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EPÍGRAFE

“Assim que nascemos, choramos, por nos ver neste imenso palco de loucos”

Shakespeare

“Não é por um povo que combatemos, mas pelo universo! 

Não pelos que vivem hoje, mas por todos aqueles que existirão.”

Maximilien de Robespierre

“Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, 

quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa: 

o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim.”

Immanuel Kant



RESUMO

Adam Smith ao escrever A Riqueza das Nações se sagrou como o pai da Economia Política,

abordando na mesma um número ímpar de questões que se perpetuaram ao longo da trajetória

desse  ramo  da  ciência.  Contudo,  não  fica  explícito  em  seu  pensamento  enquadra-se  a

problemática entre as classes sociais, mais especificamente, se a questão da exploração da

classe trabalhadora está em voga. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo geral

buscar na obra Smith indícios quanto à exploração da classe trabalhadora pela classe dos

capitalistas  e  dos  senhores  e  terra.  Estando  entre  os  objetivos  específicos:  (i)  indicar  o

conceito de exploração que será adotado no trabalho a partir de uma análise de Marx; (ii)

verificar como se relacionam as classes sociais em Smith; (iii) concluir, dada a relação entre

as classes, se a partir de Smith, ocorre a exploração dos trabalhadores. Sendo que o presente

trabalho  se  justifica  pela  diferença  da  forma  mais  notável  em que  se  trata  a  questão  da

exploração,  abordagem  de  Marx,  ao  compreender  do  conflito  entre  capitalistas  e

trabalhadores, e Smith, que além de argumentar sobre essas classes, argumenta ainda sobre os

senhores de terra. O problema a ser abordado é: nas obras de Smith há evidência quanto à

exploração dos trabalhadores pelos capitalistas e pelos proprietários de terra? A hipótese de

que apresentam-se evidências, em Smith, quanto à exploração da classe trabalhadora por parte

das demais classes. A metodologia do presente trabalho consiste em uma revisão de literatura.

A conclusão  é  de  que  há  os  indícios  da  exploração  da  classe  trabalhadora  pelas  demais

classes, mas que a falta de rigor analítico, somando-se com limitações do próprio método,

impossibilitam o autor de fazer uma teoria da exploração.

Palavras-Chave: Smith, Exploração, Classes Sociais
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INTRODUÇÃO

Adam Smith ao escrever A Riqueza das Nações se sagrou como o pai da Economia

Política1.  No entanto,  uma definição  mais  criteriosa  da  mesma ficou  a  cargo de  Ricardo

(1996), definindo-a como a parte da ciência pela qual se é possível compreender as leis que

regem a distribuição da riqueza entre as várias classes da sociedade. Tendo em vista que as

classes seriam denominadas,  respectivamente,  como: os trabalhadores,  os capitalistas e os

senhores de terras2,

Smith (1996), ao longo d’A Riqueza das Nações, busca investigar os elementos que

fundamentam e propiciam a riqueza. Tendo por uma das conclusões mais prolíficas de sua

análise o entendimento de que a liberdade individual e o egoísmo conduziriam ao crescimento

da riqueza, proporcionando assim, o progresso geral de toda a economia; explícito na seguinte

passagem:

Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital
em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que seu
produto tenha o máximo valor possível, cada indivíduo necessariamente se esforça
por  aumentar  ao  máximo  possível  a  renda  anual  da  sociedade.  [...]  Ao  preferir
fomentar a atividade do país e não de outros países ele tem em vista apenas sua
própria segurança; e orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa
ser de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros
casos, é levado como que por mão invisível a promover um objetivo que não fazia
parte  de  suas  intenções.  [...]  Ao  perseguir  seus  próprios  interesses,  o  indivíduo
muitas  vezes  promove  o  interesse  da  sociedade muito  mais  eficazmente  do  que
quando tenciona realmente promovê-lo. (SMITH, 1996b, p. 438)

Entretanto,  a  harmonia  premeditada  pela  doutrina  de  Smith  sofreria  alguns

empecilhos,  os  quais  surgiriam pela  forma como as  classes  se  relacionam o que se torna

evidente ao enunciar:

As nações razoavelmente desenvolvidas  no tocante à  habilidade,  destreza e bom
senso com os quais o trabalho é executado, têm adotado planos muito diferentes na
gestão ou direção geral do referido trabalho, sendo que esses planos diversos nem
sempre  têm favorecido  de  maneira  igual  a  grandeza  de  sua  produção.  (SMITH,

1 Mesmo que não haja pouca discussão na contemporaniedade sobre a paternidade da Economia Política, por
um longo tempo houve controvércia em relação a esse  assunto. Alguns autores,  tal  como Marx (2013),
atribuem a Hume esse título, já outros, como Hunt e Lautzenheiser (2005), à Smith.

2 Em  An Inquiry  Into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations  (1843),   Smith  utiliza  o  termo
"landlord",  cuja  a  tradução  seria  “senhores  de  terras”;  assim  como "country  gentleman",  que  significa
“donos de terra”; sendo o último sinônimo do primeiro. Ao longo do presente trabalho a terminologia que
será  usada  é senhores  de  terras,  tendo em vista  que  o benefício  da  padronização  será  evitar  eventuais
confusões.
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1996a , p. 60)

O mesmo autor complementa:

[...] esses planos diferentes talvez tenham sido de início introduzidos pelos interesses
particulares  e  preconceitos  de  classes  específicas  de  pessoas  —  sem  nenhuma
consideração ou previsão das suas conseqüências para o bem-estar da sociedade —,
[…]. (SMITH, 1996a, p. 60)

Dada  essa  perspectiva,  Napoleoni  (1988)  enfatiza  a  importância  desse  autor  ao

colocar  em  destaque  temas  que  acompanharão  o  debate  em  Economia  Política  em  sua

posteridade.

 Sendo que a discussão da relação entre as classes é debatida e ganha eminência ao

longo  das  obras  de  Marx,  possuindo  importância  fundamental  dentro  de  seu  sistema  de

pensamento, já que pauta o desenvolvimento da história humana no conflito de classes. Além

disso, n’O Capital se diferencia das abordagens anteriores, ou seja, da abordagem clássica,

dado  a  abundância  de  elementos  históricos  que  baliza  toda  a  argumentação,  ilustrando

categoricamente  os  elementos  apresentados,  ao  fundamentar  os  pontos-chaves  em  uma

perspectiva temporal. O legado deixado por Smith em Marx fica claro em Rubin (2014) ao

falar:

Smith e Ricardo, como sabemos, chegaram muito perto de conceber o lucro [...]
como uma porção do valor criado pelo trabalho dos operários. Eles podem, portanto,
ser considerados os pais da "teoria do mais-valor" (ou da assim chamada "teoria da
exploração") que Rodbertus e Marx desenvolveriam subsequentemente com maior
consistência. (RUBIN, 2014, p. 391)

Contudo, Hunt e Lautzenheiser (2005) sinalizam que também em Smith há um grau

de apuração analítica,  que não só identifica como também busca explicar a ocorrência de

determinados atritos existentes na relação das classes, mesmo havendo dicotomias em certas

partes de seu argumento, isso fica evidente na seguinte passagem:

[...]  essa  luta  não era,  de  forma alguma,  uma luta  entre  iguais.  Smith não  tinha
dúvida  de  que  os  capitalistas  eram  a  classe  mais  poderosa  e  dominante  nesse
conflito. [...] Em suas lutas, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores se juntavam
(segundo  as  palavras  de  Smith,  “entravam em combinação”)  para  melhorar  sua
posição na luta de classes[...] (HUNT & LAUTZENHEISER, 2005, p. 88)
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Assim, dada à perspectiva smithiana de que o trabalho é gerador da riqueza, a qual se

configura  como  sendo  a  produção,  sendo  que  esta  pode  ser  conduzido  de  forma  a  não

proporcionar o bem-estar comum, dado a atuação de determinadas classes; o questionamento

proposto,  que  norteará  o  presente  estudo,  é  se  a  classe  trabalhadora  não  estaria  sendo

explorada pelas outras classes. Uma aproximação preliminar para o entendimento do que é a

exploração seria a apropriação indébita de parte, ou da totalidade, da remuneração de dada

classe por outra(s) classe(s);  os contornos mais definidos para esse conceito serão tratados

mais a frente.

Para melhor abordar esse tema, ao considerar uma dimensão mais abrangente em

perspectiva, a análise da obra de Smith não se restringirá tão somente A Riqueza das Nações,

pois diversas questões sobre a natureza humana, as quais guiariam de forma unívoca todas as

classes, não estão expostas em sua totalidade nessa obra, devendo assim ser contemplada  A

Teoria dos Sentimentos Morais.

De  modo  que  o  objetivo  geral  será  buscar  na  obra  de  Smith  indícios  quanto  à

exploração da classe trabalhadora pelas demais classes. Tendo entre os objetivos específicos:

(i) indicar o conceito de exploração que será adotado no trabalho a partir de uma análise de

Marx; (ii) verificar como se relacionam as classes sociais em Smith; (iii) concluir, dada a

relação entre as classes, se a partir de Smith, há aspectos da exploração dos trabalhadores. 

Sendo que o presente trabalho se justifica ao apresentar que o tema da exploração

está presente desde a gênese da Economia Política, sendo que os indícios da exploração em

Smith são diferentes daqueles em que se baseia a argumentação de Marx; já que neste último,

trata-se apenas de duas classes3, a dos capitalistas e a dos trabalhadores, enquanto em Smith

há mais uma classe, que é a dos senhores de terra. O próprio Marx comenta essa mudança na

composição das classes na seguinte passagem4:

3 Pode-se  pensar  que  ainda  haveria  em  Marx  a  classe  dos  proprietários  de  terras,  tal  como  sugere  os
fragmentos do Livro III d’O Capital; contudo, outras evidências põe em oposição a essa abordagem, pois se
os  senhores  de  terras  se  constituem  quanto  classe  separada  dos  capitalistas,  seu  objetivo  não  seria  a
acumulação de capital, e ainda contando como classe significativa na apropriação da riqueza social, tornaria
analiticamente incongruente a ideia expressa pela Reprodução Ampliada, ou seja na Acumulação de Capital,
que torna explícito que o fim último do modo de produção capitalista é a reprodução de capital, já que se
torna compatível com a desconsideração da existência decisiva de uma classe que não comunga com esse
princípio.

4 Os proprietários de terras e rentistas fundiários são sinônimos, enquanto os primeiros existem quanto classe 
e são os únicos que auferem a renda da terra, segundo Schmitt (1989) . A indiferença falada no trecho, em 
relação ao rentista fundiário e o capitalista, é dado pela coincidência dos mesmos e o desaparecimento dos 
senhores de terra como uma classe como parte com o avanço do modo de produção capitalista.
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A partir da própria economia nacional, [...] o resultado necessário da concorrência é
a acumulação de capital em poucas mãos, portanto a mais tremenda restauração do
monopólio,  que  no  fim  a  diferença  entre  o  capitalista  e  o  rentista  fundiário
(Grundrentner)  desaparece,  assim  como  entre  o  agricultor  e  o  trabalhador  em
manufatura, e que, no final das contas, toda a sociedade tem de decompor-se nas
duas classes dos proprietários e dos trabalhadores sem propriedade. (MARX, 2004,
p. 79)

Além  de  evidenciar  que  a  abordagem  smithiana  da  economia  se  concentra  em

questões não pautadas somente no nível do fenômeno, como as ligadas à  defesa do livre

mercado,  mas a implicações que dialogam com questões  sociais  mais  profundas,  que é a

própria relação entre as classes.

