precariamente situados que 
'somente uma atividade muito intensa torna possível a sobrevivéncia'. Hoje, a compreensão 
'clássica' pode ser facilmente rebatida - com base principalmente em testemunhos sobre esses 
dois grupos. pode-se, em sua defesa, dizer que os caçadores e os coletores irabalham menos que 
nós; e maisdo que trabalho continuo, a coleta de alimentos é  intermitente;^ descanso abundante; 
eexiste maior quantidade de sono no tempo diário percapitado qucern qualquer outra condiqáo 
social ... Em todo caso, a dieta dos caçadores de Arntiem Land era adequada - de acordo com 
os padrks do National Research Council of América. O consumo médio diário per capita, em 
Hernpfe Bay, era de 2.1 60 calorias ... e em Fiçh-Creek, 2.130 calorias ... As cifras sobre os 
bosquirnanossignificam que o trabalho de um homem, na caça e na coleta de alimentos, 
sustentaria quatro ou cinco pessoas. A coleta de alirnentoç, tomada etn valor nominal, é mais 
eficiente do que a agricultura francesa até a 11 Guerra Mundial, quando mais de 20% da 
população eram responsáveis pela alimentação do restante". 

14 Em outras palavras, ocorre aqui a fusão dos sentidos formal e sutistantivo da economia: "... o 
1. 

conceito corrente de economia funde o significado de 'subsistência' com o significado de 
'escassez' sem ter uma consciência suficiente dos perigos inerentes a esta fus3o para o 
pensamento esclarecido. Separar novamente os dois sentidos, que sáo contingentes, é um passo 
metdológico importante para compreender adequadamente o caráter historicamente datado da 1 

ciencia econbmica" [PoIanyi (1 957b. p. 24411. 

i s  A discussao entre as posturas iorrnalistas e substantivas tem ocupado a antropologia econbmica 
há vãrias décadas. A esse respeito, ver Carvalho (1 9781. 

I G  O ph~tcFi é um -sistema de transaçks realizadas por t r i bs  do noroene americano, que 
envolvem de tudo: troca de bens, de mulheres, de crianças, banquetes, ritos, scrviqos militares, 
danças, festas e até a destruiç;lo suntuária de riquezas. Esse tipo de direito e de economia se 
fundamenta no principio que obriga a retribuir o presente recebido. O kula, por sua vez, é uma 



Notas 

i Entenderemos como teoria econbmíca a economia neoclássica, mais precisamente o modelo de 
equilíbrio geral. hleste sentido, seguimos a5 ponderações de Parijs (1990, p. 29): "Partamos do 
que a maior parte dos economistas consideram como o 'coraç30t, o núcleo ou pelo menos o 
ponto de referência obrigatório tanto do seu trabalho ernpirico quanto do seu trabalho teórico: 
a teoria microeconõmica, dita neoclássica". 

2 A esse respeito, em diferentes pontos de vista, ver Bonar (19221, Parsons (19371, Schumpeter 
(1 954), Halévy (1965), \Vinch (I  9731, Durnont (1 9771, Bianchi (1  9881, Ciark (I 9891, Prado 
(1992a e 7992b) e Coutinho (1993). 

Isto fica muito claro quando se examina a descrição do escopo da teoria econbmica dada pelos 
mais eminentes neociassicos: "Para os presentes propiisitos, chamarei de ne~lássica uma twria 
se (a) uma economia é totalmente descrita pelas preferências e dotaçdes dos agentes e pelos 
conjuntos de produqão das firmas, (b) todos os agentes tratam os prgos  parametricamente 
{concorrencia perfeita) e (c) todos os agentes sáo  racionais e, dados os preços, tomarão esta açáo 
{ou conjunto de aç&s), dentre aquelas disponiveis a eles, a que é melhor para-eles dadas as suas 
preferências" [Hahn (1 982a, p. 35411. Ou seja, uma economia é totalmente descrita sem que se 
faça mençao a qualquer relaqao social com excgao da troca e da concorrência. A economia . 

n ~ ~ 6 s s i c a  rompe em definitivo a relação com a totalidade da sociedade e afasta do seu escopo . 

a análise da adesão As normas. Para falar na cmrdenaçáo econdmica não e mais necess6rio falar 
em instituiçbts. 

itos economistas tém aderido ao programa de pesquisa denominado economia instifucionaj. 
Na verdade, sob este r6tulo reúnem-se inúmeras vertentes, com inspiras- filosóficas e 
metodológicas muito diversas entre si, mas que têm um ponto ein comum: a prmcupaqão de 
analisar a ordem econ6rnica sem menosprezar a importância do papel desempenhado pelas 
instituiçks e normas v i a i s  na coordenação económ-ica. Langlois (1 986) editou uma série de 
ensaiosda chamada Nova ~conodia Institucional (NEI) e nos Capítulos 1 e 10 do livro confronta 
esta corrente com outras vertentes institucionalistas. As bases filosóficas de uma outra tradição 
institucionalista, que parte das obras de Veblen e Commons, sáo analisadas por Mirowski (1987), 
que relaciona a denominada Teoria Econômica Institucionalista ao pragmatismo de Peirce e 
Dewey. 

5 Para uma descrição do processo de reconhecimento da economia p l i t ica como uma disciplina 
científica autonoma, ver Deane (1 978, p. 71 -75). 



autonomo igual, mas o membro desigual da comunidade ligado aos demzis pela philia. Ao tratar 
de temas como o justo preqo, a auto-suficiencia etc., Aristotcles foi muito mais um coci6logo do 
que um economista, na medida em que o que lhe interessava era a fnmilia, as relsções entre os 
membros da c9rnunidade.e os laços de reciprocidade. Assim, o uso de termos seinelhantes ngo 
Ihes coníere um signiiicado aproximado. "Quase inevitavelmente uma visao errdnea se formou 
acerca do conteúdo temático do discurso de Aristóteles. A troca mercantil, que foi tomada como 
sendo es:e conteúcio, estava, como agora parece, apenas comeqando a ser praticada no seu 
tempo. Não a Babilònia de Hamurabi, mas a borda da Ásia Ocidental de língua grega e a própria 
Grécia forarn respon~áveis por seu desenvolvimento, bem mais que mil mos depois. Aristóteles 
não podia, deste modo, ter descrito o funcioiiamento de um mecanismo de mercado desen- 
volvido e discutido seus efeitos sobre a ética do comércio. Novaniente, segue-se que alguns de 
seus ternios-chave, notadamente kapéliké, rnetüdmis e chré~naiistiké, foram mal 'Interpretados 
na sua traduçso" (Polanyi ( I  957a,  p. 91)). Uma visao semelhante é sustentada por Marx (1985, 
Cap. 1, p. 62): "o próprio Aristóteles nos diz em que fracassa o proçscguirnento de sua análise, 
a saber, na falta d o  conceito de valor. Que é o igual, isto é, a subst5ncia comum que a casa 
representa para a almoiada na expressão de valor da almofada? Tal coisa n2o pode 'em verdade 
existir', diz Aristóteles. Por quê? ... O segredo da expanao do valor, a igualdade e a equivalência 
de todos os trabalhos, porque e na medida em que são trabalho humano em geral, somente pode 
serdecifrado quando oconceito de igualdade humana já possui a consciência de um preconceito 
popular. Mas isso só e possivel numa sociedade na qual a forma mercadoria é a forma geral do 
produto do trabaliio, por conseguinte também a relaqao das pessoas umas com a5 outras 
enquanto possuidoras de mercadorias 6 . a  relaçao social dominanie. O gênio de Aristóteles 
resplandece justarnentc qiiando descobre uma relaçso de igualdade na expressão de valor das 
mercadorias. Somente as iimitaç&s históricas da sociedade, na qual ele viveu, o impediram de 

