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O ticotico era pequetitinho e o chupim era macota. O ticotiquinho ia dum lado pra outro 

acompanhado sempre do chupinzão chorando pro outro dar de comer pra ele. Fazia 

raiva. O ticotiquinho imaginava que o chupinzão era filhote dele mas não era não. Então 

voava, arranjava um decumê por aí que botava no bico do chupinzão. Chupinzão 

engolia e pegava na manha outra vez: “Ihihih! mamãe... telo decumê!... telo decumê!...” 

lá na língua dele. O ticotiquinho ficava azaranzado porque estava padecendo fome e 

aquele nhenhenhém-nhenhenhém azucrinando ele atrás, diz-que “Telo decumê!... telo 

decumê!...” não podia com o amor sofrendo. Largava de si, voava buscar um bichinho 

uma quirerinha, todos esses decumês, botava no bico do chupinzão, chupinzão engolia e 

principiava atrás do ticotiquinho outra vez. Macunaíma estava meditando na injustiça 

dos homens e teve um amargor imenso da injustiça do chupinzão. Era porque 

Macunaíma sabia que de primeiro os passarinhos foram gente feito nós... Então o herói 

pegou num porrete e matou o ticotiquinho. 

Mário de Andrade 

 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

 

Apresenta o esvaziamento de conteúdo ético da Economia. Objetiva demonstrar que, durante 

a mudança de paradigma econômico, de clássico para neoclássico, os questionamentos éticos 

foram afastados da discussão econômica ou tratados como variáveis exógenas, como termos 

de erro. Ressalta que estes procedimentos não se efetivaram abruptamente, mas como 

processo iniciado na própria Economia Política clássica, graças a seu viés iluminista. 

Relaciona o pensamento econômico clássico ao ethos britânico, notadamente a influência da 

religiosidade “racional” nos sistemas educacionais escocês e “dissidente” inglês. Conclui que 

a dissociação entre Ética e Economia moderna resulta da demanda por profissionais 

qualificados pelas instituições de ensino modernizadas, através da divisão do trabalho 

intelectual, a substituir o capitalista proprietário no exercício do trabalho dirigente, tanto para 

um tratamento científico das complexidades geradas pelo modo de produção capitalista 

quanto para um aumento do tempo de não-trabalho do capitalista proprietário. Considera, 

ainda, que esta participação da ciência nos empreendimentos capitalistas afasta-se das 

motivações primitivas da teoria econômica smithiana, pois provoca um estreitamento das 

investigações científicas por seu comprometimento com a ideologia burguesa.   

 

Palavras-chave: Ética. Economia Política clássica. Economia neoclássica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Do século IV a.C., segundo Amartya Sen, datam os primeiros registros de estudos 

sobre a economia. Porém aquilo que, por convenção, denomina-se Ciência Econômica – 

talvez de acordo com Max Weber, identificando o saber científico com o pensamento 

ocidental; talvez na fé de que somente sob as condições oferecidas pelo Iluminismo 

germinaria tal saber – vem à luz apenas a partir do lançamento da magnum opus de Adam 

Smith, a Riqueza das Nações, em 1776.1 

O que tentamos compreender é por que uma ciência que nasce da Filosofia Moral 

transforma-se no grande exemplo de indiferença ao sofrimento humano, através de sua 

vertente “engenheira”. Evidentemente, os ideólogos do conseqüencialismo alegarão que o 

sacrifício de “algumas” vidas é necessário para que, no futuro, se alcance o “reino da 

liberdade”; este raciocínio, dizem os “engenheiros”, encontra-se no liberalismo smithiano sob 

o nome de “mão invisível”. Outros, fora do mainstream, consideram que a falta de interesse 

da Economia moderna pelas questões éticas, principalmente deontológicas, levaram tanto a 

uma leitura reducionista da obra de Smith (notadamente o desprezo pela Teoria dos 

Sentimentos Morais) quanto a uma combinação inusitada entre idéias extraídas da Riqueza 

das Nações e a também simplificada filosofia utilitarista de Jeremy Bentham. 

A libertação da ciência das imposições éticas, filtragem da teoria smithiana, inicia-se 

com o que Marx chama “Economia vulgar” e se efetiva com a Revolução Marginalista. Este 

processo, não por acaso, é simultâneo à troca de teoria do valor hegemônica, da teoria do 

valor-trabalho para a teoria do valor-utilidade; o que, por sua vez, denota uma alteração na 

base filosófica da Economia, de uma Filosofia Moral profundamente influenciada pelos ideais 

aristotélicos para um utilitarismo que, por vezes, beirava o sofisma (vide, por exemplo, a 

crítica de Karl Marx a William Nassau Senior ou a de Max Weber a Benjamin Franklin). 

De um lado, a Economia Política clássica é inaugurada respeitando o preceito 

aristotélico de que a Economia esteja, como todas as demais artes, subordinada à Política, a 

“arte mestra”, e, conseqüentemente, à Ética (uma vez que a Política não passaria, na filosofia 

aristotélica, de aplicação da Ética).2 A Economia utilitarista, por outro lado, seria “vulgar” 

                                                           

1 Karl Marx, discordando da maioria dos historiadores econômicos, atribui a William Petty e Pierre de 

Boisguilbert, autores do século XVII, o papel de precursores da Ciência Econômica. Esta discussão, entretanto, 

não cabe aqui. 

2 “Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se 

pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza (...); e vemos que até as faculdades tidas em 

maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as 
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justamente por manipular a moralidade a favor da acumulação capitalista. Esta relação 

exacerbada com a atividade acumulativa transformaria a ciência numa ferramenta de 

afastamento de objetivos éticos cruciais – de acordo com Amartya Sen, a resposta à questão 

“como devemos viver?” e os meios para se alcançar “o bem para o homem” –, em nome de 

um completo envolvimento com a mais artificial das formas de crematística, aquela que 

promove o meio (o enriquecimento) a um fim em si. 

O objetivo desta monografia é descrever a perda de conteúdo ético pela Economia, 

em sua passagem de Economia Política clássica para Economia neoclássica. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica. Os argumentos encontram-se agrupados em três capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a Economia Política clássica, preocupando-se em enfatizar seu caráter 

dinâmico, isto é, compreende o neoclassicismo econômico como resultante das próprias 

características iluministas da Economia Política clássica. Tais características, como a crítica 

ao ensino elitizado das instituições tradicionais e o ranço de uma religiosidade racional pós-

Reforma Protestante, são apontadas no segundo capítulo, juntamente com tópicos da ética 

econômica que consideramos necessário expor. O terceiro capítulo pretende trabalhar a 

hipótese de que o afastamento da Ética é uma imposição do mercado à Economia, vista como 

formuladora de métodos eficientes de retroalimentação da economia (antinatural) vigente e 

como fornecedora de mão-de-obra qualificada para desempenhar o papel de capitalista não 

proprietário. 