Com isso, o problema a ser abordado no presente trabalho será verificar se nas obras

de  Smith  há  evidência  quanto  à  exploração  dos  trabalhadores  pelos  capitalistas  e  pelos

proprietários  de  terra?  A hipótese  de  que  apresentam-se  evidências,  em Smith,  quanto  à

exploração da classe trabalhadora por parte das demais classes.

A metodologia utilizada terá uma abordagem qualitativa, de caráter explanatório, no

qual: 

[...]  têm como objetivo  proporcionar  maior  familiaridade  com o  problema,  com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições. (SELLTIZ et al apud GIL, 2002, p. 41)

Consistindo desse modo de uma pesquisa bibliográfica. 

Em relação a estrutura, o primeiro capítulo ficará encarregado de analisar e indicar o

conceito de exploração que será tradado no presente trabalho. Para tanto, serão utilizados O

Capital, Livro I, Capítulos IV, V, VII, X e XIV. 

No segundo capítulo, que tratará da relação das classes em Smith, as principais obras

de referência são A Riqueza das Nações e A Teoria dos Sentimentos Morais de Smith, as quais

permeiam a abordagem do segundo e do terceiro objetivo específico, tendo proeminência no

segundo capítulo e terceiro capítulo.

Quanto ao último capítulo, no qual se ficará a cargo da conclusão quanto haver ou

não  os  aspectos  da  exploração  dos  trabalhadores.  Ademais,  achou-se  ilustrativo  ainda

apresentar na mesma seção algumas noções para a impossibilidade da construção de uma

teoria da exploração por parte de Smith, valendo-se do Capítulo XIX, do Livro II d’O Capital,

assim como Anexo, Seção 3, de Contribuição à Crítica da Economia Política; ambas obras de
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Marx.

1.  SOBRE A EXPLORAÇÃO

Hunt e  Lautzenheiser  (2005) destacam que Marx é  um autor  célebre por  tratar  de

questões que abarcam tanto implicâncias axiomáticas dentro da teoria econômica, tal como a

questão do valor, assim como as questões mais relacionada a  praxis, como a repartição da

riqueza social.

Dentre uma de suas mais revelantes ideias está a do mais-valor, que se pauta em uma

construção teórica dentro da tradição do valor trabalho, para enunciar, de forma científica, os

mecanismos  pelos  quais  a  classe  trabalhadora  é  explorada  pelos  capitalistas  (HUNT &

LAUTZENHEISER, 2005, Capítulo 9).

Com isso, para o entendimento do que é o conceito de exploração tratado no presente

trabalho,  deve-se  ver  de  forma  atenta  a  algumas  categorias  fundamentais:  a  propriedade

privada e o trabalho assalariado; em sua dimensão histórica, que é na sociedade em que o

modo de produção capitalista impera. Para daí, entender a forma cristalizada da ideia, que é o

mais-valor.

1.1.  A Propriedade 

Na sociedade do capital, a propriedade, esta lê-se propriedade privada, está presente de

forma generalizada.  Para entender  o que se é  exploração na visão de Marx, é  necessário

entender qual o papel desempenhado pela propriedade privada nesse tipo de sociedade, assim

como as consequências que esse regime de propriedade imputa as relações sociais. Para isso,

torna-se  interessante  apresentar  como  a  propriedade  privada  formou-se  na  gênese  da

sociedade capitalista, e os desdobramentos de sua consolidação.

A propriedade privada nos moldes contemporâneo foi formada por meio do processo

da acumulação primitiva, que se apresenta de forma a ser “o processo histórico de separação

do produtor e meio de produção” (MARX, 1988a, p. 252); sendo que sua caracterização como
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primitiva se deve a ser um prelúdio a relação estabelecida no capitalismo. Conquanto a forma

como ela se deu na Europa, mesmo que não tenha ocorrido de forma simultânea em todos os

países do continente, a mesma apresentou-se certa sincronicidade nestes. Assim, esse processo

possui um importante papel de explicar quais os motivos para que se verifique a singularidade

da  disposição  da  propriedade  entre  os  membros  da  sociedade..  (MARX,  1988a,  Capítulo

XXIV)

O próprio regime da propriedade enquanto estabelecido de forma a apartar os meios

de produção e de subsistência da posse dos trabalhadores, cria a estrutura na qual constitui

esses últimos como assalariados e os meios como capital. Caracterizando desse forma, com

que dinheiro e mercadoria consoantes em um processo de valorização, que por si sós não se

enquadram  nessa  categoria  de  capital,  a  menos  que  a  determinada  relação  social  os

condicionem a tal papel. (MARX, 1988a, Capítulo XXIV)

De forma breve, esse processo tem como ponto central o cercamento dos campos,

que  teve  como  ponto  alegórico  os  chamados  enclosures,  os  quais  serviram para  fazer  o

rompimento da forma da propriedade comunal feudal, para a constituição de grandes massas

de  propriedades  fundiárias  privadas,  que  teriam suas  produções  voltadas  para  a  nascente

indústria, ao mesmo tempo que fez com que os camponeses até então vinculados a essa terra

permitissem ficarem sujeitos a se converterem em assalariados, ao serem apartados de sua

propriedade e seus meios de subsistência (MARX, 1988a, Capítulo XXIV). O processo como

um todo pode ser resumido por:

O roubo dos bens da Igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o furto
da propriedade comunal, a transformação usurpadora e executada com terrorismo
inescrupuloso da  propriedade feudal  e  clânica  em propriedade privada  moderna,
foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. (MARX, 1988a, p.
264-265)

Essa  etapa  do  processo,  no  entanto  só  cria  as  condições  para  a  geração  de  um

mercado interno para a indústria nascente, já que os meios de subsistência fornecidos pelo

cultivo da propriedade comunal desapareceram, assim como os meios de trabalho dessa massa

de  ex-camponeses,  forçando  os  mesmos  a  adquirirem  os  meios  de  sua  subsistência  no

mercado (MARX, 1988a, Capítulo XXIV).

Entretanto,  para  que  a  transformação  de  camponês  em  assalariado  se  efetive,  a

simples  existência  de  um  lado  de  trabalhadores5 sem  propriedade  e  no  outro  polo  os

5 No mesmo capítulo do Livro I, d'O Capital, existe de forma detalhada a formação do capitalista industrial e
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capitalistas possuidores dos meios de produção não basta, não se apresenta como elemento

suficiente para que os trabalhadores se a sujeitem ao trabalho assalariado. Com isso outro

importante fator se apresentou, que foi a da violência Estatal, por meio de legislações que

impelissem a massa dos camponeses despossuídos para o regime patronal capitalista, as quais

tinham por base o uso de coações violentas contra a “vagabundagem”, para remediar de forma

incisiva qualquer desvio que os ex-camponeses poderiam trilhar contra a marcha imposta pelo

nascimento do capitalismo (MARX, 1988a, Capítulo XXIV).

Dessa forma, foi exponenciado da desintegração da produção feudal para a produção

capitalista,  que  em  um  primeiro  momento  precisou  de  meios  extraeconômicos  para

proporcionar a propriedade tomasse a forma da propriedade privada e de que os trabalhadores

se  colocassem  sob  um  regime  assalariado.  Quando  na  plenitude,  o  modo  de  produção

capitalista prescinde de tais mecanismos que vão para além daqueles proporcionados pelo

mercado,  já  que  a  massa  do  povo  sem  propriedade  está  sob  um  modus  operandi  do

proletariado, que vê-se como única opção vender sua força de trabalho ao capitalista (MARX,

1988a, Capítulo XXIV).

Essa transformação fica marcante, quando Marx (1988a) enuncia que nas sociedades

mercantis,  em que a  posse  dos  meios  de produção coincidiam com os  trabalhadores  que

exerciam sua força de trabalho sobre os mesmos, fazendo com que estes sejam os donos

exclusivos dos frutos de seu próprio trabalho, há a ideia difundida em que o trabalho que

fundamenta a propriedade. Contudo, na sociedade capitalista6, em que os meios de produção

está na posse de dada classe, essa mesma posse lhe confere um direto, que se apresenta como

a de ser detentora dos frutos do trabalho. Pelo capitalista ter ao seu lado a propriedade, isso

lhe confere a possibilidade de adquirir força de trabalho. Assim a Lei da Propriedade das

Sociedades  Mercantis  se  transmuta  em  Lei  de  Apropriação  Capitalista  (MARX,  1988a,

Capítulo XXII).

1.2.  A Força de Trabalho enquanto Mercadoria

da figura do arrendatário rural, contudo a apresentação da formação das demais classes foge do escopo da
presente passagem. 

6 Deve-se enfatizar que as sociedades capitalistas são sociedades mercantis, contudo nem todas as sociedades
mercantis são capitalistas; de outra forma, vê-se que as sociedades capitalistas são um tipo específico de
sociedade mercantil.
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1.2.1. A Mercadoria

Em um primeiro momento deve-se estabelecer o que Marx (2013), entender por ser

uma mercadoria e quais características a mesma possui, para depois propriamente adentramos

na especificidade da força de trabalho quanto mercadoria dotada de características ímpares.

A mercadoria, segundo Marx (2013), é a forma mais elementar da riqueza, sendo

algo que satisfaz as necessidades humanas, seja a mesma derivada da fisiologia, ou quer ela

atribuída  a  um desejo  da mente7.  A partir  dessa definição,  Marx (2013) estabelece  que a

mercadoria  possui  uma  dupla  valoração8:  possui  um  valor  de  uso  e  um  valor  de  troca.

(MARX, 2013, Capítulo I)

O  valor  de  uso  seria  aquele  ligado  as  características  físico-químicas  de  dada

mercadoria, as quais se apresentam em sua materialidade9. Dessa forma, uma cadeira, se esta

fosse feita em madeira, teria seu valor de uso ligado as particularidades da madeira da qual é

feita  e  como  a  mesma  foi  construída.  O  valor  de  troca  nada  mais  é  que  uma  relação

quantitativa que se estabelece entre duas ou mais mercadorias, o qual apresenta: quanto de

dada mercadoria X pode-se trocar por dada mercadoria Y. (MARX, 2013, Capítulo I)

Contudo para que uma igualdade estabeleça-se entre, por exemplo, duas mercadorias

quaisquer, tem de haver um fator comum a ambas. Um dos elementos descartados de forma

preliminar é o valor de uso, já que as mercadorias possuem materialidades diferentes entre si,

impossibilitando qualquer igualdade baseada nesse aspecto. Restando para Marx, despojar a

ideia de uma relação baseada no fenômeno, e se aprofundar na essência das mercadorias, as

quais são, em sua totalidade, fruto do trabalho humano. Esse elemento universal,  que é o

trabalho humano  in abstracto, permite compreender a igualdade presente nas mercadorias.

(MARX, 2013, Capítulo I)

É necessário ressaltar que o valor de troca é somente a forma aparente de uma outra

categoria que é o valor, o qual se apresenta como uma aproximação do mesmo10. O valor tem

7 Tal como a necessidade ligada ao consumo de livros, músicas e peças teatrais. (MARX, 2013, Capítulo I)
8 Esse aspecto é herdado de Adam Smith, que n'A Riqueza das Nações estabelece já essa dupla noção de valor.
9 Daí surge a diferença da visão de Marx (2013) baseado no valor de uso e na mesma perspectiva presente nos

neoclássicos, que atribuem o valor utilidade a uma utilidade subjetiva, baseada na valoração de cada um dos
agentes econômicos. (HUNT & LAUTZENHEISER, 2005)

10 O valor de troca encobre possíveis alterações no valor dos objetos. Por exemplo, caso haja uma revolução na
produção de duas mercadorias, de modo que haja uma elevação das forças produtivas do trabalho fazendo
com que seja necessário menos horas de trabalho para sua produção, mesmo que a paridade quantitativa
entre elas se mantenha constante, ou seja, o valor de troca permaneça constante; o valor  é quantitativamente
alterado, alteração não apresentada pelo valor de troca. (MARX, 2010, Capítulo I)
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como sua base o trabalho humano abstrato, o qual é o trabalho tomado somente o aspecto do

dispêndio  de força  humana na  realização de uma atividade laboral  em questão  das  horas

trabalhadas, sem contar a distinção dos diferentes tipos de trabalhos. (MARX, 2013, Capítulo

I)

Sendo que a medida do valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para a

produção de uma mercadoria. Tomado pela força produtiva em condições sociais médias de

destreza  e  intensidade;  a  qual  varia  historicamente  em função do nível  do  conhecimento

tecnocientífico e doutros fatores. (MARX, 2013, Capítulo I)

Estabelecida de forma breve as nuances que envolve o conceito de mercadoria para

Marx, trataremos propriamente da força de trabalho enquanto mercadoria com caráter distinto

na próxima subseção.