. descobrir em que consiste 'em verdade' essa relação de igualdade". 

i 9  Fonseca (I 991, p. 95-36) argumenta que os agentes econdrnicos agem com base naquilo que 
eles acreditam estar de acordo com os seus próprios interesses, mas esta opinião de interesse é 
resultante de suas disposiçòes e rnotivaqdes sub-racionais (na0 significando aqui que sejam 
irracionais). Partindo do conceito de paixáo, tal conio compreendida no século XVIII, o autor 
afirma que "seria um erro crasxi igualar a noçao de paixao - denotando t d o s  os procesms 
passivos, em grande medida inconscientes, na nossa vida mental -com a noçao de auto-interesse, 
usada pela rnoderna teoria ccondrnica pura, ou com a de interesse de classe empregada pela 
maioria dos teóricos ricardianos e marxistas. Pois o fato é que arnbas as versoes do auto-interesse 
humario nas assuntos econdrnicos, a aiornizada e a estruturada em classes, nào respondein i 
questão que é central para urna compreensão das possiveis retaqaes entre rnoratidade e vida 
prática, qual seja, cornoos agentes chegam a formar uma opiniaodo que seja o seu auto-interesse 
e como podem mud2-lo ou mesmo ialhar ao agir de acordo corn ele". Inspirado nos trabalhos 
de Hume e Srnith sobre a psicologia do agente econ6mic0, Fonseca (I 991, p. 1041 acredita que 
seria interessânte examinar o conceito de simpatia, o desejo de ser aprovado e estimado pelos 
demais. Para a sstisfaçao desse desejo, o melhor caminho seria a aquisição de bens materiais: 
"Assirn, para melhorar sua condi~ao e elevar-se acima de tdos, de tal modo a assegurar sua 
estima, o agente persegue os objetos estimados por todos ... ele persegue riqueza (ou poder), 
vendo que a riqueza é o que todo mundo respeita e admira, e que o homem abastado é aquele 
corn o qual tcdos tendem a simpatiza?. Mas resta ainda assim perguntar "qual a origem desta 
transforrnaç30 dos bens externos em um objeto dti paixao e uma atavanca privilegiada para a 
eçtirna geral e respeitabilidade? ... O primeiro ponto a ser considerado ao responder a essas ..- 
questóes é a razão pela qual a aquisiqao material parece ter precedéncia sobre outros valores ..." 
[Fonseca (1 991, p. 108)l. "A chave para esse enigma, sugere Hurnc, deve ser encontiada na 
relaç3o de propriedade - um habito de iorinaçáo de creriças mental e essencialmente não-ra- 
ciona!, um mecanismo asçociativo" [Fonseca (1 991, p. 1 1 I)]. Este mecanismo causal, a relaçaci 
de propriedade mental, táo natural e familiar para as pessoas, encontraria correspondência na 
r e l a ~ ã o  entre o proprietário e o objeto material possuído: "essa suave transiçao empresta 
plausibilidadeaossentimentosde orgulho eauto-estima causados pelos lxnsexternos po~suidos'~ 
IFonseca (1 99 i, p. 1 i 1) 1. O probleina é muito bem colocado pelo autor, mas nao concordamos 
que sua soluçào possa ser encontradü a partir de uma abordagem psicologizante, e.g., recorrendo 



eswie de porlatch da Melankia' descrito por Malinowski em Os Argonautas do Pacífico 
Ocidental. E um sistema de comércio inter e intratríbal, estendend~se por grandes exten- 
geográficas. um sistema de dádivas trocadas que engloba toda vida econGmica, tribal e moral 
dos trobriandenses [Mauss (1 97411. 

17 Em sua obra mais significativa, Mauss (1974) investiga os motivos que tornam obrigatória a 
- retribui60 das dádivas em diversos grupos sociais. A economia e o direito nessas sociedades se 

estruturam em torno desçes mecanismos, queobrigam a retribuir o presente recebido. Examinan- 
do o sistema de troca-dádivas a partir de dadas etnográiicos recolhidos em tribos do noroeste 
americano, na Polinésia, na Melanésia, entre os pigmeus e os andarnanenses, junto aos 
trobriandenses, na Nova Caledônia, em grupos australianos e ainda no direito dos antigos 
romanos, permânicos, celtas e chineses, Mãuss concluiu que se tratava de um sistema de 
prestaçdes totais, porque: a) esse fenômeno é ao mesmo tempo jurídico, político, religioso, 
estético etc.; e b) são prestaçws totais também no sentido de que é o cla que contrata por todos, 
por tudo o que possui através da figura do chefe ou de seu representante, isto 4, as pessoas 
envolvidas no contrato sao todas pessoas morais -povos, tribos, clãs, famílias -e  não indivíduos. 
Portanto, a trocadádiva, para usar uma expressão do próprio Mauss, @e em movimento a 
totalidade da sociedade e das ins:ituiç&s, e nao uma esfera do m i a 1  isolada e bem demarcada. 