A princípio, o segundo e o terceiro capítulos destoariam num ponto: o segundo 

capítulo versaria sobre questões subjetivas – como os cientistas e filósofos iluministas 

lidavam com a Filosofia Moral e com a Filosofia Natural –, enquanto o terceiro capítulo 

trataria de questões objetivas – a atuação do economista como auxiliar no enriquecimento do 

capitalista proprietário. Um capítulo se envolveria com a ideologia burguesa e o outro com a 

“engenharia” econômica. A princípio, também, poderíamos ser acusados de sincretismo, por 

utilizarmos autores divergentes com uma relativa neutralidade. Defendemo-nos constatando 

que, independentemente de suas conclusões, autores como Marx, Weber, Simmel etc. 

demonstram, onde convergem suas teorias econômicas (ou mais especificamente sua 

disposição em criticar ontologicamente a cultura capitalista), que a Economia tornou-se, 

paradoxalmente, porta-voz de um sistema, no entendimento aristotélico, anti-econômico, não 

porque despreza as motivações econômicas primitivas (isto seria rapidamente justificado 

                                                                                                                                                                                     
demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa 

ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal 

fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo maior e mais 

completo, quer a atingir, quer a preservar”. (ARISTÓTELES, 1984: 49-50) 
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pelos evolucionistas), mas, precipuamente, porque retira da atividade humana todo o caráter 

teleológico. 

Por fim, procuramos, numa visão aprofundada da demanda do capitalismo pela 

gerência científica, ou seja, pela aplicabilidade dos estudos econômicos, ver o trabalho, tanto 

dirigido como dirigente, imerso numa “segunda natureza” – o convite feito pelo mercado à 

Ciência Econômica é o abandono de suas motivações originais, ligadas a valores éticos que 

remontam a filosofia aristotélica. É natural que o paulatino abandono dessas motivações 

originais, iniciado com a Economia “vulgar” e sofisticado pela Revolução Marginalista, 

encontre-se hoje num estágio muito mais avançado (o que nos levou a dedicar um espaço 

significativo desta monografia à descrição do modo como se exprimiu no século XX), porém 

é na Revolução Marginalista que se manifesta como um novo paradigma, que, comparado à 

obra de Smith, representa um “salto” da Ciência Econômica. A relação com a Filosofia 

burguesa, que daí mostrou-se intransponível, rotulou definitivamente a Economia como 

“ciência burguesa”. Esta monografia, embora apresente essa condição subserviente da ciência 

à cultura capitalista, não intenciona mostrar que este seja o modo de organização sócio-

econômica definitivo.      
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2. A ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA 

 

Com a Revolução Marginalista, uma parcela dos temas da Economia Política clássica 

foi retirada do campo de investigação da Ciência Econômica. Nossa hipótese é a de que a 

temática dos clássicos foi revista e simplificada por pressão do mercado: dentro do espírito da 

revolução técnico-científica do século XIX, buscou-se uma especialidade científica passível 

de responder às necessidades do empresariado capitalista diante de uma crescente 

complexidade das relações econômicas derivadas do capitalismo moderno, passível de 

oferecer métodos científicos capazes de inferir e predizer o comportamento dos fenômenos (e, 

se possível, dos agentes) econômicos, e, finalmente, passível de transferir para uma classe de 

trabalhadores qualificados – e, essencialmente, fiéis à ideologia burguesa – parte das tarefas 

antes desempenhadas pessoalmente pelo proprietário da empresa. 

A porção excluída do campo da Economia pela ortodoxia neoclássica não se perdeu 

entretanto, tampouco estagnou-se; foi apropriada por outras Ciências Sociais ou 

marginalizada na Economia e, neste último caso, os seus autores e as suas teorias tidos como 

excêntricos ou extra-científicos pelo meio acadêmico voltado à formação daqueles 

trabalhadores qualificados descritos acima e pelo mercado que os absorvia. 

Retratar esse movimento de retirada de conteúdo, principalmente do conteúdo ético, 

e da conseqüente condução da Economia à simplificação extrema de seus fundamentos como 

ciência social, relacionando-o à forma como o cientista interage com seu objeto, é o que 

temos como objetivo. 

Iniciaremos por uma análise da Economia Política clássica. E esta se dará nos 

seguintes aspectos: (1) Como um importante paradigma de uma especialidade científica 

surgida precocemente (antes da revolução técnico-científica e sua positivista divisão do 

trabalho intelectual), foi criticada pelos autores marginalistas, engajados na destruição dos 

últimos resquícios da tradição pré-iluminista; porém, como a crítica marginalista não 

maculava a idéia de ordem natural (presente no liberalismo de Adam Smith sob o nome de 

“mão invisível”), coube reconhecer neste autor clássico o mérito de explicar cientificamente o 

auto-interesse como motor das relações econômicas; sendo necessário menosprezar, por outro 

lado, toda a parte de sua obra dedicada aos sentimentos morais, por se tratarem de termos de 

erro nas formulações neoclássicas. (2) A Economia Política clássica representa o pensamento 

econômico de liberais britânicos de um determinado período histórico, iniciado na segunda 

metade do século XVIII e encerrado aproximadamente na metade do século XIX, com o 

término do que Eric Hobsbawm entende por “Era das Revoluções”, trazendo, na essência, 
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fortes determinações culturais do espaço em que foi desenvolvido. (3) Admitindo-se as 

restrições anteriores da Economia Política clássica, deve-se também ponderar sobre a 

influência mundial do liberalismo econômico britânico como reflexo do protagonismo 

mercantil e financeiro internacional da Inglaterra, porém sob relativa concorrência, no plano 

das doutrinas econômicas, da França e, posteriormente, da Alemanha e dos Estados Unidos, o 

que leva à constatação de que a Economia Política clássica não alcançou unanimidade nem 

mesmo entre os economistas de seu tempo.3 (4) A Economia Política clássica não é 

considerada, aqui, uma escola ou um período de tempo, mas um processo, no qual a primeira 

apresentação suficientemente organizada e abrangente, para justificar sua classificação como 

científica, de uma investigação econômica, feita por Adam Smith, vai lentamente 

transmutando-se até o estado em que se encontra na Revolução Marginalista.4  

 

2.1. O nascimento precoce da Economia e a exposição dos pressupostos clássicos à crítica 

marginalista. 