1.2.2. O Trabalho Assalariado

Depois de apresentar a mercadoria em geral, deve-se entender a forma que o trabalho

toma  no  capitalismo.  Em  que  o  trabalho  assalariado  é  uma  forma  condicionada

historicamente, já que para o mesmo existir depende da força de trabalho apresentar-se como

uma mercadoria. Para isso a força de trabalho tem que estar duplamente livre, tanto no quesito

legal, de modo a não existir leis que impeçam o trabalhador de vender sua força de trabalho11;

sendo que essa venda condicionada a uma determinada quantidade de horas, pois caso vende-

se a mesma de forma integral, o próprio trabalhador incorreria para a posição de escravo.

(MARX, 2013, Capítulo IV)

O outro requisito para a força de trabalho seja tomada como mercadoria é que os

trabalhadores tem que estar divorciados da posse dos meios de produção, pois só assim que

ter-se-ia interesse por parte dos mesmos de a negociarem, tendo em vista a perpetuidade de

sua  existência.  O  processo  histórico  para  esse  divórcio  se  dá  por  meio  da  acumulação

primitiva, a qual já foi tratada anteriormente (MARX, 2013, Capítulo IV e XXII).

Dessa forma, ao ser caracterizar como uma mercadoria, a força de trabalho possui

uma dupla valoração, como a de qualquer outra mercadoria. Seu valor de troca fica a cargo do

11 "Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo [Inbegriff] das capacidades físicas 
e mentais que existem na corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade viva de um homem e que ele põe em
movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo." (MARX, 2013, p. 312)
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conjunto dos bens de subsistência, ou correlatos a esses, que permitem a manutenção da vida

do trabalhador e de seus descendentes; de forma ideal12, esse é o valor pago pelos capitalistas

para  se  apropriarem da  força  de  trabalho  e  a  empregarem em conjunto  a  seu  capital  na

produção, em que a posse do fruto dessa produção conferida ao capitalista (MARX, 2013,

Capítulo IV).

Quanto ao valor de uso, essa é a capacidade da força de trabalho de criar valor novo,

tanto um valor igual ao qual  o capitalista paga pelo salário,  assim como um valor  que o

trabalhador não recebe nenhuma contrapartida, sendo que uma parcela desse valor novo é o

mais-valor. Podendo-se ser definido o mais-valor como o excedente extraído13 pelo capitalista

durante a jornada de trabalho, sendo gerado pelo trabalho de dada parcela da jornada para

além daquela necessária para repor o dispêndio com força de trabalho. De forma que a força

de trabalho é descrita por Marx como capital variável14, pois ao ser empregada na produção

por dado valor, este referente ao salário, sua grandeza ganha elasticidade, já que efetivamente

produz um valor maior pela qual foi contratada (MARX, 2013, Capítulo V e VI).

A jornada de trabalho no capitalismo abarca dois momentos, o tempo de trabalho

necessário e o tempo de trabalho excedente; se constituindo nessa ordem. O tempo de trabalho

necessário é aquele no qual é produzindo o conjunto de mercadorias que possuem um valor

relativo ao salário, enquanto o tempo de trabalho excedente ocorre a produção do mais-valor.

O  período  total  da  jornada  de  trabalho  está  condicionada  a  fatores  ligados  aos  limites

fisiológicos humanos, a alguns fatores culturais ou regionais/climáticos, mais principalmente

está ligado a luta de classes; sendo que o tempo de trabalho excedente sempre existe, pois e é

condição para a obtenção do mais-valor (MARX, 2013, Capítulo VII e VIII).

Há duas formas básicas de extração do mais-valor: o mais-valor absoluto e o mais-

valor relativo. O mais-valor absoluto é extraído quando o período total da jornada de trabalho

12 Nos primeiros momentos do Livro I d'O Capital, Marx trata a dinâmica capitalista de forma ideal, fazendo
com que cada mercadoria seja obtida por seu equivalente em valor, implicando no caso do salário seja pago
relativo ao valor dos bens de subsistência para o trabalhador e seus descendentes; contudo mais para o fim
desse primeiro livro, ganhando destaque quando trata de Reprodução Ampliada, apresenta-se que não há
correlação necessária entre o salário e o valor do conjunto dos bens de subsistência da classe trabalhadora;
servindo a diminuição do mesmo abaixo do patamar ideial, como forma de acumulação de capital (MARX,
2013, Capítulo V ;MARX, 2013, Capítulo XXII).

13 Deve haver uma produtividade na qual seja possível gerar um produto maior que o para a mera reposição
dos elementos do capital dispendidos; contudo a produtividade por si só não é suficiente para a extração do
mais-valor, já que para isso depende das relações históricas apresentadas (MARX, 2013, Capítulo VI).

14 Há dois tipos de classificação de capital segundo Marx (2013), a primeiro tipo é o capital constante, que é
dado pelo conjunto dos meios de produção, assumindo o caráter de constante justamente pela ideia de que
seu valor no processo de produção permanece o mesmo, reaparecendo tanto na integridade física, como na
composição do valor, da mercadoria produzida. Enquanto, o capital variável, tal como foi dito, é a força de
trabalho, a qual possui uma grandeza expansível na produção (MARX, 2013, Capítulo VI).
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é  ampliado,  fazendo  com  que,  ceteris  paribus,  tempo  de  trabalho  excedente  se  amplie;

análogo a esse processo, é quando se aumentam a intensidade do trabalho (MARX, 2013,

Capítulo X).

Enquanto o mais-valor relativo se extraí quando há uma redução no valor dos bens

necessários a subsistência da classe trabalhadora, ou substitutos a esses, de modo que a parte

relacionada ao tempo de trabalho necessário na jornada de trabalho se reduz. Essa redução de

valor pode ser obtida com o aumento da produtividade nos ramos que produzem os bens que

entram no consumo proletário corrente, ou nos setores que fornecem o capital constante para

esses ramos (MARX, 2013, Capítulo IV e VI).

Mesmo havendo diversas combinações das duas formas de extração de mais-valor,

ao longo da história normalmente a primeira forma foi utilizada nos momentos primordiais do

capitalismo,  enquanto  a  segunda  forma,  o  mais-valor  relativo,  foi  ganhando  relevância

contínua em função das revoluções ocorridas nos dados ramos relativos obtenção, além da

contínua  luta  da  classe  trabalhadora,  que  fez  com  que  demandas  exigidas  fosse

paulatinamente  atendida  ao  longo  dos  anos,  pressionando  a  redução  da  duração  total  da

jornada de trabalho, afunilando a obtenção do mais-valor absoluto e pressionando a obtenção

do mais-valor relativo (MARX, 2013, Capítulo VIII e X)

Há também o mais-valor extraordinário, o qual surge por uma assimetria entre as

técnicas produtivas empregadas pelos capitalistas. Quando um capitalista específico emprega

em sua produção uma técnica exclusiva que lhe permite ganhos de produtividade, ao vender

seu  produto  pelo  estabelecido  socialmente,  ou seja,  aquele  valor  ditado pela  maioria  dos

produtores no mercado, vende-se sua mercadoria por uma quantidade de valor maior do que

lhe foi conferida em sua constituição; o que é análogo a uma transferência do mais-valor dos

produtores com condições sociais médias, para aquele que possui a técnica excepcional. Essa

forma de mais-valor dissipa-se quando o método, que até então era uma exclusividade, se

generaliza entre os diversos concorrentes no mercado (MARX, 2013, Capítulo X).

Concluindo  assim  uma  breve  a  apresentação  do  conceito  de  mais-valor,  das

diferentes formas de sua extração, e como este é obtido através do trabalho assalariado. O

próximo capítulo terá por finalidade a presentação das classes dentro da ótica de Smith.
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2.  AS CLASSES EM SMITH

Propriamente antes de entramos no presente capítulo resta fornecer um esclarecimento

epistemológico a cerca do entendimento de qual o conceito de classe abordado ao longo do

capítulo. Para isso valer-se-á de noções trazidas por meio do próprio Adam Smith (1996a),

como mostradas a seguir:

A produção anual total da terra e do trabalho de cada país — ou, o que é a mesma
coisa, o preço total dessa produção anual — naturalmente se divide, como já foi
observado, em três partes: a renda da terra, os salários da mão-de-obra e o lucro do
capital, constituindo uma renda para três categorias de pessoas: para aquelas que
vivem da renda da terra,  para aquelas  que vivem de salário,  e  para aquelas  que
vivem do lucro. Essas são as três grandes categorias originais e constituintes de toda
sociedade evoluída, de cuja receita deriva, em última análise, a renda de todas as
demais categorias. (SMITH, 1996a, p. 271)

Resumindo que a classe é definida por meio de suas fontes de rendimento,  que o

trabalho, o capital e a terra, ao gerarem rendimentos aos seus respectivos donos, fazem com

que os  meios  se  enquadrem na  classe  dos  trabalhadores,  capitalistas  e  senhores  de terra;

respectivamente.

Outra  questão  a  ser  tratada  previamente  é  o  possível  questionamento  relativo  ao

capitalismo na época de Smith por estar em seu nascedouro ter várias de suas características

distintivas não explícitas para o autor, contudo uma das mais marcantes já estava clara ao

mesmo, que é a preponderância do trabalho assalariado sobre as demais formas de trabalho,

como presente na passagem abaixo:

Contudo,  esses  casos  não  são  muito  freqüentes,  e  em todas  as  partes  da
Europa, para cada trabalhador autônomo existem vinte que servem a um patrão;
subentende-se que os salários do trabalho são em todos os lugares como geralmente
são, quando o trabalhador é uma pessoa, e o proprietário do capital que emprega o
trabalhador é outra pessoa. (SMITH, 1996a, p. 117)

Resta agora, explicitados os pontos acima, antes de se tratar propriamente da relação

entre as classes, abordar a composição da natureza humana dentro do pensamento de Smith.

Pois  dessa forma,  torna-se claros  quais determinantes o mesmo considera como sociais  e

quais como naturais.
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2.1.  A Simpatia15

A herança smithiana está cristalizada por meio da figura do homo economicus, o qual

se tornou um arquétipo que sintetiza a percepção mais corriqueira da essência contida em A

Riqueza das Nações, que por sua vez destoa frente a sua outra obra, A Teoria dos Sentimentos

Morais, inaugurada pela seguinte afirmação: 

Por mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns princípios em
sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros, e considerar a felicidade
deles necessária para si mesmo, embora nada extraia disso senão o prazer de assistir
a ela. (SMITH, 2002, p. 5) 

Posto isso, coloca-se uma grande controvérsia16 de que tipo de homem trata-se Smith

em seu pensamento, ainda mais quando se dedica a completude de sua  Teoria  a somente a

tratar do sentimento da simpatia e sua relação com nas diversas ações.