I 18 A pergunta que logo nos vem a mente é: c quanto aos gregos, em geral, e a Aristóteles, em 

I particular? Pofanyi ( 1  9 j / a ,  p, 66) mostra que o filósofo viveu numa época privilegiada onde 
brotava o tipo de organizaç30 econômica que se tornaria dominante apenas muitos séculos 
depois. Isso pode explicar duas coisas: de um lado, Aristóteles ioi capaz de indiretamente 
"coiocar, em toda a sua dirnensáo, a questjo do lugar ocupado pela economia na sociedade"; 
e, de outro, aquilo que o filósoio escreveu sobre a ques:aa está longe de se referir ao que 
compreendemos hoje como economia, o que causou muita confusáo nas traduçdes de suas 
obras, especialmente o livro I da PoíRica e o livro V da [tira a Nícdmaco. 'Sempre queArist6teles 
tocou na questão da economia, ele se propds a desenvolver sua relaqao com a sociedade como 
um todo. O quadro de referência era a comunidade enquanto tal, que existe em diferentes níveis 
em todo grupo humano em funcioriamento. Enrào, em termos da nossa fala moderna, a 
abordagem de Aristdteles dos assuntos humanos era sociológica. Delimitando um campo de 
estudo, ele relacionaria todas as questbes sobre a origem e funç6ec das iristituiçbes tomando 
como referência a totalidade da sociedade. Cornuriidade, auto-suficiência e justiça eram os 
conceitos centrais, O grupo, como um conjuiíto concreto em funcionamento, forma uma 
comunidade (koinomía), cujos membros são ligados pelo elo da boa vontade íphilia). Seja oikos 
ou polis, existe um tipo de philia especifico para essa koinomia, fofa do qual o grupo n3o pode 
permanecer. A philia se expressa em um comportamento de reciprocidade (anti-peponthos), isto 
é, estar preparado para despender de volta e dividir mutuamente. Qualquer coisa que é 
necessário para contínuar e manter a comunidade é 'natural' e intrinsecamente correta. A 
autarquia pode ser considerada a capacidade de subsistir sem depender de recurços externos. A 
justiça (ao contrário da nossa própria visào) implica que cada membro da comunidade tem um 
status desigual ... O comércio 6 'natural' quando ele serve i sobrevivência da comunidade, - mantendo sua auto-suficiência. A sua necessidade surge táo logo a família estendida cresce 
demais, e os seus membros são forçados a se separarem ... A taxa pela qual m serviços 
compartilhados (ou, eventualmente, os bens} sáo trocados segue as exigências da philia, isto é, 
que a boa vontade entre os membros perdure. Pois sem isso a comunidade pereceria. O preço 

f justo, então, é derivado das demandas da philia, expressa na reciprocidade que é a essencia de 
toda comunidade humana ... Na0 há nenhum ganho nessa t r ~ a ;  os bens tem os seus preços 
conhecidos e fixados previamente ... A economia - corno a raiz da palavra mostra, um assunta 
do espaço domés:ico ou do oikos - diz respeito diretamente As relaçòcs entre i ç  pessoas que 
formam 3 casa (household. N3o são as propriedades, mas os pai;, os descendentes e os escravos 
que a constituem" [Polanyi (1 957i-1, p. 79-81)]. Em resumo, quando Aristbteles fala em economia, 
trata-se de a130 diametralrncnte oposto àquilo que compreendemos pelo termo. O foco aqui nao 
sáo as relaçdes técnicas de produção ou o iuncionamento do mecanismo de mercado, mas as 
relações de reciprocidade na família e na polis; nao é a escassez e os desejos sem limites, mas 
a auto-suficiência da comunidade que é circunscrita por padr6es tradicionais; nao k o indivíduo 
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de um outro ator significa conseguir convencê-lo por meios de formacão de consensos argumen- 
tativos. 'Força' e 'fraude' se op&m a 'persuasão racional'" (Habermas 11 9836, p. 21 211. . 

24 Este debate tornou-se particularmente acirrado depois da publicaç~o do trabalho de Macphersan 
(19621, que vê o estado de natureza como uma representação da sociedade de mercado e o 
Estado como uma associaç3o de proprietários burgueses. Assim. Hobbes e, principalmente, 
Locke seriam, consciente ou incoriscientemente, porta-vozes do; ideais e valores da burguesia 
ascendente. Para uma crítica à posição de Macpherson. ver, por exemplo, Viner (1963). 

30 Paulani chama a atenqao para o fato de que o nascimento do individuo, em sua associação com 
a propriedade privada, é um fendnieno moderno por excelEncia, tendo sido, enquanto tal, 
retratado p o r  Hegel na Fenomenologia do Espírito e nas Liçdes de lena. A autora Iernbra ainda 
que também na concepçao marxista éa generali~a~ãoda propriedade privada que funda a grclnde 
diferença entre o capitalismo e a5 formaçóeç que o precederam: "A propriedade privada e 
indispenshel para que o homem se separe da Natureza e çe coloque, assim, como algodiferente 
dela. Enquanto não houvesse algo exterior a ele mesmo, que ele pudesse definir como 'meu', 
ele náo se libertaria da tribo (da comunidade) e permaneceria um homem enquanto extensáo 
da Natureza, já que o social se define a i  pelo natural. Ma#, ao que parece, está, pois, fazendo 
duas afirrnaç-s: i) é só n o  capitalismo (através da propriedade privada) que o homem surge 
como indivíduo pleno, como efetividade, e e nesse sentido que a própria divisão do trabalho so  
aí adquire sua base efetivamente social, porque os individuos desligam-se uns dos outros, ou 
seja, tornam-se propriamente indivíduos; ii) as formaçbes anteriore? estão 'desobrigadas' de todo 
o social porque a identidade absirata homem/natureza (ou a existência meramente natural que 
caracteriza o desenvolvimento pré-burgues) dá conta de todo o processo, ou seja, não existe o 
'nao-social' (porque náo existe efetivamente o indivíduo) para que a esfera do social possa ser 
definida, ao passo que o capitalismo vai jusiamente jogar o social para fora do homem (corno 
algo que se op& a trlel" [Paulani (1 991, p. 53-54)]. A autora conclui, trilhando o caminho 
marxista, que apenas quando o hornem çe torna indivíduo e se estabelece a esfera do.social é 
que surge a necessidade de pensar o "knõmeno social". Em outras palavras, antes disso não faz 
sentido uma ciência do social, porque apenas nesse niomento é que se constitui a sociedade 
propriamente dita. Prossegue Paulani (1 991 , p. 54-55): "alem disso, no novo.inodo de prduçao, 
o econbinico vai aparecer num locus próprio, visto que o capitalismo torna desnecessária 
qualquer força extra-econbrnica para garantir a transierência do excedente de uma classe para 
outra ... Essa nova forma de existência material, que constrói a sociedade e p& o econômico 
como econômico puramente, aparece ent90 como se fosse regida por leis naturais, de m d o  que 
cabe 2 ciencia positiva e iserita a tarefa de descobrir a regularidade e (mais irnprtante para o 

9. 
positivismo) a 'legitimidade' das leis que a conduzem". E interessante obsewar como Paulani, 
partindo da análise da relação eiitrc indivíduo e propriedade e seguindo a pista deixada por 
h?arxf chega a um resultado bastante parecido com aquele que procuramos defcnder ajudados 
por Polanyi e Ournont no primeiro capítulo. 