 

O Ocidente, modernizando-se, pelo novo modo de produção econômica e pelas 

idéias que o desaferrolharam das tradições feudais, assistiu à transformação das antigas 

ciências nas especializações que servem de base para a atual divisão do trabalho intelectual; 

por conseguinte, assistiu também à paulatina substituição da figura do cientista/filósofo e sua 

visão holística pela figura do especialista e seu trabalho aplicado às necessidades do 

mercado.5 

                                                           

3 “O economista da década de 1780 lia Adam Smith, mas também – e talvez com mais proveito – os 

fisiocratas e os contabilistas fiscais franceses, Quesnay, Turgot, Dupont de Nemours, Lavoisier, e talvez um ou 

dois italianos.” (HOBSBAWM, 2010a: 61) 

4 Embora seja possível localizar cronologicamente a Economia Política clássica, isto não deve ser 

considerado como sua característica principal; primeiro, pela coexistência com paradigmas concorrentes; 

segundo, porque, como estamos verificando a evolução do pensamento econômico, de Adam Smith à Revolução 

Marginalista, a mera comparação entre o paradigma clássico e o paradigma neoclássico (em termos 

evolucionistas, o “salto” da Ciência Econômica) deixaria de lado o que mais nos interessa, a transição de uma 

forma “primitiva” de se fazer ciência para outra, “moderna”, e as contradições geradas pelo surgimento do novo 

antes do completo abandono das tradições. 

5 “A ciência é a última – e depois do trabalho a mais importante – propriedade social a converter-se num 

auxiliar do capital. (...) O contraste entre ciência como propriedade social generalizada ocasional na produção e 

ciência como propriedade capitalista no pleno centro da produção é o contraste entre a Revolução Industrial, que 

ocupou a metade do século XVIII e o primeiro terço do século XIX, e a revolução técnico-científica que 

começou nas últimas décadas do século XIX e que prossegue ainda.” (BRAVERMAN, 1987: 138) Segundo Max 

Weber: “A forma peculiar do moderno capitalismo ocidental foi, à primeira vista, fortemente influenciada pelo 

desenvolvimento das possibilidades técnicas. Sua racionalidade decorre atualmente de maneira direta da 

calculabilidade precisa de seus fatores técnicos mais importantes. Implica isso principalmente numa dependência 

da ciência ocidental, notadamente das ciências matemáticas e das experimentalmente exatas ciências da natureza. 

O desenvolvimento de tais ciências e das técnicas baseadas nelas, por sua vez, receberam e recebem importantes 
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O modelo de ciência moderna, positiva, do século XIX coincide, incontestavelmente, 

com aquele almejado pela Revolução Marginalista de William Stanley Jevons, Carl Menger e 

Léon Walras. Estes autores, fundamentais para a corrente dominante do pensamento 

econômico, destinaram uma significativa parcela de sua obra à crítica de uma especialidade 

científica já existente, a Economia Política, cuja desconstrução se fazia necessária exatamente 

por não haver nascido a partir do molde positivista.  

Ao ressentir-se da “esterilidade” da teoria econômica clássica, Carl Menger indica a 

necessidade de adaptá-la às exigências do mercado: 

Nunca houve uma época que desse aos interesses econômicos tanto destaque 

como a nossa; nunca, como hoje, sentiu-se a necessidade de um 

embasamento científico para a Economia (...). Se os homens da prática, ao 

desenvolverem suas atividades econômicas concretas, descuram das 

pesquisas até agora feitas pela ciência, e se baseiam simplesmente em sua 

experiência concreta, não o fazem por leviandade, (...) tampouco o fazem 

por orgulho (...). O motivo dessa indiferença tão visível só pode estar no 

estado atual da nossa própria ciência (a Economia Política), na esterilidade 

dos esforços até agora feitos para descobrir os fundamentos empíricos da 

mesma. (MENGER, 1983: 239) 

A paternidade da Economia, atribuída a Adam Smith, é emblemática: o impulso para 

negar os liames entre Ética e Economia, para a afirmação da ciência, não apenas levou à 

condenação, por parte dos autores marginalistas, da Economia Política clássica ao status de 

pré-científica, mas, sobretudo, fez com que o pensamento hegemônico, tão logo a ciência 

rendeu-se às exigências do mercado, expurgasse temas indesejáveis pertencentes à 

investigação dos clássicos. Esses temas, por sua vez, possivelmente contagiaram a Economia 

Política clássica por dois motivos principais: primeiro, porque seu representante mais 

destacado e influente, Adam Smith, era um professor de Filosofia Moral, logo, o ranço de tal 

disciplina está presente, de modo direto ou não, na produção teórica dos outros clássicos; 

segundo, porque a onda academicista,6 do século XIX, ainda não havia chegado. Assim, 

                                                                                                                                                                                     
impulsos dos interesses capitalistas ligados à sua aplicação prática na economia. (...) a utilização técnica dos 

conhecimentos científicos, tão importantes para as condições de vida das nossas massas, foi certamente 

encorajada por considerações econômicas que justamente se assentavam nela no Ocidente. Esse encorajamento 

decorria, entretanto, de peculiaridades da organização social do Ocidente.” (WEBER, 1994: 9-10) 

6 Se levado em conta o significado de academicismo para as artes (principalmente plásticas) e, mais que 

isso, sua superação no campo artístico através da arte moderna, a utilização da palavra no contexto a que se 

pretende – a ciência do século XIX – é imprópria; contudo, por ignorarmos um vocábulo que melhor traduza a 

idéia que se quer transmitir, o termo academicismo será utilizado, aqui, como o tipo de ciência produzida 

preponderantemente a partir da segunda metade do século XIX, (na maior parte das vezes) extremamente 

especializada, remunerada, dedicada – seja pura ou aplicada – à satisfação do mercado, fomentada por agentes 

privados ou por governos comprometidos com esse mercado e realizada por mão-de-obra oriunda de um sistema 

educacional também integrado às necessidades do mercado. A importância da academia (universidade) 

compreende não apenas a formação profissional, mas, como instituição oficial de produção de conhecimento, a 

determinação das regras de validação do saber científico às quais se submetem seus produtores. É importante 
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pode-se afirmar que a Economia Política clássica, por haver surgido antes das demais 

especialidades científicas modernas, teve liberdade para a utilização do que o Positivismo 

Lógico mais tarde execraria como divagações metafísicas; conseqüentemente, o pensamento 

econômico clássico voltou-se para uma temática de maior amplitude que a da ciência 

desenvolvida com a Revolução Marginalista. Propositadamente, os marginalistas buscaram a 

                                                                                                                                                                                     
ressaltar que a satisfação dos interesses do mercado extrapola a produção tecnológica, abrange também a 

disseminação de uma ideologia de mercado pelas disciplinas das Ciências Sociais modeladas por esse 

academicismo. Também é imprescindível que a alusão a esse academicismo, em território britânico, não perca de 

vista sua condição de processo, iniciado, aproximadamente na segunda metade do século XVIII, com as 

comparações entre as escolas dissidentes e o ensino tradicional (anglicano) inglês ou entre este e as 

universidades escocesas, influenciadas pelo Iluminismo escocês, ou ainda pela propagação de cursos técnicos 

oferecidos por professores independentes e/ou itinerantes e o surgimento de diversas sociedades literárias, 

científicas e filosóficas, principalmente a partir da descentralização decorrente da inauguração de sociedades 

não-londrinas (SOARES, 2007). 