A simpatia  discutida  se  distancia  um pouco da  percepção  mais  comum,  estando

relacionada ao sentimento de colocar-se no lugar do outro. Sendo que muitas de suas noções

sobre a  simpatia  se  aproximam daquelas  colocadas  por  David Hume,  que se apressa nas

consequências finais de uma simpatia funda na benevolência, tomando esta como a chave pela

qual  os  atos privados serão consonantes  aos públicos  e  daí,  sem grandes problemas,  está

proporcionada a harmonia. (NAPOLEONI, 1988)

Smith antes de fazer implicações em âmbito geral, toma de forma detida na origem

dos sentimentos que fundamentam ações virtuosas, tal como a simpatia, conjuntamente ao

renegar as noções mais gerais e populares sobre as quais a virtude é fundamentada, quando

aliançada a conveniência, prudência e benevolência. Sua recusa para com elas não consiste

em que cada uma dessas abordagens serem errôneas, mas está relacionada a parcialidade com

que cada uma trata sobre as motivações do gênero humano, proporcionando consequências

lógicas equívocas, em decorrência dessa mesma parcialidade. (SMITH, 2002, Sétima Parte,

Seção II, Introdução)

O conjunto dos autores  que trata  sobre a  conveniência,  dentre  os  quais  afiguram

Platão e Aristóteles, entendem que a virtude está de acordo com os fins fundamentais do

desejo natural do homem, ao passo que esses objetivos se apresentariam em uma diversidade,

15 Em algumas obras a mesma palavra é tomada como empatia (GANEM, 2000).
16 Das Adam Smith Problem é como se chama essa controvérsia colocada em voga pela escola histórica alemã,

a qual problematiza se há uma ligação efetiva entre a matriz de pensamento apresentado n’A Riqueza das
Nações e na Teoria dos Sentimentos Morais, ou se há uma desconexão teórica entre elas (GANEM, 2000).
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que compreenderia tanto os prazeres do corpo, como o conhecimento, o amor fraterno, etc;

tendo a virtude um fim em si mesmo. (SMITH, 2002, Sétima Parte, Seção II, Capítulo I)

Em relação a conduta da prudência é remetida a doutrina de Epicuro, que segundo

Smith,  a  qual  tem por  objetivo  final  é  obter  prazer  e  evitar  a  dor,  dando primazia  pelas

saciedades  metafísicas  do  que  as  relativas  ao  corpo.  A prudência  é  relativa  ao  manejo

cuidadoso que o indivíduo por meio de suas ações atua de modo a buscar as sensações que

melhor  lhe  competem.  Dentro  dessa  visão  a  virtude,  mesmo  em  consonância  com  as

saciedades  do homem, não é  um objetivo em si  desejável,  mas um meio para saciedade.

(SMITH, 2002, Sétima Parte, Seção II, Capítulo II)

Na vertente da benevolência, seus mais consagrados teóricos17 ligam a mesma a uma

relação teológica, em que a benevolência das pessoas consoa com a de um ser supremo. A

eminência desse sistema é alcança com Hutcheson, que despojado dessas nuances exotéricas,

eleva a pureza das ações quando as mesmas são guiadas somente pela atitude benevolente, e a

sua máxima quando uma ação é voltada para o bem geral das pessoas; ao mesmo tempo que

ações fundamentadas no egoísmo seriam totalmente reprováveis. Um questionamento deixado

em aberto por Hutcheson é que haveria sempre a necessidade de o bem comum se formar

somente com a convergência  de  ações  fundadas  na benevolência.  (SMITH, 2002,  Sétima

Parte, Seção II, Capítulo III)

A partir daí o autor traça uma argumentação que envolve Mandeville, ao apresentar o

sistema desse não desaliançado da realidade, mas pedante, ao recorrer a uma perspectiva sui

generis das diversas formas como se classifica as inclinações humanas para que se reduza as

mesmas, de forma inevitável, a vícios; não tendo a categorização dessas sob essa alcunha por

serem reprováveis, mas por um reducionismo terminológico. Ou seja, Mandeville vale-se de

um jogo de palavras para que se classifique todas as ações como vício, gerando a beneficie

pública quando visto seu conjunto em âmbito social. (SMITH, 2002, Sétima Parte, Seção II,

Capítulo IV)

Dessa forma, começa-se a delinear um homem baseado na moral e não divorciado

dessa, um homem que guiado por uma gama de sentimentos, tem como principal guia de seja

conduta não somente a ação voltada para si, mas também voltada aos demais. Importando

especialmente a visão que os outros lhe conferem, assim como ele é alvo dos sentimentos

alheios por sua simpatia. Logo apresenta-se o homo mimeticus, que usa como bússola moral

17 Os quais seriam: Dr. Ralph Cudworth, Dr, Henry More e Sr. Jonh Smith. (SMITH, 2002, Sétima Parte, 
Seção II, Capítulo III)
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não somente seu julgamento próprio, mas a reação derivada da reação de seus semelhantes .

Dessa forma, a Teoria dos Sentimentos Morais não deve ser encarada como uma

ossada  curiosa  de  rudimentos  filosóficos  e  morais,  que  constituem  mera  curiosidade

arqueológica  da  pré-história  do  pensamento  econômico,  tal  como  o  fóssil  de  um

australopithecus  que remete a uma distante e pouco reconhecida origem de nossos homens

atuais. Mas sim como peça fundamental para entender a amplitude de parte da discussão que

Smith sempre colocou em voga, que é o fim último das ações em sua escala máxima, que é o

escopo social. Para entender melhor os outros fatores que influem nesse questão, a próxima

seção tratará do egoísmo.

2.2.  O Egoísmo

O cerne  do  entendimento  do  egoísmo smithiano,  tão  pouco foge  da  noção  mais

corriqueira da palavra, que é a satisfação do interesse próprio (SMITH, 1996a). Napoleoni

(1988),  mostra  que  essa  perspectiva  está  intimamente  relacionada  a  uma  herança  de

ascendência  inglesa,  que  tem por  proeminentes  escritores,  tal  como  Hobbes.  Contudo,  a

diferença de Smith (1996a) para este último reside no fato de não abordar o egoísmo como

um  elemento  destrutivo  dentro  da  sociedade,  indo  de  contra  Hobbes  (2003),  na  qual  o

egoísmo desinibido caracteriza um estado de guerra geral.

De forma mais imediata, o egoísmo em Smith perpassa essa dimensão conflituosa,

pois o mesmo, ao não guiar a natureza humana de forma única, sendo que a mesma ao ser

temperada pela simpatia, faz com que a situação prevista por Hobbes (2003) se daria somente

como uma excepção da presença, in extremis, do egoísmo.

Tal  dualismo  em  Smith  não  é  de  todo  original,  sendo  esta  uma  contribuição

arremetida a Hutcheson18, seu professor, no qual teve sua abordagem exaurida pelo mesmo

não conseguir chegar a uma conclusão sobre os efeitos que se apresentam na realidade, o que

seria uma contradição ao seu próprio empirismo (NAPOLEONI, 1988).

A diferença na percepção do egoísmo exponencia divergências em outras concepções

marcantes nos autores, tal como o papel do Estado, que para Hobbes se coloca como:

18 O dualismo em si é a contribuição, assim como alguns aspectos do mesmo; contudo o dualismo de Smith  se
pauta na simpatia e no egoísmo, enquanto de Hutcheson, está enquadrado no enfrentamento do egoísmo e da
benevolência; sendo este último um sentimentos que diverge da simpatia para Smith.
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A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões
dos estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança
suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam
alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou a
uma  assembléia  de  homens,  que  possa  reduzir  todas  as  suas  vontades,  por
pluralidade  de  votos,  a  uma  só  vontade.  […].  É  esta  a  geração  daquele  grande
LEVIATÃ, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus mortal, ao
qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa. (HOBBES, 2003, p.
147)

Assim, Hobbes (2003) ao apresentar o Estado como um “Deus mortal”, que possui

tamanha importância e funções dada a sua necessidade de refrear os malefícios nos quais os

homens podem cometer uns contra os outros, uma visão compartilhada,  em dada medida,

pelos demais jusnaturalistas19. 

Ao contrário do que se patenteia em Smith (1996b), no qual Estado limitado somente

a três papéis gerais, os quais seriam: a administração da justiça, a segurança nacional e a

manutenção de obras e instições; as quais nenhum interesse privado teria o interesse de gerir,

mas que são benéficas para a sociedade (SMITH, 1996b, Livro IV, Cap. IX). Concorda-se

com a importância do Estado em preservar a segurança, mas entendendo que o caráter do

mesmo não deve-se dar de forma tão absoluta como a abordagem hobbesiana. De modo a não

intervir em demais casos, já que a natureza humana seria dotada em elementos constitutivos,

em tal disposição que conduziriam a harmonia, tanto na relação entre os indivíduos, como na

totalidade da sociedade20, em vista, dentre outros motivos, pelo egoísmo ser contrarrestado

pela simpatia.

Mandeville  (1997),  em sua  famosa  A Fábula  das  Abelhas,  chegou  a  conclusões

análogas as de Smith, pelo entendimento de que o egoísmo privado se avolumaria, de modo a

tornar-se  no  âmbito  geral  da  sociedade,  uma  virtude  pública;  porém  o  mesmo  somente

tergiversa  um  problema.  O  qual  se  apresenta  pela  ausência  de  explicação  sobre  os

mecanismos pelos quais ações dos particulares se transmutam em benefício para a totalidade

da sociedade, além de não apresentar como essas ações não causariam relações conflituosas

do ponto de vista individual.

O destaque de Smith frente a Mandeville, se justifica pela capacidade de traduzir e

esclarecer quais são os mecanismos pelos quais a sociedade não ruiria através do egoísmo dos

19 Ramo específico do contratualismo, o qual toma a organização socio-política fundamentada em um contrato
entre  indivíduos.  Sua  especificidade  principal  reside  no  fato  desenvolver  a  análise  tendo  por  base  a
perspectiva dos  indivíduos (MELLO, 2003). 

20 A tradução, para Smith, das ações individuais em uma harmonia coletiva é expressa por meio de sua célebre 
"mão invisível", a qual será abordada em uma futura seção.



18

particulares.  Para  isso  Smith  (1996a,  2002)  revisita  a  natureza  humana,  longe  do

reducionismo  destrutivo  dos  expoentes  jusnaturalistas,  dando  matizes  para  sentimentos

congêneres que até então estavam relegados a uma abordagem parcial, tal como o egoísmo em

Hobbes e a simpatia em Hume. A integralização de sua visão perpassa a necessidade não

somente das questões ligadas puramente a moral,  mas também sobre outros condicionantes

da relação entre os indivíduos, como a propensão à troca, a qual será vista na próxima seção. 

2.3.  A Propensão a Troca

A propensão a troca ganha destaque no pensamento de Smith, já que a mesma é a

gênese da divisão do trabalho, um de seus principais temas ao longo da Riqueza das Nações.

Para  ele,  a  maior  distinção entre  os  humanos e  os  animais,  justamente  é  essa inclinação

natural  do homem a  realizar  a  troca,  uma propensão a  trocar21 (SMITH,  1996a,  Livro  I,

Capítulo II).

Tal  propensão  mesmo  existindo  de  forma  comum na  humanidade  é  passível  de

desenvolvimento,  não  se  apresentando  na  mesma  medida  entre  as  diferentes  pessoas.

Contudo, ao naturalizar a propensão a troca, afasta ainda mais a ideia de conflito entre os

homens22, já que ao realizar trocas, não se é necessário realizar os diversos ofícios para obter

os  bens  que  necessita,  pode-se  especializar  a  uma  única  função  dentro  da  sociedade,

entendendo que por meio de trocas pode-se obter os frutos do trabalho de que necessita . Com

isso,  o  egoísmo,  o  qual  foi  anteriormente  exposto,  seria  guiado  não  para  uma  obtenção

imediata da satisfação, mas se expressaria sob a forma da utilização dos demais membros da

sociedade como meios para a sua realização (SMITH, 1996a, Livro I, Capítulo II). 