31 Hã uma c e m  dúvida sobre o momento ern que Dos sentidos externos foi escrito e, conseqiien- 
temente, sobre a verdadeira influência destes dois fil6sofos na obra de Smith. Com relaçáo a 
Berkeley, alguns comentadores comoThoirison acreditam que "Smith haviasido persuadido pela 
dernonstraç~o de Berkeley de que essas qualidades secundárias nao eram separáveis de uma 
forma absoluta das qualidades primárias mais taiigiveis" e lembram que, "obscurecendo a dara 
distinçáo entre qua I idades primárias e secundarias, Berkeley liavia destruido as bases de certeza 
e definição que a antiga escola empirica via como seu grande mérito". Entretanto, outros autores 
mostram exatamente o oposto. Embora Sinith tenha sido declaradamerife influenciado por aquele 
filósofo na parte referente à visao, ele aparentemente nao soube avaliar com precisão o 
argumento berketeyano de que íornia e tamanho nao s%o menos materiais ou merios mentais do 
que cor, gosto, som ecalor. Entre os autores que acreditam quesrnith não se deu conta do pesado 
'imaterialismo' de Berkeley está o editor do ensaio para a EdiçJo de Clasgow das Obras e 
Correcpoodéncia de  Adam Smith, W. Wightman. Diz ele: "Infelizmente, ele não parece se dar 
corita que a anSlise de Berkeley tinha enfraquecido a distinçao entre qualidades primárias e 
secundárias, que ele (Smithj se esforça por estabelece: rias primeiras dezesseis páginas do seu 



à relaç:o de propriedade mental. Como entzo dar conta de que em muitas sociedades a 
propriedade de riquezas materiais chega a ser severamente desprezada? Parece ser realmente 
fundamental investigar o que está por trás do auto-interesse, especialmente no processo de 
forrnaçáo de crenqas, mas uma pergunta adicional a ser respondida é: por que, na sociedade 
ocidental mderna,  e em nenhuma outra como argumentamos acima, as motivaç&s não-racio- 
nais sao traduzidas ou veiculadas pela motivação econbmica, pelo auto-interesse material 
egoista? A resposta parece estar náo na psicologia, mas na história, na antropologia cultural e na 
sociologia. Ainda sobre as motivaqòes do agente econbrnico segundo Smith, ver Capitulo 3.  

20 Deane (1978 ,  p. 2 )  comenta que urna das r u k s  para o crescente interesse em questões 
econômicas nos séculos XVI e XVlI era que "tornou-se crescentemente óbvio que governos, 
produtores e consumidores estavam operando em um sistema econ6rnico de complexa in- 
terdependência mútua e que era conseqüentemente importante explicar a natureza do sistema". 

11 Evidentemente, o sistema de mercado auto-reguladoe um tipo idea'l. Mas, como lembra Fonrecz 
(1991, p. 79), o conceito de um sistema de mercado puro "ajuda a mostrar claramente que 
quaiquer miedade complexa i m p e  restri~des significativas 2 capacidade do agente individual 
de desviar-se do comportamento prescrito pela situação econômica diante delef'. Vale lembrar 
ainda que, do ponto de vista teórico, os economistas cos;umam apresentar o sistema de mercado 
auto-regulado como sendo iechado, no sentido de que, em principio, não e necessário ir além 
dele próprio para entender o seu mecanismo básico de funcionamento. Eln outras'palavras, não 
é necessdrio examinar as instituiçbes políticas ou o a p ~ r a t o  jurídico para entender como os precos 
são produzidos pela inieraçao entre oferta e demanda. Qua\quer ação externa, e.g., do Estado, 
pode ser analisada do ponto de vista do seu efeito sobre os lados da oferta ou da demanda e dai 
sobre todo o mecanismo. De iato, na sociedade moderna, a economia é formada por .urna vasta 
gama de tais mercados, um para cada bem, serv.iço ou fator de produç30, todos estreitamente 
relacionados. 

22  5chumpeter (1954, p. 97) fala em um estágio interrnediirio de uma existbncia "definida mas não 
separada" da ciéncia econômica. 

23 OS dois postulados sugeridos +r Durnont e Halévy, respectivamente, são interpretados na0 
como axiomas no sentido propriamente liigico do termo, mas tão-somente corno expresshes que 
ajudam a sintetizar urr; conjunto de julgamentos de valor que estao por trás das proposiç6e-s 
teóricas dos autores examinados. Esta advertência 6 particularmente importante no caso de Smith, 
que, do ponto de vista metodoliigico, rejeiia terminantemente o recurso a princípios últimos da 
realidade {ver Capitulo 3). 

24 A respeito das principais influências sobre Hobbes, ver Tuck (1  989, p. 1-27). 

25  Com relação ao projeto intelectual de Hobbes, ver Tuck (1 989, p. 191, Bobbio (1 991, p. 23-25) 
e Fonseca (1  993, p. 72) .  

2.5 Sobre as difercnqas entre as duas obras, ver a apresentaçao 5 ediçáo brasileira traduzida por 
Ribeiro (1 992, p. xxvii-xxxiii) e também o ensaio "Intrm'ução ao De Cive", de Bobbio 11 991, p. 
65-99). 

27 Todas as citaçdes do Leviatã e do De Cive referem-se a s  respectivas ediçbeç brasileiras. 

28 O que está em jogo é o problema de explicar a formação da vontade coletiva de um modo 
racional: "Então, Parsons faz uma forte disti nç%o entre os conceitos de racionalidade técnica e 
r~cionalidadepr~itica, e entre os dois métodos corresponderites de perseguir interesses. Influen- 
ciar indiretamente a situacão da aqão de um outroator significa conseguir influenciar sua decisáo 
atravésde sançóes, inclusive forçae Fraude. Poroutro lado, influenciar diretamenteasorieniaç&s 



A relaçzo de propriedade mental. Como entao dar conta de que em muitas sociedades a 
propriedade de riquezas materiais chega a ser severamente desprezada? Parece ser realmente 
fundamental investigar o que está por trás do auto-interesse, especialmente no processo de 
formação de crenças, mas uma pergunta adicional a ser respondida é: por que, na sociedade 

c nSo-racio- ocidental moderna, e em nenhuma outra como argumentamos acima, as mbtivaç&, 
nais sáo trzduzidas ou veiculadas pela rnotiva~áo econòmica, 'pelo auio-interesse material 
egoísta? A resposta parece estar "20 na psic&logia, mar na história, na antropologia cultural e na 
sociologia. Ainda sobre as motiva~6es do agente econbmico segundo Smith, ver Capitulo 3. 