Eric Hobsbawm também utiliza o termo academicismo referindo-se à ciência do século XIX, porém num 

outro sentido. Para este autor, as ciências do século XVIII, “ainda não divididas pelo academicismo do século 

XIX em uma ciência ‘pura’ superior e outra ‘aplicada’ inferior, dedicavam-se à solução de problemas 

produtivos, e os mais surpreendentes avanços da década de 1780 foram na química, que era por tradição muito 

intimamente ligada à prática de laboratório e às necessidades da indústria. A grande Enciclopédia de Diderot e 

d’Alembert não era simplesmente um compêndio do pensamento político e social progressista, mas do progresso 

científico e tecnológico. Pois, de fato, o ‘iluminismo’, a convicção no progresso do conhecimento humano, na 

racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza – de que estava profundamente imbuído o século XVIII 

– derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio e da racionalidade 

econômica e científica que se acreditava estar associada a ambos.” (HOBSBAWM, 2010a: 47) 

É claro que a revolução técnico-científica surge como reflexo de uma nova mentalidade promovida pelo 

Século das Luzes – e mais remotamente pelo Renascimento. Também não há dúvida quanto ao compromisso dos 

cientistas do século XVIII com a resolução dos problemas práticos apresentados por seu tempo. Entretanto é 

também correto dizer que as ciências aplicadas, que surgiram como disciplinas no século XIX, de certo modo, 

subordinaram a ciência pura. É verdade que o mercado tenha valorizado mais as ciências aplicadas e 

tecnológicas, por demandar soluções técnico-científicas de curto prazo; embora as ciências puras se debruçassem 

sobre pesquisas que, mesmo morosamente, proporcionavam resultados mais duradouros, fornecendo os meios 

para o desenvolvimento das ciências aplicadas. “A tradição de um delgado e fácil empirismo não oferecia solo 

favorável para o desenvolvimento de ciência basilar, e os magnatas das empresas, ainda impacientes com a 

pesquisa livre e não orientada, ansiosos por inovações técnicas para porcas e parafusos, não se preocupavam em 

ocultar, sob seu novo compromisso com a ciência, um desdém por suas formas fundamentais. (...) O princípio 

norteador parece ter sido quase inteiramente o de recompensa rápida (...).” (BRAVERMAN, 1987: 144-5) Neste 

sentido, é compreensível, como fez Hobsbawm, considerar a ciência pura superior à aplicada; mas 

decididamente esta hierarquização seria muito mais visível (se fosse possível às academias do século XVIII 

vislumbrá-la) às instituições do século XVIII que às do século XIX; porque mesmo a ciência pura do século XIX 

estava comprometida com o mercado: de certa forma, servia à ciência aplicada ao fornecer a esta a matéria-

prima para seu pragmatismo. “A pesquisa científica teórica influía bastante nesses setores [eletricidade, aço, 

petróleo e motor de explosão] para demonstrar à classe capitalista, e especialmente às entidades empresariais 

gigantes, (...) sua importância como meio de estimular ainda mais a acumulação de capital.” (BRAVERMAN, 

1987: 140). Henry Laurence Gantt diferencia claramente a mentalidade antiga, voltada para os ensinamentos 

clássicos, da praticidade que norteia a ciência moderna: “O progresso da Alemanha adverte-nos que chegamos 

agora ao ponto em que devemos reconhecer que a aplicação adequada da ciência à indústria é de importância 

vital para a prosperidade futura deste país... Nossas [estadunidenses] universidades e escolas de ensino superior 

estão ainda dominadas por aqueles cujo preparo era amplamente literário ou clássico, e eles inteiramente falham 

em compreender a diferença entre uma era clássica e uma industrial. A diferença não é sentimental, mas real: 

porque aquela nação que for mais eficiente industrialmente em breve se tornará a mais rica e poderosa.” 

(GANTT Apud BRAVERMAN, 1987: 143)   

No caso da Economia, talvez por sua precocidade como especialidade científica, o academicismo nos 

termos de Hobsbawm absolutamente não corresponde à realidade. A Revolução Marginalista curvou-se 

completamente à idéia de aplicabilidade e resposta imediata às pressões do mercado.     
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simplificação da abordagem “sociológica” da Economia, chegando a sugerir a divisão da 

ciência.7 

Há que se ressaltar que a separação entre a Economia e a Filosofia Moral, decretada 

pela Revolução Marginalista, alcançou tamanho sucesso que o completo estranhamento das 

relações entre o comportamento econômico e a Ética adquiriu um efeito retroativo, isto é, 

uma conduta que se desvie do padrão cientificamente estabelecido como racional torna-se 

impensável,8 e, a partir do momento em que se admite racionalidade no homo economicus 

smithiano, quaisquer ligações entre os estudos de Adam Smith em Filosofia Moral e sua 

teoria econômica são encaradas como acidentais. A leitura da Riqueza das Nações fez-se, 

                                                           

7 “Nos últimos anos, muita polêmica foi criada em torno do Método Filosófico da Economia Política, pelo 

interessante ensaio sobre o tema de T. E. Cliffe Leslie, e também pela recente comunicação do Dr. Ingram à 

Reunião de Dublin da Associação Britânica. Concordo plenamente com esses economistas capazes e eminentes, 

na medida em que reconhecem que a investigação histórica é de grande importância na Ciência Social. Mas, ao 

invés de converter nossa atual ciência da Economia numa ciência histórica, destruindo-a completamente no 

processo, eu aperfeiçoaria e desenvolveria o que já possuímos, e ao mesmo tempo erigiria um novo ramo da 

Ciência Social sobre uma base histórica. (...) Só mediante o reconhecimento de um ramo da Sociologia 

Econômica (...) podemos salvar nossa ciência desse estado desordenado.” (JEVONS, 1983: 37) 

8 De acordo com Amartya Sen, o problema da racionalidade, na Economia moderna, relaciona-se à 

identificação entre comportamento racional e comportamento real e à especificação extremamente simplificada 

da natureza do comportamento racional. Este comportamento racional estaria associado, por sua vez, ou a uma 

consistência interna nas escolhas ou a sua compreensão como maximizador do auto-interesse. 

A consistência interna como requisito para o comportamento racional é criticada pelo autor da seguinte 

forma: “Se uma pessoa fizesse exatamente o oposto daquilo que a ajudaria a obter o que ela deseja, e fizesse isso 

com impecável consistência interna (sempre escolhendo exatamente o oposto daquilo que aumentaria a 

ocorrência das coisas que ela deseja e valoriza), essa pessoa não poderia ser considerada racional” (SEN, 1999: 

29), além disso, “a própria idéia de consistência puramente interna não é convincente, pois o que consideramos 

coerente em um conjunto de escolhas observadas deve depender da interpretação dessas escolhas e de algumas 

características externas à escolha propriamente dita (por exemplo, a natureza de nossas preferências, objetivos, 

valores, motivações)” (SEN, 1999: 30). 