Deve-se frisar que tal propensão não deriva de uma consequência lógica, juntamente

por fazer parte da natureza humana ela é apriorística, mesmo que tal inclinação se apresenta

somente em função de uma necessidade a ser satisfeita23(Smith, 1996a). Assim como seria

21 Deve-se frisar que essa relação de troca de bens, passa antes pela noção de propriedade, assim como seu
entendimento mutuamente comum e aceito da existência da mesma. Essa ideia será apresentada na seção
sobre os trabalhadores.

22 Além de ser um elemento que afasta ainda mais a importância do Estado, quando considerando a abordagem
de Locke, em que tem por esse ente um assegurador da propriedade, ao evitar um conflito entre as pessoas
pela  ampliação  de  suas  posses  materiais  (NAPOLEONI,  1988).  Frente  a  tal  interdependência  entre  os
indivíduos, colocada em volga por Smith (1996a), a ampliação das posses não estaria direcionada a infração
da propriedade, mas ao desenvolvimento das trocas na sociedade.

23 Contudo, não se pode derivar disso que as trocas são feitas ao acaso, Smith (1996a) entede que as mesmas 
são feitas tendo em vista os tempos de trabalho que cada mercadoria possui.
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errôneo atribuir a propensão a troca como efeito do egoísmo, o que pode-se confundir pela

seguinte passagem:

É isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-me aquilo que eu
quero, e você terá isto aqui, que você quer — esse é o significado de qualquer oferta
desse  tipo;  e  é  dessa  forma  que  obtemos  uns  dos  outros  a  grande  maioria  dos
serviços de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro
ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo
seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua auto-estima, e
nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão
para eles. (SMITH, 1996a, p. 74)

A simpatia, o egoísmo e a propensão a troca, são elementos fundantes do homem,

seus atos derivam da interação dos mesmos. Não havendo, a priori, uma hierarquia nos juízos

morais que estabelecesse uma proeminência de uns sobre os outros.

A partir dessa propensão é que nasce a divisão do trabalho, que não é por si mesma,

um elemento gerador da riqueza24, mas a presença da mesma possui a capacidade de aumentar

sua produção com o dispêndio da mesma quantidade de trabalho, em vista da especialização,

a utilização de máquinas e a economia de tempo que se tem ao somente desenvolver uma

única atividade (SMITH, 1996a, Livro I, Capítulo I).

Smith (1996a) entende a divisão do trabalho como categoria que se estende desde um

processo  de  produção  particular  até  a  relação  do comércio  internacional  entre  os  países,

abarcando também a especialização dos indivíduos em distintas tarefas em uma sociedade25.

Sendo cada aspecto da mesma, uma interligação umas com as outras. 

A expansão da divisão do trabalho está relacionada como o fato da extensão existente

no mercado. Em um mercado de pequena dimensão, não há incentivos para a ampliação da

produção,  de  modo  com que  a  divisão  do  trabalho  em um processo  de  produção  não  é

estimulada. Ademais, a faceta social da divisão social também é restringida, já que pode haver

tal limitação que faça com que um indivíduo só possa satisfazer suas necessidades, por meio

de seu próprio trabalho (SMITH, 1996a, Livro I, Capítulo III).

24 Como será esclarecido na seção que falará sobre trabalhadores, Smith (1996a) entende que o trabalho é a
fonte da riqueza.

25 Smith não coloca de forma bem definida as especificidades de cada tipo de divisão do trabalho. A divisão
social do trabalho é qualitativamente diferente da divisão internacional do trabalho, contudo Smith as trata
como se fossem extensões naturais umas das outras, tendo taos elementos definições indistintas.
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2.4.  Os Trabalhadores

Quando Smith (1996a) toma a riqueza como “a produção anual da terra e do trabalho

da sociedade” (SMITH, 1996a,  p.  61)  e  determinar  como fonte dessa riqueza o trabalho,

sendo  essa  a  substância  que  lhe  confere  o  valor,  lança  como  derradeira  o  papel  dos

trabalhadores  em seu sistema. Abordando essa questão desde a introdução da obra,  como

mostrado:

O trabalho anual de cada nação constitui  o fundo que originalmente lhe fornece
todos  os  bens  necessários  e  os  confortos  materiais  que  consome anualmente.  O
mencionado fundo consiste sempre na produção imediata do referido trabalho ou
naquilo que com essa produção é comprado de outras nações. (SMITH, 1996a, p.
59) 

Isso posto, faz com que o autor entenda que de forma preliminar, a riqueza por ser

originada pelo do trabalho, é sua forma primeva de obtenção, tem assim sua primeira de

apropriação  por  seu  criador,  quando  o  mesmo  diz:  “O  trabalho  foi  o  primeiro  preço,  o

dinheiro de compra original que foi pago por todas as coisas. Não foi por ouro ou por prata,

mas  pelo  trabalho,  que  foi  originalmente  comprada toda  a  riqueza  do  mundo.”  (SMITH,

1996a, p. 87).

A partir desse ponto, a teorização a cerca da distribuição dessa riqueza, mesmo sendo

pouco delineado se comparado com os autores posteriores dentro do círculo da Economia

Política Clássica26, possui uma vantagem ímpar aos mesmos, que é dar nuances teóricas dos

motivos que garante as demais classes de participar da apropriação da riqueza.

Smith delimita que a posse da terra e do capital, esse exclusivismo da propriedade, é

a gênese da divisão do produto do trabalho entre as classes, ou melhor dizendo, o que torna

possível que os senhores de terra e os capitalistas obtenham sua parcela da riqueza social. De

modo que ele ressalta: 

Naquele estado original de coisas que precede tanto a apropriação da terra quanto o
acúmulo de capital, o produto integral do trabalho pertence ao trabalhador. Este não
tem nem proprietário fundiário nem patrão com quem deva repartir o fruto de seu
trabalho. (SMITH, 1996a, p. 118)

Pontuando que: “Mas esse estado original de coisas, no qual o trabalhador desfrutava

26 Se comparado com Ricardo (1994), que tem como fim cabal de sua obra e seu intendimento de Economia 
Política que é tratar das questões sobre a distribuíção.
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do produto integral de seu trabalho, já não pôde perdurar quando se começou a introduzir a

apropriação da terra e a acumular o capital.” (SMITH, 1996a, p. 118).

Contudo, para Smith não são todos os tipos de trabalho os quais são responsáveis

pela geração da riqueza, existem aqueles que se enquadram na categoria de produtivos, esse

sim  que  tem  essa  responsabilidade,  e  outros  classificados  como  improdutivos,  que  são

espúrios do ponto de vista da formação da riqueza, em que reside o exemplo ilustrativo dos

empregados domésticos; mesmo que suas funções possuam grande importância social e na

manutenção do Estado, tal como juízes, parlamentares, membros do exército, etc...

Dentre os do primeiro tipo, está aqueles trabalhadores que adicionam valor a um

objeto  por  meio  de  seu  trabalho,  nesse  ramo Smith  enquadra  os  artífices,  manufatores  e

comerciantes27.  Algo que se é notável é que esse trabalho que cria valor é o responsável pelos

rendimentos das outras duas principais classes, os capitalistas e os senhores de terras, sendo

que os demais membros da sociedade que não participam dessa tríade, tem seus rendimentos

derivados daqueles remetidos originalmente a essas classes.

Já para os do segundo tipo, no qual figuram, e.g., os funcionários do governo, criados

domésticos,  dentre  outras  pessoas  que  fazem  serviço  de  forma  geral.  Tendo  a  distintiva

característica desses trabalhos não serem de caráter aditivo a nenhum objeto, consumindo-se

no  momento  de  sua  realização,  assim  como  o  fogo  e  a  pólvora  para  Shakespeare,  “no

momento de seu triunfo morrem”. 

Quanto a disputa dos trabalhadores com as demais classes pela riqueza se acirra no

que tange ao valor do salário, o qual longamente é discutido por Smith no Capítulo VIII do

Livro I,  que para o qual  “existe  uma determinada taxa abaixo da qual  parece impossível

reduzir por longo tempo os salários normais, mesmo em se tratando do tipo de trabalho menos

qualificado.” (SMITH, 1996a, p. 120); e que é definido pelo mesmo sendo:

O homem sempre precisa viver de seu trabalho, e seu salário deve ser suficiente, no
mínimo,  para  a  sua  manutenção.  Esses  salários  devem até  constituir-se  em algo
mais, na maioria das vezes; de outra forma seria impossível para ele sustentar uma
família  e  os  trabalhadores  não  poderiam ir  além da  primeira  geração.  (SMITH,
1996a, p. 120)

27 Quando questionada essa visão a partir de uma crítica marxista, em que se fundamenta na ideia que toda a
criação de valor novo se dá na esfera da produção, como presente no Livro I d’O Cpaital, de Marx (2013), é
errôneo atribuir aos comerciantes a capacidade de aumentar o valor de um produto. Todavia, na época de
Smith, muitos comerciantes realizavam, mesmo que de modo cada vez mais limitado dado a necessidade da
divisão  do  trabalho  se  aprofundar  na  sociedade  capitalista  em ascensão,  o  transporte  de  suas  próprias
mercadorias, de modo que essa atividade, que consiste na única excepção de criação de valor na circulação
para os marxistas.
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As distensões do salário para fora desse patamar estão relacionadas a flutuações no

tocante  a  demanda de  trabalho,  que  frente  a  dada  oferta,  quando a  supera  preciona  pelo

aumento do salário, e quando menor que a mesma, ocasiona a sua redução; esse é o segundo

fator que rege o preço pelo qual se remunera o trabalhador (SMITH, 1996a, Livro I, Capítulo

VIII).

Há também observações sobre essa classe quanto seu posicionamento na sociedade e

sua forma de apreender sua situação em relação no esquema geral das relações, quanto a isso

Smith (1996a) é categórico:

[...] embora o interesse da classe trabalhadora esteja intimamente ligado ao interesse
da sociedade, o trabalhador é incapaz tanto de compreender esse interesse quanto de
compreender a vinculação do interesse da sociedade ao seu próprio. Sua condição
não lhe deixa tempo para receber a necessária informação, e sua educação e hábitos
costumam ser tais que o tomam inapto para discernir, mesmo que esteja plenamente
informado. (SMITH, 1996a, p. 268)

Por fim, Smith (1996a) apresenta a percepção da classe trabalhadora taxada por uma

incapacidade própria de se alinhar com os arranjos propícios de seus próprios interesses. Ao

mesmo tempo que a  relevância  dessas  demandas  se  assujeita,  na  prática,  a  demanda dos

capitalistas, quando:

[...] nas deliberações públicas, sua voz é pouco ouvida e ainda menos levada em
conta,  excetuadas  algumas  ocasiões  específicas,  quando  suas  reivindicações  são
animadas,  incitadas  e  apoiadas pelos seus empregadores,  que no caso lutam não
pelos objetivos dos trabalhadores, mas pelos seus próprios. (SMITH, 1996a, p. 268)

2.5.  Os Capitalistas

Um dos papéis dos capitalistas na sociedade é fazer com que a excelência da divisão

do trabalho seja posta em prática de forma generalizada.  Prima facie, para que a divisão do

trabalho corra,  toma-se necessário que haja  a acumulação do capital.  Para que,  por meio

desse, dê emprego de forma a suprir a necessidade de seus trabalhadores, tanto no tocante aos

materiais e estruturas necessárias para o desenvolvimento dos variados ofícios, como para a

manutenção  da  vida  desses.  Garantindo  assim  a  possibilidade  de  especialização  do

trabalhador  em  uma  atividade  específica  dentro  da  sociedade  (SMITH,  1996a,  Livro  II,
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Introdução).