1 

20 Deane (1 978, p. 21 comenta que uma das razões para o crescente interesse em questões 
econhicas nos séculos XVI e XVII era que "tornou-se crescentemente óbvio que governos, 
produtores e consumidores estavam operando em um sistema econórnico de complexa in-  

• terdependência mútua e que era conseqüentemente importante explicar a natureza do sistema". 

Evidentemente, o sistema de mercado auto-regulado é um tipo idea.1. Mas, como lembra Fonseca 
(1991, p. 79), o conceito de um sistema de mercado puto "ajuda a mostrar claramente que 
qualquer sociedade complexa i m p e  restriçóes significativas i capacidade do agente individual 
de desviar-se do comportamento prescrito pela situação econ6mica diante dele". Vale lembrar 
ainda que, do ponto devista teárico, os economistas costumam apresentar o sistema de mercado 
auto-regulado como sendo fechado, no sentido de que, em principio, não é necessário i r  além 
dele próprio para entender o seu mecanismo básico de funcionamento. Em autras'palavras, não 
é neceçsárioexaminaras iristituiç6es politicas ou o aparato jurídico paraentender cmoos preços 
são produzidos pela inieração entre oferfa e demanda. Qualquer aqão externa, e.g., do Estado, 
pode ser analisada do ponto de vista do seu efeito sobie os lados da oferta ou da demanda e dai 
sobre todo o mecanismo. De fato, na sociedade moderna, a economia é formada por  ,uma vasta 
gama de tais mercados, um para cada bem, serviço ou fator de produção, todos estreitamente 
relacionados. 

I 
I 22 Schumpeter (1 954, p. 97) faia em um ei.tágio intermediário de uma existència 'definida mas não 

separada" da ciéncia economica. 

23 OS dois postubdos sugeridos i r  Dumont e HaIévy, respectivamente, são interpretados não 
corno axiomas no sentido propriamente 18gico do termo, mas tão-somente como expressões que 
ajuclarn a sintetizar um conjunto de julgainentos de valor que esiao por trás das proposiçfks 
teóricas dos autores examinados. Esta advertência é particularmerite importante no caso de Smith, 
que, do ponto de visia metodológico, rejeita terminantemente o recurso a principio5 últimos da 
realidade (ver Capitulo 3). 

I 24 A respeito das principais influencias sobre Hobbe~,  ver Tuck (1  989, p. 1-27). 

2s Com relaçao ao projeta inteleaual de Hobbes, ver Tuck (1 989, p. 191, Bobbio (1  991, p. 23-25)  
e Fonseca (1 993, p. 72). 

26 Sobre as diferenqas entre a5 duas obras, ver a apresentaqáo à edi& brasileira traduzida por 
P Ribeiro (1 902, p. xxvii-xxxiii) e também o ensaia "Introduçao ao De Civg, de Bobbio (1  991, p. 

65-99). 

27 Toda5 as citaçdcs do levintã e do De Cive referem-se as respectivas ediç&s brasileiras. 

zs O que está em jogo é o problema de explicar a formação da vontade coletiva de um modo 
racional: "Então, Parsons faz uma forte distinção entre os conceitos de racionalidade técnica e 
ra~ionalida&~r~?iica, e entre os dois métodos correspondentes de perseguir ínteresses. Influen- 
ciar indiretamente a situaçao da açáo de um outroator significa conseguir influenciar sua decido 
através de sançùes, inclusive força efraude. Por outro lado, influenciar diretamenteas orientaçbes 



de um outro ator significa conseguir convencê-Io por meios de formaçao de consensos argumeri- 
tativos. 'Força' e 'fraude' se op&m à 'persuas50 racional"' [Habermas (1 9846, p. 21 2)]. . 

29 Este debate tornou-se particularmente acirrado depois da publicaçao do trabal ho de Macpherson 
(1 9621, que vê o estado de naturezã como uma reprecentaçzo da sociedade de mercado e o 
Estado como uma associaçao de proprietirios burgueses. Assim, Hobbes e, principalmente, 
Locke seriam, consciente ou inconscientemeriie, poda-vozes dos ideais e valores da burguesia 
ascendente. Para uma critica à posiçáo de ,Macpiierson, ver, por exemplo, Viner (1 963). 

30 Paulani chama a atenção para o fato de que o nascimento do indiiliduo, em sua açsocia~ão com 
a propriedade privada, é um ien6meno moderno par excelência, tendo sido, enquanto tal, 
retratado por Hegel na fenomenologia do Espirito e nas Liqdes de leria. A autora lembra ainda 
que também na concep~ão marxista éa generaiiza~ãoda propriedade privada que funda a grande 
diferença entre o capitalismo e a5 iormaçks que o precederam: "A propriedade privada é 
indispensável para que o homem se separe da Natureza e se coloque, assim, como algo diferente 
dela. Enquanto n3o houvesse algo exterior a ele mesmo, que ele pudesse definir como 'meu', 
ele não se libertaria da tribo (da comunidade) e permaneceria um homem enquanto extensão 
da Natureza, já que o social se define aí pelo natural. ~'vlarx, ao que parece, e5t6, pois, fazendo 
duas afirmações: i) é só n o  capitalismo (através da propriedade privada) que o homem surge 
como indivíduo pleno, como efetividade, e é nesse sentido que a própria divisão do trabalho sii 
a i  adquire sua base efetivamente social, porque as indivíduos desligam-se uns dos outros, ou 
seja, tornam-se propriamente indivíduos; ii) as formaçòes anterioreg estão 'desobrigadas' de todo 
o social porque a identidade abstrata homern/naiureza (ou a existtncia meramente natural que 
caracteriza o desenvolvimento pré-burguês) dá: conta de todo o processo, ou seja, não existe o 
'não-social' (porque nãio existe efetivamente o individuo) para que a esfera do sociai possa ser 
definida, ao passo que o capitalismo vai justamente jogar o social para fora do homem (corno 
algo que se opõe a ele}" IPaulani (1991, p. 53-54]]. A autora conclui, trilhando o caminho 
marxista, que apenas quando o homem se torna individuo e se estabelece a esfera do-social é 
que surge a necessidade de pensar o "fenômeno social". Em outras palavras, antes disso nao faz 
sentido uma ciência do social, porque apenas nesse momento é que se constitui a sociedacie 
propriamente dita. Prossegue Paulani (1 991, p. 54-55): "além disso, no novomodo de produçao, 
o econõmico vai aparecer num locus próprio, visto que o capitalismo torna desnecessdria 
qualquer força extra-econôinica para garantir a trarisierência do excedente de uma ciasse para 
outra ... Essa nova forrna de existêricia material, que constrói a sociedade e p& o econômico 
corno econirmico puramente, aparece erit3o comose fosse regida por leis naturais, de modo que 
cabe i ciência positiva e isenta a tarefa de descobrir a regularidade e (mais importante para o 
positivisrno) a 'legitimidade' das leis que a conduzem". É interessante observar como Paulani, 
partindo da análise da relação entre indivíduo c propriedade e seguindo a pista deixada por 
Marx, chega a um resultado bastante parecido com aquele que procuramos defender ajudados 
por Polanyi e Durnonl no primeira capitulo. 