Quanto à questão da maximização do auto-interesse, Amartya Sen diz: “Considerar qualquer afastamento 

da maximização do auto-interesse uma prova de irracionalidade tem de implicar uma rejeição do papel da ética 

na real tomada de decisão (...). O egoísmo universal como uma realidade pode muito bem ser falso, mas o 

egoísmo universal como um requisito de racionalidade é patentemente absurdo. O complexo procedimento de 

igualar a maximização do auto-interesse à racionalidade e então identificar o comportamento real com o 

comportamento racional parece ser totalmente contraproducente se a intenção final é apresentar uma 

argumentação aceitável para a suposição da maximização do auto-interesse na especificação do comportamento 

real na teoria econômica” (SEN, 1999: 31-2). 

Amartya Sen prossegue, em sua argumentação, enumerando diversos tipos de comportamento 

inegavelmente racionais e, contudo, distintos do padrão estabelecido pelo mainstream econômico: (1) “em 

muitos casos de responsabilidades familiares, o grau de sacrifício pode ser extraordinariamente elevado” (SEN, 

1999: 36); (2) “Os membros de cada grupo [classe, comunidade, grupos ocupacionais] podem ter interesses que 

são em parte convergentes e em parte conflitantes. (...) Os elementos congruentes podem ser dominantes, 

digamos, na ação combinada de grupos de pressão militando por concessões que atendem aos interesses de todos 

os membros, embora militantes também possam estar dispostos a sacrificar alguns ganhos pessoais pela ‘causa’ 

do grupo” (SEN, 1999: 35-6); além disso, (3) “o êxito de um mercado livre nada nos diz sobre que motivação 

está por trás da ação dos agentes econômicos em uma economia desse tipo. De fato, no caso japonês, existem 

eloqüentes provas empíricas de que afastamentos sistemáticos do comportamento auto-interessado em direção ao 

dever, à lealdade e à boa vontade têm desempenhado um papel importante no êxito da indústria. O que Michio 

Morishima [Why has Japan ‘succeeded’? Western technology Japonese ethos.] denomina ‘éthos japonês’ 

certamente é difícil de encaixar em qualquer descrição simples de comportamento auto-interessado” (SEN, 1999: 

34).  
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entre muitos admiradores e críticos, agrupando os conhecimentos em compartimentos 

incomunicáveis; assim, a Filosofia – Moral e Política –, sustentáculo da teoria econômica de 

Smith, foi negligenciada e, como conseqüência, sua lógica ofuscou-se significativamente. 

Parte do reconhecimento da importância de Smith para o desenvolvimento da Ciência 

Econômica decorre, então, da crença em um rompimento do autor com as antigas concepções 

estampadas em Teoria dos Sentimentos Morais; por outro lado, várias das críticas desferidas 

contra Smith não supuseram a necessidade, sugerida em sua obra, de uma reeducação 

econômica para a aplicabilidade de sua teoria liberal, tampouco consideraram as implicações 

negativas, nela denunciadas, de “espectadores imparciais” adestrados por instituições 

ultrapassadas ou deformadas.9 

                                                           

9 Angela Ganem escreveu uma resenha sobre Teoria dos Sentimentos Morais, onde a polêmica em torno 

da importância desse livro para a assimilação do pensamento econômico de Adam Smith é exposta da seguinte 

maneira: “(...) duas teses na história do pensamento econômico disputaram a verdade sobre a obra de Adam 

Smith (...). [Na primeira leitura,] a Teoria dos Sentimentos Morais se vê transformada em delírio da filosofia 

moral ou ritual de passagem do jovem e romântico filósofo para o maduro economista da Riqueza das Nações. 

Nesse quadro, teria ocorrido uma ruptura ou mudança de enfoque entre as duas obras, a segunda expressando 

superação ou redenção da primeira. (...) No entanto, uma segunda leitura alternativa sobre a obra, o autor e o 

nascimento da economia se manteve resistente e profícua ao longo desses dois séculos, (...) o filósofo não se 

transfiguraria em economista e, ao contrário, a Riqueza deveria ser iluminada com os escritos filosóficos da 

Teoria. Só assim se poderia entender a relação entre as duas obras, fazer jus ao autor e melhor explicar o 

nascimento da economia.” (GANEM, 2000: 139-40) 

Coincidentemente (ou não), divergências análogas a “Das Adam Smith Problem” (como a escola histórica 

alemã se referiu às relações entre as duas principais obras de Smith) são encontradas no estudo da obra de Locke. 

“(...) Locke é um pensador que tenta conciliar visões diferentes e conflitantes, quais sejam, o moralismo 

tradicional cristão e o novo ideário capitalista. Esse conflito é característico do século XVII, e entendemos que o 

pensamento de Locke acerca da propriedade ilustra bem esse momento de transição. Assim, por um lado, 

encontramos em Locke a defesa da igualdade, da coletividade, da caridade e a condenação da cobiça e da 

ambição excessivas (...) encontramos também em Locke uma espécie de naturalização do dinheiro, do comércio 

e do trabalho assalariado, chegando ele a ver com certo entusiasmo um direito de propriedade praticamente 

ilimitado.” (ALVES, 2010: 52) 

Embora Marco Antônio Sousa Alves considere perceptível este conflito interno na teoria da propriedade 

de Locke, afirma que as interpretações da obra do autor tendem a duas vertentes: A primeira ressalta o lado 

teológico e moralista do pensamento de Locke e dentre aqueles que defendem tal leitura encontram-se John 

Dunn, James Tully, Peter Laslett, Edgar José Jorge Filho, Hugo da Gama Cerqueira etc.; a segunda vertente que, 

de acordo com Alves, realça “a defesa do espírito capitalista e a conformação de sua nova concepção 

antropológica do individualismo possessivo” (ALVES, 2010: 52) é representada principalmente por Leo Strauss 

e Crawford Brough Macpherson. 