Assim,  preliminarmente,  pelos  capitalistas  ao  favorecerem  a  divisão  do  trabalho,

prezam pela elevação da riqueza social. Somando-se a necessidade intrínseca, vista por Smith,

de que a divisão do trabalho e a ampliação do capital caminharão sempre no mesmo sentido 28,

se retroalimentando ad infinitum (SMITH, 1996a, Livro II, Introdução).

Smith (1996a) é explícito ao estabelecer uma diferença clara entre salários e lucros, no

qual os últimos não podem ser entendidos como renda por um tipo específico de trabalho do

capitalista, como segue:

Poder-se-ia  talvez  pensar  que  os  lucros  do  patrimônio  não  passam  de  uma
designação  diferente  para  os  salários  de  um tipo  especial  de  trabalho,  isto  é,  o
trabalho de inspecionar e dirigir a empresa. No entanto, trata-se de duas coisas bem
diferentes; o lucro é regulado por princípios totalmente distintos, não tendo nenhuma
proporção  com a  quantidade,  a  dureza  ou  o  engenho  desse  suposto  trabalho  de
inspecionar  e  dirigir.  É totalmente  regulado pelo  valor  do capital  ou  patrimônio
empregado,  sendo o lucro maior  ou menor em proporção  com a extensão desse
patrimônio. (SMITH, 1996a, p. 102)

Soma-se as virtudes do capitalista a parcimônia do mesmo, que por meio dessa atitude

permite-se que se acumule de modo a investir em novos empreendimentos e contratar mais

trabalhadores (SMITH, 1996a, Livro II, Introdução).

Contudo,  quando  se  trata  sobre  o  sistema  mercantil,  mais  conhecido  por

Mercantilismo29, Smith mostra o tipo de política comercial posta em prática pela Inglaterra

tende a criar uma série de proteções ao mercado interno, que consequentemente privilegia os

comerciantes ingleses no território nacional, assim como se estimula a inserção em mercados

estrangeiros de seus produtos, por meio de drawbacks30, tratados comerciais e a relação entre

as colônias (SMITH, 1996a; SMITH, 1996b). Que pode ser resumido, em linhas gerias, da

seguinte forma:

28 Smith (1996a) mesmo considerando questões como o desenvolvimento tecnológico n'A Riqueza, como no
Livro I - Capítulo I, não toma a repercussão mais geral de seus efeitos sobre o emprego, tal como o caso do
desenvolvimento da maquinaria desempregar, ou seja, que a tecnologia possa ser “poupadora de trabalho”. A
visão de Smith pode ser trazida dentro do linguajar neoclássico pelo qual a relação entre capital e trabalho se
apresentem dentro de um esquema de uma função de produção de proporções fixas; o levando a encarar no
Livro II da  Riqueza a relação virtuosa entre a acumulação capital  e o emprego, pois a primeira sempre
precisa de uma dada quantidade de trabalho nessa visão.

29 O mercantilismo pode ser encarado como um sistema de Economia Política, na qual a riqueza é entendida
como o ouro e a prata, sendo que sua fonte dada pelo comércio exterior (SMITH, Livro IV, Capítulo I).

30 Podem ser entendidos como:  "Permitir ao comerciante recuperar, na exportação, o total do imposto de 
consumo ou taxa imposta aos produtos do país, ou uma parte dos mesmos [...]." (SMITH, 1996b, p. 7)
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Conquanto o estímulo à exportação e o desestímulo à importação constituam os dois
grandes instrumentos com os quais o sistema mercantil propõe enriquecer cada país,
[...]. [...] Desestimula a exportação dos materiais para manufaturas, bem como dos
instrumentos de trabalho, a fim de proporcionar aos nossos próprios operários uma
vantagem e capacitá-los a vender tais manufaturas mais barato do que outras nações,
em todos os mercados estrangeiros; e ao restringir,  dessa forma, a exportação de
algumas poucas mercadorias, de preço não elevado, o sistema mercantil propõe-se
provocar uma exportação muito maior e de mais valor de outros artigos. O sistema
estimula a importação dos materiais para manufaturas a fim de que nossos próprios
trabalhadores tenham a possibilidade de processá-las a preço mais baixo, evitando
assim  uma  importação  maior  e  mais  valiosa  das  mercadorias  manufaturadas.
(SMITH, 1996a, p. 131)

Fazendo com que certos ramos da manufatura nacional inglesa estejam sob o regime

de monopólio, por meio de legislações draconianas, que chegam ao longe de condenarem os

culpados de infligir essas leis de proteção ao mercado, a uma pena capital. A forma como esse

monopólio se dá pode ser mostrada:

Os nossos manufatores de lã têm tido mais sucesso do qualquer outra categoria de
trabalhadores  em  persuadir  os  legisladores  de  que  a  prosperidade  da  nação
dependeria  do  êxito  e  da  extensão  de  sua  atividade  específica.  Não  somente
obtiveram  um  monopólio  contra  os  consumidores,  mediante  total  proibição  de
importar  tecidos  de  lã  de  qualquer  país  estrangeiro,  como também conseguiram
outro monopólio, contra os criadores de carneiro e produtores de lã, por semelhante
proibição da exportação de carneiros vivos e de lã. (SMITH, 1996a, p. 131)

Com isso,  Smith  (1996a,  1996b)  lança  o  aspecto  mais  funesto  do  interesse  dessa

classe, que é o simples e claro regime da ampliação de seus lucros, independentes de seus

efeitos  na  sorte  da  riqueza  nacional  ou  do  bem-estar  de  seus  concidadãos.  Tendo  como

últimos apontamentos sobre os mesmos:

O interesse dos empresários é sempre ampliar o mercado e limitar a concorrência.
[...] limitar a concorrência sempre contraria necessariamente ao interesse público, e
só pode servir para possibilitar aos negociantes, pelo aumento de seus lucros acima
do que seria natural, cobrar, em seu próprio benefício, uma taxa absurda dos demais
concidadãos.  A  proposta  de  qualquer  nova  lei  ou  regulamento  comercial  que
provenha de  sua  categoria  sempre  deve  ser  examinada com grande precaução  e
cautela,  não  devendo  nunca  ser  adotada  antes  de  ser  longa  e  cuidadosamente
estudada, não somente com a atenção mais escrupulosa, mas também com a maior
desconfiança. É proposta que advém de uma categoria de pessoas cujo interesse
jamais coincide exatamente com o do povo, as quais geralmente têm interesse em
enganá-lo  e  mesmo  oprimi-lo  e  que,  conseqüentemente,  têm  em  muitas
oportunidades tanto iludido quanto oprimido esse povo. (SMITH, 1996a, p. 273)
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2.6.  Os Senhores de Terra

Para estes os brios das classes anteriores não estão reservados, ao se diferenciarem dos

capitalistas e dos trabalhadores, os quais são vistos especialmente por Smith, já que ambos

estão  envolvidos  com a  produção da riqueza,  sendo os  primeiros  fornecedores  do capital

necessário para os trabalhadores desempenharem sua função.

Os senhores de terra são vistos como uma classe passiva no tocante a apropriação da

riqueza, sendo em termos mais duros denominados como uma classe que “colhe o que não

planta”  .  Não  lhes  cabe  uma  contrapartida  na  produção  em  nada  proporcional  a  sua

contribuição, tendo em vista que sua renda, renda da terra, está em função da forma específica

que a  propriedade confere  ao mesmo (SMITH, 1996a,  Livro  I,  Capítulo  XI).  Que Smith

explicita alegoricamente:

[...],  a  renda  da  terra,  considerada  como  o  preço  pago  pelo  uso  da  terra,  é
naturalmente um preço de monopólio. De forma alguma é ela proporcional àquilo
que o proprietário pode ter investido na melhoria da terra, ou àquilo que ele pode
extrair  dela;  mas ela  é  proporcional  ao que o arrendatário pode pagar.  (SMITH,
1996a, p. 186) 

Assim, por uma restrição da natureza, mas principalmente pelo arranjo da propriedade,

imputa  a  terra  uma renda decorrente de um monopólio,  o  que se é  reforçado por  aquele

artificial  criado  pelas  restrições  existentes  na  Inglaterra  a  importação  de  certos  gêneros

agrícolas, de gado vivo e de ovinos, para a produção de lã (SMITH, 1996a; SMITH, 1996b).

Acirra-se  a  oposição  aos  senhores  de  terra  e  seu  diminuto  papel  social,  quanto  a

produção da riqueza, quando se abre a frente crítica a fisiocracia31, a qual tende a elevar essa

classe a uma posição de proeminência, que é duramente atacada por Smith, justamente no

tocante a percepção equivocada que os fisiocratas apresentam de que os senhores de terras

desempenham  um  papel  ativo  na  manutenção  e  cuidado  de  suas  propriedades  (SMITH,

1996b, Livro IV, Capítulo IX).

Mesmo posto em dada disposição,  quando se é  refletida sobre renda dessa classe,

Smith percebe que os interesses da mesma, quando postos a luz do progresso da riqueza,

coincidem de forma inequívoca com os mesmos, de forma que:

31 A fisiocracia é outro tipo de sistema de Economia Política, na qual reside a ideia de que a riqueza é fruto da
terra, em que a mesma é dada pela produção agrícola. (SMITH, 1996b, Capítulo IX)
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[…] está íntima e inseparavelmente ligado ao interesse geral da sociedade. Tudo o
que fomente ou obstrua o interesse do proprietário da terra necessariamente fomenta
ou obstrui o interesse da sociedade. […]  Eles são a única das três categorias cuja
renda não lhes custa nem trabalho nem cuidado, pois esta renda lhes vem, por assim
dizer, espontaneamente, independentemente de qualquer plano ou projeto deles. Essa
indolência,  que  constitui  o  efeito  natural  da  tranqüilidade  e  segurança  de  sua
situação, muitas vezes os torna não somente ignorantes, mas também incapazes de
usar a inteligência no sentido de prever e compreender as conseqüências de toda e
qualquer lei pública. (SMITH, 1996a, p. 272)

Enfim,  ao  apresentar  os  senhores  de  terra  concluísse  a  ilustração  dos  aspectos

distintivos de cada classe, suas relações com a riqueza social, tanto no tocante a apropriação

como a forma pelas quais contribuem para sua geração. Restando para a próxima seção, sendo

a última desse capítulo, apresentar a interação das classes já expostas.

2.7.  A Mão Invisível

Depois de apresentar os sentimentos morais que guiam de forma comum os homens,

revelando a natureza destes, assim como os arranjos particulares de cada classe; resta tratar de

como a interação dessas classes se patenteia na realidade. Para isso, deve-se abordar umas das

ideias  mais  difundidas  de  Smith  (1996a),  no  tocante  a  sua  ilustração  mais  célebre  da

expressão  do  liberalismo  econômico,  segundo  Ganem  (2000),  que  é  a  Mão  Invisível.