31 Há uma cena dúvida sobre o momento em que Dos sentidos externos foi escrito e, conseqüen- 
temente, sobre a verdadeira influencia destes doir iilósofo~ na obra de Smith. Com rela~ao a 
Berkeley, alguns comentadores como Thomson acreditam que "Smith havia sido persuadido pela 
dcmonstraç30 de Berkefey de que essas qualidades secunoárias não eram separáveis de uma 
forma absoluta das qualidades primárias rnais tângiveis" e lembram que, "obscurecendo a clara 
distinção entre qualidades primárias e secundárias, Berkeley havia destruido as bases de certeza 
e definiçáo quc a antiga escola empirica via como seu grande mérito". Entretanto, outros autores 
mostram exatamenteooposto. EmbraSmith tenha sido declaradamente influenciado por aquele 
filósofo na parte referente â visao, cle aparentemente n30 soube avaliar com precisão o 
argumento berkeleyano de que forma e tamanho náo s3o inenos materiais ou menos mentais do 
que cor, gosto, sorri e calor. Entre os autores qi!e acreditani que Smith não se deu conta do pesado 
'irnatcrialisrno' de Berkeley está o editor do ensaio para a Ediçso de Clasgorv das Obras e 
CorrespndencW de Adam Smitli, W. Wightman. Diz ele: "Infelizmente, ele nao parece se dar 
conta que a analise de Berkeley tinha enfraquecido a distinção entre qualidadm primárias e 
secundArias, que ele [Smiihj se esforça por estabelecer rias primeiras dezesseis páginas do seu 



próprio ensüio. Assim, é, pocanto, provável que ele tenha escrito o ensaio antes de digerir o 
Traiado de Hume (1 739) ou aiiida mesmo antes de tornar-se prbximo a ele, o que fez, há ratbes 
para acreditar, antes de 1752" [ver Wightman (i 980, p. 13311. O final deste comentário nos dá 
uma indicaçao sobre a inifuència de Hume em Dos sentidos externos. Tanlo o mencionado 
Wightman quanto os editores das obras completas de Smith [Raphael e Skinner (1980, p. 16)) 
sugerem que, se ele tivesse?lido orTratado sobre a natu1eza; humana antes de ter escrito este 

L$:-. ....dTq 
ensaio, certamente nao teria cometido estes deslizes em relaçsoa Berkeley, pois nesta obra Hume 
faz uma extensa análise da sua filosofia idealista. Logo, Dos sentidos externos é provavelmente 
um ensaio de juventude, escrito antes que Smith tivesse se debruçado efetivamente sobre a obra 
de Hume. 

32 E interessante observar que o bibgrafo e discipulo de Smith, Douglaç Stewart, cunhou o termo 
"histbria tetirica ou conjectural" para descrever o seu método de investigação. "O seu método 
favorito de tomar pé da situaçao em uma disciplina era estudar sua história e então, depois de 
uma avaliaçao critica de suas teorias anteriores, dar sua prbpria contribuição, aperieiqoando-as. 
O prop0sito das investigaçaes hist6ricas de Smith, quer estivesse ele estudando a histhria de 
eventos, quer de teorias, era adquirir os conhecimentos necessários para susientar ou refutar uma 
generalizaç30, uma hi$tese sobre uma possivel lei científica" (Raphael ('1 985, p. 105)]. 

33 Além de A história da as!ronomia, restaram ainda um ensaio sobre a histciria da física e a história 
da lógica e da metafísica. Ambos foram também editados em Raphael e Skinner (19801. 

34 Raphael(1985, p. 108) observa que Smith compartilha esta visão com Piatão e AristCiteles. ' 

33 Nese ponto é rnarcante a influencia de seu mestre Hutchezon: "Adnm Smith chega bem perto 
de identificar verdade com beleza, e método ci~ntíi ico com estética. Em parte, esta é a 
conse~uência natural da sua convicc;ao de que as ciencias e as anes apelam arnbas mais 
diretamente para as sensaçoes do que para a razão; e, em parte, isto resulta da tendência de 
Smith de seguir Hutcheson em reiaciociar a beleza A ordem, fazendo da própria ciencia uma 
fonte nao apenas de conhecimento i j t i l  mas também de prazer es:ético. Nao é portanto uma 
surpresa aprender que [segundo Srnith 1 as precondiçdes para um bom modelo nas artes são as 
mesmas que aquelas nas ciências: coerencia, siniplicidade e fzmiliaridade de conceitos. Todas 
as três esta0 sujeitas ao teste de propriedade, que, sendo este um conceito sociat! fornece uma 
ponte entre estética e sociologia" \Reisman (1976, p. 4511. Sobre os elementos estéticos nos 
padrões de valores segundo Smith, ver Thomson (1 965, p. 21 9-221 1. A respeito da influência de 
Hutcheson sobre Smith, ver Winch (1 978, p. 46-69). 

3ú "O principio da analogia desempenha - como em Hurne - um grande papcl na criação de 
1iipb:eses explicadoras para um determinado campo" [Crernaschi (i 981, p. 127)). 

37 imporiante frisar mais uma vez que estamos nos referindo ao método investigativo e nau 
simplesmente i maneira de apresentar os fatos partindo de alguns princípios básicos: "Este ponto é 
ele próprio um lembrete de que Smith fazia explicitamente uma distinçao importante entre o método 
usado para apresentar um sistema de pensamento c aquele empregado para e~t~ik lecer ta l  sistema: 
no primeiro caso, ele era capaz de assinalar que Descartes e Newton compartilharam a rnsrna 
abordagem; no segundo caso, ele insistia que o sistema cariesiano era 'imaginativo', 'engenhoso e 
elegante' embora 'ialaciaso"' {Raphael e S k i n n ~  (1  980, p. 1 I]. Para urna longa discussão sobre as 
diferenqas entre as tradiçoes cariesiana e newtoniana, ver ainda Domingues (1 991). 