Um trecho do artigo de Alves, referente a esta segunda leitura da teoria de Locke, diz: “[Segundo Strauss] 

O ‘verdadeiro’ Locke não se mostra nas críticas ao desejo de se ter mais do que se precisa, à cobiça pelas 

pequenas peças de metal amarelo e ao amor sceleratus habendi. (...) essas ‘bobagens’ (niaiseries) são logo 

superadas: ‘O alvo desse capítulo sobre a propriedade [capítulo V do Segundo Tratado sobre o Governo] é 

mostrar que a cobiça e a concupiscência, longe de serem essencialmente diabólicas ou tolas, são, se 

adequadamente canalizadas, eminentemente benéficas e razoáveis, muito mais do que a ‘caridade exemplar’. Ao 

se construir a sociedade civil sobre o baixo, mas sólido fundamento do egoísmo, ou de certos vícios privados, 

atingiremos muito maiores benefícios públicos do que se apelarmos futilmente para a virtude, que é por sua 

própria natureza pobre e desfavorecida.’[Strauss, Natural Right and History]”. (ALVES, 2010: 58) 

É curiosa a semelhança entre os comentários de Ganem e Alves referentes, respectivamente, a duas 

formas de interpretar a teoria de Smith e a duas formas de interpretar a teoria de Locke e, mais que isso, 

referentes a interpretações que tentam se impor através da extirpação do teor dos escritos, quando estes se 

mostram capazes de atrapalhar uma leitura que vise exclusivamente a um receituário de ações auto-interessadas, 

voltadas para a maximização de utilidade. 
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Entre os portadores dessa visão negativa da relação entre as duas principais obras de 

Smith, um trecho da Riqueza das Nações, em particular, é exaustivamente citado como se, 

através dele, todo o restante pudesse ser resumido. 

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. Ninguém, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender sobretudo da 

benevolência dos semelhantes. (SMITH, 1996a: 74) 

Acerca da fixação da Economia moderna por essa parte da obra de Smith, Amartya 

Sen tece um interessante comentário: 

Embora muitos admiradores de Smith não pareçam ter avançado além do trecho 

sobre o açougueiro e o cervejeiro, até mesmo uma leitura dessa passagem indicaria 

que o que Smith está fazendo aqui é especificar por que e como funciona a divisão 

do trabalho, que é o tema do capítulo onde se encontra o trecho citado. Mas o fato de 

Smith ter observado que transações mutuamente vantajosas são muito comuns não 

indica em absoluto que ele julgava que o amor-próprio unicamente, ou na verdade a 

prudência em uma interpretação abrangente, podia ser suficiente para a existência de 

uma boa sociedade. De fato, ele afirmava exatamente o oposto. Smith não alicerçava 

a salvação da economia em alguma motivação única. (SEN, 1999: 39) 

Ademais: 

A interpretação errônea da postura complexa de Smith com respeito à motivação e 

aos mercados e o descaso por sua análise ética dos sentimentos e do comportamento 

refletem bem quanto a economia se distanciou da ética com o desenvolvimento da 

economia moderna. Smith de fato deixou contribuições pioneiras ao analisar a 

natureza das trocas mutuamente vantajosas e o valor da divisão do trabalho e, como 

essas contribuições são perfeitamente condizentes com o comportamento humano 

sem bonomia e sem ética, as referências a essas partes da obra de Smith têm sido 

profusas e exuberantes. Outras partes dos escritos de Smith sobre economia e 

sociedade, que contêm observações sobre a miséria, a necessidade de simpatia e o 

papel das considerações éticas no comportamento humano, particularmente o uso de 

normas de conduta, foram relegadas a um relativo esquecimento à medida que essas 

próprias considerações caíram em desuso na economia. (SEN, 1999:43-4) 

Em Teoria dos Sentimentos Morais, o autor enfatiza a diferença entre os diversos 

sentimentos morais; as trocas, objeto precípuo na descrição do homo economicus, envolvem 

um sentimento moral intermediário e socialmente construído, a simpatia.10 E este sentimento 

                                                           

10 Adam Smith, ao referir-se às trocas, isola o homem prudente, em detrimento do homem virtuoso, por 

uma questão meramente metodológica. As trocas são preponderantemente regidas pela simpatia, ou seja, não 

estão totalmente isentas de outras paixões. Os agentes que efetuam as trocas não desconsiderariam os desvios 

provocados por essas outras paixões, inclusive os sentimentos morais extremos – as “paixões sociáveis” e as 

“paixões insociáveis” (SMITH, 2002: 38-50). 

Mesmo que os economistas ocupem-se apenas da simpatia, é imprescindível compreendê-la em sua 

dinâmica, como produto cultural. 

É compreensível que, para o cumprimento de seu papel, a ciência apele para as regressões e deixe de lado 

as inúmeras variações de comportamento e as suas respectivas causas. Adam Smith reconhece a simpatia como 
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intermediário, muitas vezes, é citado na Riqueza das Nações como um simples instrumento 

para satisfazer uma necessidade concreta da troca: para reconhecer no que se produz algum 

valor de uso, torna-se imprescindível “colocar-se no lugar do outro”, do usuário em potencial 

da mercadoria (que aos olhos do ofertante, geralmente, tem apenas valor de troca). Revestir o 

auto-interesse de uma importância, nas outras relações sociais, idêntica à que exerce nas 

relações econômicas ou elevá-lo a condição de único (ou único relevante) fator causal para 

análise do comportamento econômico é algo que se distancia bastante das crenças de Smith. 

Conforme escreve Angela Ganem: 

Adam Smith define o homem prudente como aquele capaz de agir com autocontrole, 

de cuidar de sua vida e do seu trabalho e de lutar para melhorar a sua própria 

condição. Ele tem amor próprio e age em perfeita adequação. No entanto, Adam 

Smith sublinha, em várias passagens que a prudência, embora respeitável, não é a 

virtude mais nobre. O homem sábio e virtuoso se destaca do prudente porque o 

primeiro tem o desejo magnânimo de melhorar a condição da comunidade. 

(GANEM, 2000: 141) 

Também é importante identificar na obra de Smith tanto a influência dos estóicos 

quanto sua crítica ao epicurismo; ambas podem ser percebidas na preocupação, mencionada 

no comentário de Angela Ganem, em diferenciar o homem virtuoso do homem prudente.11 

                                                                                                                                                                                     
um sentimento fundamental para as trocas, no entanto alerta sobre os perigos de se tentar explicar um objeto real 

a partir de apenas um de seus caracteres. A simpatia, por estar vinculada a valores institucionalizados, facilmente 

reconhecíveis, permite certa segurança nas transações, notadamente por afastar determinados preconceitos 

(cumprindo, de certo modo, a máxima pecunia non olet), todavia “existe algo de despropositado em um modelo 

de comportamento ‘racional’ que dependa da ignorância para ser capaz de obter bons resultados, que deixe de 

funcionar se as pessoas se tornarem mais bem informadas” (SEN, 1999: 102), em outras palavras, que se 

restrinja a um número extremamente reduzido de variáveis. Esta observação de Amartya Sen aplica-se bem à 

intenção de mostrar que o jogo não se resume à satisfação unilateral de bem-estar (o Dilema dos Prisioneiros, por 

exemplo, discorre sobre importantes restrições impostas à satisfação plena decorrentes de “colocar-se no lugar 

do outro”). Comportamentos destoantes do alicerçado na simpatia podem vir tanto do lado do sujeito – “Mesmo 

se a caracterização do comportamento racional na economia tradicional fosse aceita como absolutamente correta, 

poderia não necessariamente ter sentido supor que as pessoas realmente se comportariam do modo racional 

caracterizado (...) porque está bem claro que todos nós de fato cometemos erros, com freqüência 

experimentamos, nos confundimos e assim por diante.” (SEN, 1999: 27) – quanto do lado do objeto, uma vez 

que o sujeito pode ser motivado a desvios pela percepção, no comportamento do outro, de custos de transação, 

riscos morais etc..  