Entendimento que pode ser resumida pela seguinte passagem: 

Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital
em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que seu
produto tenha o máximo valor possível, cada indivíduo necessariamente se esforça
por  aumentar  ao  máximo  possível  a  renda  anual  da  sociedade.  [...]  Ao  preferir
fomentar a atividade do país e não de outros países ele tem em vista apenas sua
própria segurança; e orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa
ser de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros
casos, é levado como que por mão invisível a promover um objetivo que não fazia
parte  de  suas  intenções.  [...]  Ao  perseguir  seus  próprios  interesses,  o  indivíduo
muitas  vezes  promove  o  interesse  da  sociedade muito  mais  eficazmente  do  que
quando tenciona realmente promovê-lo. (SMITH, 1996a, p. 438)

A Mão Invisível é uma metáfora tomada por Smith para explicar como produto da

congregação dos atos individuais no âmbito da sociedade, quando abordada em sua totalidade,

proporciona resultados  mutuamente benéficos e  harmônicos;  essa resultado traz consigo a

ideia que nesse estado as classes convergiriam a mesma concórdia, não apresentando sinais

conflituosos (SMITH, 1996a, Livro IV, Capítulo II). 
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O resultado esperado seria produzido com base tanto na liberdade de escolha do

indivíduo, como por meio das consequências econômicas que essas escolhas implicam, e.g., a

busca por maiores lucros, fazem com que os capitalistas apostem nos ramos mais lucrativos,

para empregarem seu capital, levando a concorrência entre capitais que tem por resultado uma

queda da taxa de lucro e uma maior oferta de mercadorias (SMITH, 1996a, Livro IV, Capítulo

II). Essa simples citação dos efeitos da concorrência representa de forma minimalista a real

tradução  que  o  mercado,  tendo  em  vista  os  processos  originários  na  produção,  faz  das

vontades alheias em âmbito social. Formando um nexo claro, com consequências racionais e

patentes, para apresentar de forma clara a dinâmica entre o indivíduo e o conjunto social. 

Diferentemente de Mandeville, que possuindo ideia semelhante, que tem por crítica,

feita por próprio Smith, ao prodígio de um argumento que por um lado pode ser encarado

como incompleto, por outro vale-se de nuances semânticas para atribuir a todas as inclinações

da humanidade um caráter vicioso. 

A liberdade natural mesmo ganhando protagonismo, ao ser conditio sine qua non da

Mão Invisível, é um conceito difuso em meio a argumentação exposta pelo autor. Estando

repleto de um holismo ímpar, ao conectar, de forma parcial, a ideia de uma condição de ação

baseada na natureza somado a um recorte da dinâmica das classes no mercado . O qual pode

ser resumido, com a reserva de sua própria imprecisão, como a capacidade de decidir baseado

em julgamento próprio, sem que tendências externas estejam em disposição intencional para

interferir nessa escolha . Essa falta de uma definição precisa faz com que se incorra em um

problema  de  tornar  obscuro  um  termo  do  qual  depende  um  ponto  crucial  da  sua

argumentação. 

Contudo, há mais um pressuposto, por sua vez tácito, para que a causalidade funcione,

este reside na necessidade da liberdade natural de um indivíduo não poder ser utilizada para se

voltar contra a liberdade dos demais, de modo que umas não limitem as outras. Napoleoni

(1988) compreende esse empecilho, mas a partir da ótica do egoísmo; possibilitando que seja

concluído através desse, de forma primária, que per se o egoísmo não se apresenta garantidor

da liberdade natural, nem como seu potencializador. 

Napoleoni  (1988)  palata  um  egoísmo  strictu  sensu,  projetando  na  Riqueza  das

Nações algo inato, ao considerar que nessa obra se desconsidera uma controvérsia sobre o

mesmo. Incorrendo em uma contradição com o próprio Smith (1996a, 1996b), o qual trata do

descenso entre os indivíduos, quanto a forma pelos quais guiam sua liberdade natural, como
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apresentado abaixo:

Todavia,  tais atos de liberdade natural  de alguns poucos indivíduos,  pelo fato de
poderem representar um risco para a segurança de toda a sociedade, são e devem ser
restringidos pelas leis de todos os governos; tanto dos países mais livres como dos
mais despóticos. (SMITH, 1996a, p. 328)

Ipsis litteris, o supracitado abre uma frente de incoerência, entre como a liberdade

tem que se dar, que aparentemente deveria ser desimpedida, e a forma que ela deve ser em

parte guiada para que não haja uma degeneração social causada entre os atos individuais.

Outro momento que essa dualidade transpassa o argumento é quando Smith trata da

relação virtuosa entre a acumulação de capital e a divisão do trabalho, que de outra forma

implica em um benefício multou entre  a  acumulação e  o emprego da classe trabalhadora

(SMITH, 1996a, Livro II, Introdução). Contudo, não se tarda na argumentação de apresentar

as consequências práticas das lutas de interesse de cada classe, na qual os trabalhadores lutam

pela ampliação dos salários e os capitalistas para sua redução (SMITH, 1996a). Tendo como

exemplo marcante como há fata  de coordenação entre  as vontades alheias  é por meio da

seguinte passagem:

Não é difícil prever qual das duas partes, normalmente, leva vantagem na disputa e
no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas. Os patrões,
por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade; além disso, a
lei autoriza ou pelo menos não os proíbe, ao passo que para os trabalhadores ela
proíbe. Não há leis do Parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução
dos salários; muitas são, porém, as leis do Parlamento que proíbem associações para
aumentar os salários. (SMITH, 1996a, p. 115)

Quando cada capitalista luta em prol de reduzir o salário dos trabalhadores, esses

atos se somam tomam homogeneidade para com os anseios dos mesmos enquanto classe.

Uma redução nos salários, ceteris paribus, implicam na menor apropriação dos trabalhadores

na riqueza social, da qual os mesmos são seus criadores. Explicitando, mais uma vez, que a

congregação de atos egoístas,  mesmo fazendo bem a um determinado conjunto dentro da

sociedade, tal como a classe dos capitalistas, não comunga com o benefício geral. 

Essas  pontuações  se  não  contraditórios,  chegam  a  mesma  irresolução,  de  que  a

liberdade natural, a qual proporciona a Mão Invisível, tem que se apresentar ao mesmo tempo

desimpedida, para que as escolhas privadas obtenham o melhor e maior retorno, enquanto

adepta a uma justa restrição, para que as ações não se interponham. Mas essa inconsistência
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no escopo analítico só se mantêm quando não se distingue a forma ideal da ação e a forma

como os elementos são tratados concretamente na realidade.

Ocasionado com que a Mão Invisível penda em um delicado equilíbrio das ações,

que tomada somente pelo viés do egoísmo, não proporciona uma condição ideal ao mesmo,

não havendo uma irrestrição a degeneração das ações em âmbito social. A ideia da natureza

está ditando ao homem uma propensão a troca, deriva um dos argumentos mais corriqueiros

que traduz que a necessidade em outros indivíduos dada aquelas a serem satisfeitas no âmbito

do  mercado,  leva  ao  argumento  mais  difundido  que  essa  interdependência  gera  um

refreamento  propício  a  conduta  e  a  harmonia  (GANEM,  2000).  Posição  que  não  é

conciliatória com a própria apresentação de Smith (1996a, 1996b) sobre a necessidade de um

manejo da liberdade natural, implicando com que uma relação que ocorra mesmo no âmbito

do mercado, tal como as trocas, não seja garantida, por si só, de ocorrer livre de empecilhos.

Em vez  de  se  esclarecer  o  argumento,  se  coloca  mais  matizes  para  as  dúvidas.

Todavia, quando o escopo analítico é ampliado, ao somar-se o entendimento d’A Riqueza das

Nações  a abordagem da simpatia presente na  Teoria dos Sentimentos Morais, o âmbito em

que se constrói a Mão Invisível se torna inteligível. Pois ao ter a simpatia colocando-se como

outro elemento de contenção da irrestrição do ímpeto egoísta  (SMITH, 2002),  chega-se a

mensuração exata dos juízos  morais necessários  e suficientes para que a máxima de uma

liberdade auto-dirigida proporcione o resultado esperado das vontades particulares. 

Sendo justamente no caráter de um equilíbrio ideal que a Mão Invisível funciona,

quando congregado a máxima daqueles juízos que Smith tão delongadamente trata em suas

duas obras; mas fora do mesmo, na veritá effettuale, a dissonância e o conflito pululam em

suas observações, o que o mesmo retrata ao apresenta a relação real entre as classes, mostra-se

a heterogeneidade de anseios e certa belicosidade; assim como pela presença,  mesmo que

pontual, do Estado.
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3.  SMITH E A EXPLORAÇÃO

Ao tomar por base a ideia de Marx sobre a exploração, visto a  dinâmica que se

patenteia no sistema capitalista, que pode ser sintetizada: “A acumulação do capital, porém,

pressupõe a mais-valia, a mais-valia a produção capitalista, e esta, por sua vez, a existência de

massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de

mercadorias.”  (MARX,  1998,  p.  339).  De  tal  forma  que  recorremos  aqueles  elementos

nevrálgicos já apresentados, a propriedade privada e o trabalho assalariado.

Com relação a este último, Smith (1996a) enfatiza que o trabalho assalariado é a

forma predominante  que  se  mostra  em sua  sociedade.  O que  somado ao  conceito  que  o

trabalho,  mas trabalho de  forma geral,  não tão  somente  aquele  a  um ramo específico  de

atividade produtiva, cria valor, torna-se um ponto-chave de acerto segundo Marx (2005), ao

mostrar  o  caráter  universal  de  sua  abordagem ao ligar  o  trabalho assalariado em geral  a

capacidade de gerar valor.

Daí decorre, em âmbito fundamental, ao se tratar da riqueza social em sua forma

mais simples e elementar, que tem por excelência de sua representação uma mercadoria, vê-se

nela, segundo Smith (1996a) uma composição em seu preço, em condição ideal de oferta e

demanda32,  que  quando  tomado  em termos  de  valor  criado,  remunera  cada  das  classes

apresentadas com seus respectivos rendimentos. Tornando evidente que o fruto gerado pelo

trabalho, produtor da riqueza,  é repartida pelas classes, dos capitalistas e dos senhores de

terras, que facultam na criação da mesma.

Concomitantemente, do ponto de vista social, a repartição da riqueza segue a mesma

divisão,  sendo  esta  fundamentada,  dentro  da  própria  perspectiva  smithiana,  na  forma  da

propriedade, que confere o direto das classes, para além da classe trabalhadora, de obter a

riqueza social; indo de encontro a proposição de Marx (2013) expressa na Lei da Apropriação

Capitalista, a qual explicita o direito de apropriação dos frutos do trabalho por meio da posse

dos meios de produção.

A forma mais taxativa desse pensamento é quando Smith (1996a) confere a origem

da renda da terra, a uma apropriação única e exclusivamente ligada ao monopólio que os

senhores de terra possuem da terra. 

32 Está presente aí a ideia de um "preço natural", o qual é apresentado fruto do equilíbrio de oferta e demanda 
(SMITH, 1996a).
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Sendo  interessante  que  pela  abordagem  presente  n’A  Riqueza  das  Nações,  a

propriedade  ganha  caráter  histórico,  pois  Smith  (1996a)  entende  que  antes  do  arranjo

contemporâneo ao  autor,  previamente  a  apropriação da terra  e  acumulação do capital,  os

frutos  do  trabalho  eram  de  posso  exclusiva  dos  trabalhadores;  não  naturalizando  certas

concepções próprias do capitalismo para as relações sob análise.

Contudo a forma que a propriedade se apresenta em Smith (1996a, 1996b) ganha

matizes pela configuração das classes, tendo em vista que a propriedade não só está de posse

dos  capitalistas,  mas  também dos  senhores  de  terras.  Ocasionando  com que  o  modo  de

apropriação da riqueza e seu destino diverge da relação mais ilustrativa em Marx (2013), em

que tem como finalidade primordial o fruto da exploração a perpetuação da acumulação de

capital, tendo em vista que Smith (1996a) normalmente não configura o destino da renda da

terra em um aprimoramento qualquer da propriedade.

Sendo interessante ressaltar que Smith (1996a) toma a riqueza social como algo a ser

dirigido  pelo  interesse  de  classes.  Ao  regredir  a  construção  dessa  ideia,  riqueza  que  é

composta  pelas  mercadorias,  frutos  da  produção social,  são intencionalmente  conduzidos.