38 Ern um artigo bastante conhecido, Hetherington (1 983, p. 505) chama a atençao para o mesmo 
ponto: "Similaridades nas obras de Newton e de Smith são claras mesmo nas suas respostas ã 
questao da natureza última dos seus principios gerais descobertos. Newton, incapaz de apresen- 
tar um modelo mecânico para explicar o,iuncionamento da gravidade, foi iorçado a argumentar 
que para ele bastava mostrar que sua lei d3 gravidade dava conta dos fenómenos observados. 
Incapaz de determinar se a propensão para trocar urna coisa por outra é um princípio original 
dr7 natureza humana ou uma conseqüência necessária das faculdades da razão e da fala, Smith 



coiiclui que e53  quectão 'rijo pertence ao nosso presente tema de inres:igaçad. l! suficiente 
para Smiih que a propensa0 seja cornum a todos os homens". 

I 39 O argumento básico desenvoivido nesta seçao foi extraído de Thomson (1965, p. 2- 75-22?). 

40 Srnith, tal como outros fi1ómioc de sua época, es;ava seguirido um conselho do priiprio Newion: 
"se a iiloxifia natural em todas as suas paries, perseguindo este método, deve finalmente aperiei- 
çoar-se. os limites da 8 lowfia moral também serão alargzdos" [apud Thomson (I 965, p. 226) 1. 

I 41 Tdas as citações de A riqueza das nações se referem i ediçáo brasileira. 

42 A relevâricia deste iato é destacada par Viner em The role of providente in the social ora'er: an 
ecsay in intellectual history (1 972): "O importante para o intérprete de Smith é noiar quão baixo 
nesta escala [de tendências sociais e valores éticos] aparece a razão como um fator influenciando 
o comportamento social. Os sentimentos são inatos no homem; isto é, o homem é dotado com 
eles pela providência. Em condiçks normais, os sentimentos não cometem erros. E a razão que 
é ialivel ... O homem, contudo, tende a atribuir i razao humana o que na verdade é a sabedoria 
do Autor da natureza refletida nos sentimentos" [apud Coats (1  975,  p. 1 33) I. 

43 Coats (1975, p. 133) sublinha esta importante caracteriitica da açáo econdmica em Srnith: 
"Mesmo na esfera economica, de acordo com Srnith, a base da conduta do homem é antes 
instintiva que racional, qual seja, o instinto para a troca". 

44 "A associaçáo com idéias c expressdes bíblica5 não signiiica que Smith abandonou explicaçõeç . 
em termos da natureza humana, que chamamos hoje em dia de psicologia ernpirica. Há uma 
grande quantidade de evidencias, incluindo algumas na própria A ttwria dos sentimentos morais, 
de que ele tinha resenpas em aceitar o Cristianismo, embora ele náo tenha levado o ceticismo 
religioso tão Ionge quanto havia feito Huinc. Smith era provavelmente um deiçta" [Raphael 
(1 985,  p. 3611. A esse respeito, ver iambem Reisman 11 976, p. 86). 

45 Airida a respeito deste porito, Reisrnan (1976, p. 85) comenta: "qualquer que seja a funçào 
manifesta, a função latente parece em t d a  pafie prornover o bem-estar; e o filósofo, contemplan- 
do a beleza e a utilidade da rniicju ina social, operfeito ajuste dos meios aos fins, deve ser perdoado 
da sua tentação de converter empiricismo em teologia atravt5-s da procura das 'causas finais' 
escondidas por t r i s  das 'causas eficientes' observáveic". 

46 Esta d issociaç30 remete i oposição sociológica entre furtçaes latentes e funçdes nianiiestas. A 
esse respeito, ver Bianchi (1 986, p. 1 15). 

47 Sobre este ponto observa Kuntz (1982, p. 107) que "a rei'eréncia ao cariter divino das leis, no 
entanto, nào deve ser descuidada. Aqui nào se trata, de iato, de uma discuss3o religiosa, mas da 
afirmaçáo do cardter transcendente dos principios -os 'mais vantajosos' - sobre os quais se deve 
moldar o governo". 

48 Sobre as implicaçdes da en;'ase dada por Smith a esta característica da espontaneidade na sua 
concepçào de ordem social, ver Lebrun (1983, p.  41-51 1. 

43 Alguns historiadores alemães e ingleses no find do século pa'sado tentaram explicar uma ç u p s i a  
ruptura lógica eepistemo16gicaenireos dois 1ivros.A diçcussao, que ficou conhecida na literatura 
como Das Smiih Problern, prosseguiu nesse século. Viner ( 1  9271, por exempio, argumentava 
que ein A teoria dos senlirnenlos morais Smith se mostrava um "filósoio especufa:ivo", 
raciocinando a partir de axiomas "supostamente auto-evidentes" e 'falhando em comparar suar 
conclusdes com os iatos". Por outro lado, em A riqueza das n ü ç e s  Smith estaria interessado em 
apresentar uma avalinqão mais "realista" da sociedade e da natureza humana. Em outraspalavras, 
o argumento de Viner consistia em ver A teoria dos sentimentos morais como uma descrição 
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idealizada da ordem natural que nao poderia ser reconciliada com as opinibes realistas 
defendidas por um Adam Smiih mais maduro em A riqueza das naçdes. Uma avaliaçao mais 
cuidadosa da obra di Srnith mostra, enlretanto, que ele sempre se manteve fiel ao método 
empiricista, tomando os ia:os da experiência como os dados básicos e generalizando a partir 
deles. Além disso, A teoria dos sentimenlos morais está repleta de exernplos'da experit-ncia 
cotidiana e da história. O próprio Viner (19681 modificou dkcadas mais tarde sua posiçao, 
passando a enxergar as duas obras como "jisiemas" ou "modelos" parciais diierentec. Atualmen- 
te, h& quase um consenso sobre a continuidade entre as duas obrcs [ver Raphael e Macfie 11 976). 

C 
Raphael (1 985) e Bianchi (1988)j. 

' 50 Para uma discussão aproiundada sobre a divisão do trabalho no conjunto das obras de Smith, 
ver Meek (1 977). 

b ,  

51 Marx  (1 985, p. 277-282), por exemplo, foi um dos primeiros a observar a rclev8ncia deste ponto, 
ao distinguir a divisão do trabalho dentro da manufatura da divisão do trabalho na sociedade. 