11 “De fato, as raízes estóicas da concepção smithiana de ‘sentimentos morais’ também deixam claro por 

que a simpatia e a autodisciplina tiveram um papel tão importante na noção de bom comportamento de Smith. 

Como ele mesmo salientou, ‘o homem, segundo os estóicos, deve considerar-se não separado e desvinculado, 

mas um cidadão do mundo, um membro da vasta comunidade da natureza’, e ‘no interesse dessa grande 

comunidade, ele deve em todos os momentos estar disposto ao sacrifício de seu mesquinho auto-interesse’. 

Embora a prudência vá muito além da maximização do auto-interesse, Smith em geral a considerava apenas 

como sendo ‘de todas as virtudes a que mais auxilia o indivíduo’, ao passo que ‘humanidade, justiça, generosi-

dade e espírito público são as qualidades mais úteis aos outros’.” (SEN, 1999: 38-9) 

A relação entre Adam Smith e o epicurismo, entretanto, depende de como se interpreta “Das Adam Smith 

Problem”. Segundo Amartya Sen, “Smith criticou Epicuro por tentar conceber a virtude inteiramente em termos 

de prudência, e aproveitou a oportunidade para desancar os ‘filósofos’ que tentaram reduzir tudo a uma só 

virtude: ‘Emendando todas as diferentes virtudes também a essa única espécie de atributo, Epicuro permitiu-se 

uma inclinação que é natural a todos os homens, mas que os filósofos especialmente tendem a cultivar com 

particular predileção como o grande modo de ostentar seu engenho: a propensão a explicar todos os fenômenos a 

partir do menor número possível de princípios’. Ironicamente, essa ‘particular predileção’ viria a ser atribuída ao 
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Por associar a teoria econômica à Filosofia, o pensamento smithiano atribui à economia uma 

complexidade inalcançável ao homem de negócios comum. Isto, ao mesmo tempo, faz surgir 

uma ciência e a coloca em oposição a interesses que, com o desenvolvimento do capitalismo, 

tentarão lhe impor uma subserviência à sociedade de mercado.  

O liberalismo econômico proposto por Adam Smith, antes de tudo, colocava em 

xeque as instituições existentes e as incitava a uma transformação natural, isto é, a superação 

das práticas feudais exigida pela modernidade não corresponderia necessariamente à 

sucumbência à crematística dos mercantilistas,12 ao contrário, sobre os escombros dos anciens 

régimes estaria colocada a possibilidade de construção de uma nova sociedade sob a insígnia, 

posteriormente explicitada pela Revolução Francesa – “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”.13 

                                                                                                                                                                                     
próprio Smith por seus exaltados admiradores ao fazê-lo ‘guru’ do auto-interesse (contrariando o que ele 

realmente afirmou).” (SEN, 1999: 40) Logicamente, basta que se considere a Riqueza das Nações como ruptura 

do exposto em Teoria dos Sentimentos Morais para que Smith passe de crítico a simpatizante do epicurismo e, 

por conseguinte, boa parte da teoria da chamada escola hedonista seja considerada prolongamento do 

pensamento smithiano. No entanto, se, como na “segunda leitura” de “Das Adam Smith Problem”, se levar em 

consideração suas palavras na Teoria dos Sentimentos Morais, o autor manifesta claramente sua posição: “sentir 

muito pelos outros e pouco por nós mesmos, restringir nossos afetos egoístas e cultivar os benevolentes, constitui 

a perfeição da natureza humana; e somente assim se pode produzir entre os homens a harmonia de sentimentos e 

paixões em que consiste toda a sua graça e propriedade.” (SMITH, 2002: 26) 

12 Adam Smith, em sua crítica ao Mercantilismo, ataca exatamente a “economia antinatural” 

(ARISTÓTELES, 1985: 23-8) como um obstáculo para a plena mobilidade da “mão invisível”. Segundo Dugald 

Stewart, “embora a princípio tenha se originado de uma condição singular de acidentes, o estado de sociedade 

prolongou-se muito além do seu período natural por um falso sistema de economia política, propagado por 

mercadores e manufatureiros, classe de indivíduos cujo interesse nem sempre é o mesmo que o do público, e 

cujo conhecimento profissional lhes deu muitas vantagens, mais precisamente nos primórdios dessa divisão da 

ciência, já que defendiam opiniões que desejavam ver prosperar. Por meio desse sistema, criou-se uma nova 

cadeia de obstáculos ao progresso da prosperidade nacional. Dentre esses, os que emergiram das desordens dos 

períodos feudais tenderam diretamente a perturbar a organização interna da sociedade, ao obstruir, de emprego 

em emprego e de lugar a lugar, a livre circulação de trabalho e mercadoria. O falso sistema de economia política 

que prevaleceu até aqui, na medida em que seu objetivo declarado é regular o intercâmbio comercial entre 

diferentes nações, produziu efeitos menos diretos e evidentes, mas não menos prejudiciais aos Estados que o 

adotaram. A esse sistema, uma vez que ascendeu dos preconceitos, ou antes, dos interesses dos especuladores 

mercantis, o Sr. Smith chama de Sistema Comercial ou Mercantil (...).” (STEWART, 2002: LXV)     

13 Adam Smith, juntamente com Francis Hutcheson, Wiliam Leechman, Thomas Reid, David Hume, 

Adam Ferguson, James Hutton, Dugald Stewart, Robert Burns etc., pertencia ao movimento iluminista escocês. 

O pensamento desses autores, criado e/ou disseminado nas universidades de Glasgow e Edimburgo e na 

Philosophical Society of Edinburgh, aparece, na historiografia tradicional, como uma honrosa exceção britânica 

na Ilustração. Os escoceses se destacariam, então, dos demais britânicos e superariam sua visão estreita voltada 

exclusivamente para questões mercantis e tecnológicas. 

Luiz Carlos Soares, entretanto, adverte sobre a existência de pesquisas históricas que comprovam não 

somente a presença marcante de uma mentalidade iluminista inglesa, mas a anterioridade do Iluminismo 

britânico em relação ao da Europa continental. Além disso, as influências entre os iluministas britânicos e 

franceses foram recíprocas. Os pesquisadores citados por Soares (2007) são Georges Gusdorf, George Rudé, 

Edward P. Thompson, John G. A. Pocock, Margaret C. Jacob, Roy Porter e Maria Lúcia G. Pallares-Burke. 