Divergindo  de  construções  como  a  de  Say,  segundo  Marx  (1988b),  que  vê  as  relações

econômicas tal como leis da natureza, como se sua relação causal abstraísse a derivação de

dada intencionalidade,  pautada em interesses concretos daqueles que compõe a sociedade,

repartida da forma como tratamos até então em classes.

Dentro ainda da questão do interesse das classes, surpreendente até mesmo Smith

(1996a) reconhece no momento da gênese do capitalismo a luta de classes, quando o mesmo

apresenta o embate entre capitalistas e trabalhadores para a definição do nível salarial legal,

mostrando o arranjo de cada lado em prol da melhoria de seus respectivos rendimentos.

Assim, Smith (1996a) apresenta elementos de forma convergente ideia de exploração

de Marx (2013), ao enunciar aqueles aspectos gerais da propriedade e do regime de trabalho

que configuram o  ethos  do modo de produção capitalista,  além de destacar a apropriação

pelos capitalistas e senhores de terra dos frutos do trabalho em contrapartida alguma, ou seja,

aproximando-se de forma sensível da ideia do mais-valor, se firmando dentro da Economia

Política clássica, como um dos poucos autores se aproximaram mais da ideia de exploração, já
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que,  segundo Marx (1988b),  a  posteridade  de Smith,  salvo no caso  de Ricardo e  alguns

poucos, se apegaram aos conceitos mais vulgares da teoria, sendo que o adjetivo vulgar no

sentido de pautar a análise tão somente ao nível do fenômeno, não descortinando a essência

dos elementos da ciência. 

Um ponto  de inflexão a  ser  ressaltado é  o pensamento de  Sismondi  (2009),  que

conseguiu construir uma análise crítica do capitalismo, chegando as raias de efetivar de forma

plena uma teoria da exploração, já que a noção de mais-valor estava explícita em sua obra de

destaque, Novos  Princípios  de  Economia  Política;  obra  que  afigura  sua  importância  por

apresentar  que  mesmo  valendo-se  dos  elementos  apresentados  pelos  clássicos,  torna-se

possível construir essa noção.

Com isso, a primeira parte desse capítulo termina apresentando os aspectos que por

meio da abordagem de Smith em que se revela os aspectos da exploração em seu pensamento,

no entanto, ficará a cargo da próxima seção evidenciar alguns aspectos que inviabilizam a

formação por parte de Adam Smith de uma teoria da exploração.

3.1.  Noções sobre a Impossibilidades da Formação de uma Teoria da Exploração

Já visto os avanços de Smith dentro do campo da exploração, nessa seção se abordará

de forma geral alguns problemas tanto na dimensão lógica, tanto na questão do método dentro

do pensamento de Smith que impedem a formalização de uma teoria da exploração, dentro

dos aspectos tomados como base até então, que é a ideia de mais-valor de Marx.

Com relação aos problemas lógicos, pode-se apresentar a crítica formulada por Marx

(1988b), no Livro II d'O Capital, apresenta as deficiências nos aspectos ligados a reprodução

social, contaminando de forma sistemática suas conclusões posteriores, como será mostrado.

Sendo que o problema começa-se quando não se está posto claramente na argumentação de

Smith de que forma os meios de produção aparecem no produto anual, ou seja, como o capital

constante se é reproduzido anualmente (MARX, 1988b, Capítulo XIX). 

Smith ao remeter todas as mercadorias a sua composição primária, restringe a análise

dos meios de produção a mesma fórmula, obedecendo assim a repartição já apresentada. Com

isso, qualquer mercadoria pode se regredida, in extremis, a salários, lucros e renda da terra, já

que seus elementos constitutivos também o são, concomitantemente, vale-se a mesma noção

para a produção social. O empecilho dessa regressão fica a cargo da não comprovação de que
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os meios de produção podem ser gerados somente por meio de trabalho humano, sendo que a

demonstração  fornecida  por  Smith  ser  um  caso  excepcional  e  contraditório,  que  não  se

permite corroborar com a conclusão apresentada pelo mesmo (MARX, 1988b, Capítulo XIX).

Marx explica que a origem desse problema reside no fato de Smith incompreender a

totalidade do caráter do trabalho, somente tomando o trabalho como gerador de valor novo e

não como elemento capaz de transferir valor. Ao desconsiderar a transferência do valor, Smith

é impossibilitado de ver a contribuição do trabalho de períodos passados na produção anual,

contribuição de natureza diversa posta pelos meios de produção (MARX, 1988b, Capítulo

XIX). 

Com isso,  o  problema de Smith pode ser tomado como a confusão feita  entre  o

produto-valor anual e o valor do produto anual, em que nesse último está incluso não só se

incluí o novo valor criado pelo trabalho durante o ano, mas o valor dos elementos consumidos

no  processo  produtivo,  o  qual  incluí  o  valor  de  elementos  de  anos  anteriores,  meios  de

produção, transferidos à mercadoria por meio do trabalho no decorre do ano (MARX, 1988b,

Capítulo XIX).

Fazendo com que impossibilitasse a construção de uma delineação mais precisa da

forma como ocorre a extração do excedente pela exploração, já que dada essa confusão, não

se permitindo conceber, dessa forma, as implicações na análise da jornada de trabalho, para

chegar ao entendimento preciso da ideia de mais-valor, ficasse impossibilitado.

Ademais,  diferentemente  da  ótica  apresentada  pelos  rendimentos,  a  riqueza

anualmente gerada pode ser repartida de outro modo, que seria pela divisão entre revenue

bruto e revenue líquido O revenue bruto seria correspondente a produção anual global em sua

totalidade e o revenue líquido, incluso no revenue bruto, se restringe somente aquela parcela

do produto o qual é destinado ao consumo de cada classe (MARX, 1988b, Capítulo XIX). 

O revenue bruto é uma tentativa de introdução dos meios de produção, como categoria

distinta,  na composição da riqueza social.  Concomitantemente, o revenue líquido, sendo a

parcela da riqueza a qual se destina ao consumo das classes33, é a expressão em termos do

produto global do montante dos rendimentos de todas as classes; o que se deduz seguindo a

33 Smith vê o lucro sendo divisível em lucro bruto e líquido. O lucro bruto seria a totalidade do lucro, enquanto
o lucro líquido é o lucro bruto deduzido as despesas eventuais com a manutenção e reposição dos meios de
produção.  Marx chama a  atenção que essa  noção  embota  a  percepção  correta  de  que  os  custos  para a
reposição e manutenção advém da parte do capital constante transferida ao produto, ao longo do processo de
produção, recuperados após a venda da mercadoria; ao contrário da percepção de Smith que sugere um
dispêndio contínuo do capitalista para essas manutenções e reposições. No revenue líquido, por excelência,
só está incluso o lucro líquido (MARX, 1988). 
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lógica da reprodução simples, na qual Smith atua, em que os rendimentos das classes são

somente  destinados  ao  consumo  próprio.  Desse  modo  revenue  líquido  é  a  expressão

transmutada dos rendimentos nessa nova perspectiva (MARX, 1988b, Capítulo XIX).

Um problema preliminar ocorre quando Smith apresenta, em dado momento, como se

a produção gerada em um ano fosse destinada expressamente para o consumo da população,

deixando de lado a  sua própria  noção de revenue bruto,  ou seja,  da existência  meios  de

produção produzidos anualmente (MARX, 1988b, Capítulo XIX).

A abordagem por meios dos revenue gera inconsistências analíticas, já que se cria uma

incompatibilidade ao relacionar os rendimentos, em termos de grandeza do valor, ao produto

global, e este último ao revenue bruto. Pois, não há como os rendimentos serem, em valor,

iguais a totalizada riqueza social,  ao mesmo tempo em que eles são iguais, em termos de

valor, ao revenue líquido, que só corresponde a parcela da riqueza voltada para o consumo.

Assim cria-se no argumento a situação absurda na qual os rendimentos são exclusivamente a

parcela da riqueza social destinada ao consumo, pela ótica do revenue; ao mesmo tempo que

representa a totalidade dessa riqueza (MARX, 1988b, Capítulo XIX). 

Não conseguindo reconciliar o reaparecimento do capital constante na produção anual,

se  distanciamento  ainda  mais  da  acepção  certa  da  reprodução  social,  consequentemente

minando a construção de uma relação consistente entre as categorias trabalho assalariado,

produção e propriedade para estabelecendo a relação consistente para formalizar a construção

de uma teoria acerca da exploração.

Quanto a abordagem metodológica,  em  Contribuição para a Crítica da Economia

Política, Marx (2008) entende que não se estabelece uma relação estática entre as categorias

mais  simples  (e.g.:  a  divisão  do  trabalho,  o  capital,  etc..)  e  as  mais  concretas  (e.g.:  a

população). A proeminência de uma sobre as outras, mesmo que resguardando uma questão de

causalidade  lógica  tem que  estar  em função  do  desenvolvimento  das  relações  históricas.

(MARX, 2008, Anexo, Seção 3).

Ao  se  facultar  essa  dimensão,  ou  seja,  quando  a  historicidade  se  nulifica,  Smith

(1996a, 1996b) fica refém de seu próprio argumento ao analisar as classes, esta imersa em

relação  social  já  estabelecida,  mediada  por  seus  rendimentos.  Fazendo  com  que  haja  a

observação de uma classe por meio de uma relação já definida por sua condição de classe, o

que não é problemático, mas sim imputar uma generalidade histórica as características dessa

relação específica, transpassando a delimitação que tal caráter imputa a essas categorias. O
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que  acomete,  em  certos  momentos  Smith  (1996a),  podendo  ser  exemplificado  de  forma

marcante  quando  o  mesmo  afirma:  “O  produto  do  trabalho  é  a  recompensa  natural  do

trabalho, ou seja, seu salário.” (SMITH, 1996a, p. 117). 

Com isso, faz com que mesmo vendo dada historicidade para determinadas relações,

como as de propriedade, não questiona suas formas subjacentes, como que tão somente são

geradas por elas, dirimindo seu acerto e fazendo com que a argumentação torne-se nebulosa;

ao mesmo tempo que não só se cria um problema no nível de um assincronismo histórico,

mais impede de traçar as características distintivas dessas categorias, já que pauta elas em

uma dimensão natural.
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CONCLUSÃO

Podemos concluir que a hipótese inicialmente posta de que na obra de Smith há os

aspectos  sobre  a  exploração  dos  trabalhadores,  foi  confirmada.  Havendo  de  ser  traçado

inicialmente os elementos que fundamentam a exploração na visão de Marx, a propriedade

privada e o trabalho assalariado, pode-se delinear de forma consistente como a mesma ocorre,

assim como mostrar a forma mais precisa a categoria representativa da mesma, que é o mais-

valor.

Quando  se  tratou  das  classes  sociais  em  Smith,  ao  discorrer  em  um  primeiro

momento sobre a natureza do homem em geral e posteriormente traçar as características de

cada classe, as relacionando por fim a famosa ideia do autor de Mão Invisível, pode-se apartar

o  conceito  ideal  de  funcionamento  da  sociedade,  ilustrada  justamente  pela  própria  Mão

Invisível, da observação real de sua dinâmica. 

Tornando possível estabelecer a relação, na última seção do presente trabalho, entre a

construção teórica smithiana e a exploração, ao evidenciar os aspectos gerais de sua teoria do

valor  e  as  consequências  da  apropriação  da  riqueza,  que  corroborados  pelas  observações

empíricas, relativas a luta de classes, gera as nuances da exploração em seu argumento.

Todavia, a capacidade propriamente da formulação de uma teoria da exploração foge

do escopo de Adam Smith, dado a defeitos em sua lógica sobre a reprodução social e sobre a

falta do caráter histórico de certas categorias, como o salário e o capital. Ficando a cargo de

sua posteridade, por meio da tradição marxista que cunharia os elementos determinantes dessa

abordagem.
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