52 Além disso, como bem observa Leijonhuhtud (1  986, p. 21 2-21 3), a andlise smithiana da divisão 
do trabalho dentrodas manufaturas aponta com grande precisa0 para as enormes transirirmçdes 
na5 condiçoes sociais de produqào, que o capitalisnio deu ensejo em seus momentos iniciais: 
"O ímpeto competitivo de explorar as economias permitidas pela divisáo do trabalho vertical 
parece explicar, portanto, muitasdas conseqüências sociais dosistema fabril do século dezenove, 
que tém sido objeto de muito comentário sociológico adverso: 
i. Quando o trabalho é subdividido verticalmente, menos habilidade e exigida, menos versati- 
!idade corno produtor e adquirida pelo irabalhador individual. O uso de trabalho infantil em 
alguns postos de trabalho torna-se frequentemente factível. 
2. Náo se pode esperar nenhuma perspectiva normal de promoçao ou ascensao no statusscicial; 
o trabalhador desqualificado não se torna um mestre na sua guilda ao permariecer no seu 
emprego p o r  muitos anos. 
3. Mais disciplina é exigida e de urn tipo que a maior parte das pessoas consideraria entediante 
e para o qual a maioria dos emigrantes rurais leria de ser ensinada; nao se pode trabalhar no 
próprio ritmo, é preciso esta no tempo certo; eventuais absenteisrnos devem estar sujeitos a 
sançóes severas. 
4. 'Alienação do produto': rienhuin trabalhador pode ter satisfação pessoal no resultado da 
produçao ou na sua qualidade". 

53 Logo em seguida, ainda neste trecho de A república, Platáo explica como o avanço da civiliznçáo 
corresponde a um aumento das necessidades do5 cidadãos, levarido 5 ampliação das cidades e, 
depois, aos conflitos bélicos com as cidades vizinhas. Assim, fazem-se necessárias, primeiro, 
uma classe de guerreiros e, depois, uma classe especifica para a rnanutençao da ordem e 
determinaçáo dos objetivos comuns: "Neste esquema básico da repliblica platõnica já esta 
implícita a teoria da transiormaçfioda estrutura social, em consequéncia do aumcnioquantiiãtivo 
da populaçao. Este esquema oferece, além disso, uma critica a s  mais antigas teorias sociais. Por 
um lado, pretende refutar a antiga concepção mitológica da fundaçao divina da polis, que fazia 
derivar as leis da cidade das leis divinas. corno ensinava Herficlito. Por outro lado, Platao refuta 
a tese de que os homens viviam primitivamente disperso5 e a sua congregação resultara da 
necessidade de enirentarem unidos a natureza. Mas o ataque principal de P/atZIo foi assestzdo 
contra a doutrina do direito natural, defendida pelo pensador ático. Nega que tenha existido 
jamais uma socidade sem Estado e reduz tal conceito a uma 'cidade de porcos'. .. A lei e a ordem 
s3o, para ele, atributos da natureza humana" [Horkheimer e Adorno (1 973, p. 27-28, grifos 
nossos)]. interessante traçar aqui urn paralelo com Srnith, Também para ele o homem é 
eçsencialriicnte um ser social, que é levado a viver em harmonia com seus semelhantes por causa 
do mecanisrno.da simpatia. Alem disso, contra a doutrina do direiio natural, Smith também 
propoe tanto uma teoria que funda, como vimos, a sociabilidade na divisão do trabalho quanto 
urna teoria sobre a evoluçao da socieúade, que fala em estágios progressivos pelos quais teria 
passado a humanidade. Sobre a teoria dos quairo estágios de Srnith, ver Meek (1971 ). 



Para uma comparaçao entre as vis&s de Locke, Smith e Plat.50 sobre a divido do trabalho, ver 
Bonar (1 922,  p, i 01 ). 

' 

f interessanie notar a semelhança aqui com a anomia durkheimiana. Para, urna comparação 
sobre a proximidade entre as obras de Smiih e Durkheirn também em outros aspectos de suas 
respectivas teorias sociais, ver Reisman (1976, p. 69-70). 

Reisrnan (i 976, p. 95-97) compara Smith è MJeber no que diz respeito ao papel da mentalidade 
capitalista no processo de acurnula~ão e nos explica que a principal diferença está no fato de 
que para Smith é o engajarnento nas atividades proiissionais cotidianas, e não a ética calvinista, 
que, molda o caráter do capitalista. Em outras palavras, para Srnith, o capitalismo cria o sw 
próprio Geist. 
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This dissertation is concerned with the  concepts of social order and eco- 
nomic agency in the work oí Adam Smith. Its aim i s  to fudher our understanding 

+ of how he established a form of , representation . of economic reality that prevailed 
,i . . . . until the end of the last century. 
. ..'a 

- *ri 
To fully understand this achievement i s  necessary to spell out Smith's 

.. . account of the origins and limitations of scientiiic enteiprise. The methodological 
... 2 attitude underlying Adam Srnith's work i s  different from the deductive attitude of 

the rationalistic philosopher, as h e  i s  often presented to us. It is rather, a 
combination of Newtonian and Humean influentes. He  understands scientiiic 
explanation in an  anticartesian spirit, i.e., aimed at otablishing correlations 

!# 

' 

between some features of reality rather ihan discovering the essence of the 
examined reality. As a result, he i s  able to introduce more abstract and powerful 
hypotheses, that shape the subject-matter of the emergent discipline as something 
specifically economic, radically distinguished from objects described by everyday 
language. 

In addition, it is argued that Adam Smith's view of the problern oí co-ordi- 
nation stands in opposition to the solution given by the natural law philosophers 

!t 
to the problern of conceiving a society formed only by self-interested individuais. 

! r *  

i::: 
I 

Smith's conceptian of social order enabled him both to delirnit the bound- 
aries of the economic domain, as distinct from the potiticaf one, and to evade ~ L V O  

main difficulties of the so-called Hobbesian model. First, ihedifficuity of deducing 
the global rationality of society from t he behaviour of ind ividuals acting purpo- 
sive-rationally. Second, the difiiculty of explaining social stability in terms oisorne 
kind of collective instrumentalism, in the absence of norrns limiting the actor's 
interest-guided actions through a n  orientation to valueç. 

To an extent, concern with these problems has lain at the heart of economic 
theory until today. Phereiore, the lessons irom classical Political Economy are still 
enlightening. 

103 



Editado pelo 
Oeparlanen to de Relações- lnslilucionais 

Uezemhro 1!!Ç 