Eric Hobsbawm também cita a importância dos britânicos na construção dos ideais iluministas: “É 

significativo que os dois principais centros dessa ideologia fossem também os da dupla revolução, a França e a 

Inglaterra; embora de fato as idéias iluministas ganhassem uma voz corrente internacional mais ampla em suas 

formulações francesas (até mesmo quando fossem simplesmente versões galicistas de formulações britânicas). 

Um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento ‘esclarecido’. Libertar o 

indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal objetivo: do tradicionalismo ignorante da Idade 
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Embora o liberalismo de Adam Smith preceitue um “mercado livre”, também sugere 

que a eficácia dos movimentos da “mão invisível” depende de um ambiente econômico 

ideal.14 Por isso, a crítica de Smith ao sistema mercantilista e, principalmente, à elite que dele 

arrancava privilégios em detrimento do interesse nacional, se fazia num “tom de indignação, 

raro em seus escritos” (STEWART, 2002: LXV), conforme se pode notar: 

A ambição extravagante de reis e ministros, durante o século atual e o passado, não 

tem sido mais fatal para a tranqüilidade da Europa do que a inveja impertinente dos 

comerciantes e dos manufatores. (...) embora talvez não se possa corrigir a vil 

capacidade e o espírito monopolizador dos comerciantes e dos manufatores que não 

são nem deveriam ser os governantes da humanidade, pode-se com muita facilidade 

impedi-los de perturbar a tranqüilidade de pessoas que não sejam eles mesmos. 

(SMITH, 1996a: 471) 

Todavia romper com os interesses existentes demandaria uma vontade política que 

enfrentasse uma questão intrínseca às revoluções burguesas: se, por um lado, buscava-se com 

a ascensão burguesa o fim do parasitismo das classes dominantes (príncipes absolutistas, 

nobreza agrária, clero); por outro, a entrega do poder à burguesia15 significava transferir para 

                                                                                                                                                                                     
Média, que ainda lançava sua sombra pelo mundo, da superstição das igrejas (distintas da religião "racional" ou 

"natural"), da irracionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas de 

acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. A liberdade, a igualdade e, em seguida, a 

fraternidade de todos os homens eram seus slogans. No devido tempo se tornaram os slogans da Revolução 

Francesa.” (HOBSBAWM, 2010a: 48) 

A respeito da influência do pensamento inglês na França, principalmente o de Isaac Newton, Soares 

escreve: “os esforços intelectuais de Voltaire se dirigiram para o estudo e a divulgação do pensamento de 

Newton (...) contribuindo para tornar famoso o físico inglês primeiramente na França e, posteriormente, em todo 

o continente europeu. Assim, como afirma o historiador norte-americano Daniel J. Boorstin, Newton foi 

transformado no ‘primeiro herói popular da Ciência Moderna’ (...), referenciando toda a primeira geração de 

ilustrados continentais até cerca de 1780. (...) Na realidade, a importância de Newton neste primeiro momento da 

Ilustração indica um fato não muito considerado pelos historiadores que é a base ou a matriz intelectual e 

cultural inglesa do movimento na primeira metade do século XVIII (...). Diderot chegou a afirmar que ‘sem os 

ingleses, a razão e a filosofia ainda estariam, na França, na mais insignificante infância’ e que os grandes nomes 

da filosofia francesa, como Voltaire e Montesquieu, ‘eram alunos e seguidores dos filósofos e dos grandes 

homens da Inglaterra.” (SOARES, 2007: 26) 

14 Para que se estabeleça este ambiente ideal é importante a figura do Estado não apenas para a garantia 

de uma infra-estrutura adequada (inclusive população sadia e qualificada para o desempenho de suas funções 

sociais e econômicas), mas, sobretudo, para a retirada de empecilhos ao livre funcionamento do mercado e à 

capacidade produtiva do povo. Um trecho de Teoria dos Sentimentos Morais oferece algumas pistas: “Quais as 

dores de uma mãe quando ouve os gemidos de seu filhinho que, na agonia da enfermidade, não consegue 

expressar o que sente? Na sua idéia do que a criança está sofrendo, ela soma ao real desamparo da criança sua 

própria consciência desse desamparo, e seu próprio terror das conseqüências desconhecidas dessa perturbação; e 

de tudo isso forma, para sua própria dor, a mais completa imagem da desgraça e da aflição. O bebê, entretanto, 

sente apenas o desconforto do momento presente, que nunca pode ser muito grande. Quanto ao futuro, ele está 

perfeitamente seguro, e em sua despreocupação e falta de previsão possui um antídoto contra o medo e a 

ansiedade, grandes atormentadores do peito humano, dos quais a razão e a filosofia tentarão, em vão, defendê-lo 

quando se tornar um homem.” (SMITH, 2002: 10) Portanto, uma sensibilidade moral superior do observador 

pode levá-lo a perceber na ação conseqüências impensáveis ao agente. Se transposta para a Política, esta 

característica é passível de ser interpretada como uma possibilidade de regulação estatal. Embora não espere 

daquela “mãe” uma intervenção nos moldes hobbesianos, Smith não propõe a, diametralmente oposta, 

passividade total. 

15 Esta transferência do poder à burguesia não ocorre, necessariamente, de forma direta. Sabe-se que uma 

parcela dos teóricos das revoluções burguesas reconhecia como sistema de governo ideal aquele denominado 
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a economia o papel – antes, segundo Aristóteles, próprio à Política – de subordinar à sua 

vontade todas as demais artes. 

A passagem, na Economia, do período clássico para o neoclássico é resultado 

exatamente do amadurecimento dessa racionalidade burguesa liberal, que mediante sua 

representação na classe intelectual, nos filósofos ilustrados, tentou apagar qualquer vestígio 

do antigo, e supersticioso, modo de ver o mundo.  

 

2.2. A Economia Política clássica em relação ao espaço e ao tempo: delimitação do 

objeto. 

 

A investigação sobre a superação do paradigma clássico por aquele que vigorou a 

partir da Revolução Marginalista deve considerar a Economia Política clássica formada por 

um grupo de autores independentes, compondo um conjunto heterogêneo de idéias 

econômicas iniciadas por um pensador (Adam Smith) altamente comprometido com os 

aspectos filosóficos, principalmente éticos, da matéria. Este comprometimento de Smith, 

entretanto, não se encontra necessariamente com o mesmo relevo nos autores clássicos 

subseqüentes. 

Uma análise como a que se pretende aqui, voltada para os fundamentos filosóficos 

do pensamento econômico rotulado como “Economia Política clássica” em relação a um 

pensamento supostamente antagônico, instaurado pelos pioneiros do utilitarismo econômico e 

                                                                                                                                                                                     
despotismo esclarecido. “É mais correto chamarmos o ‘iluminismo’ de ideologia revolucionária, apesar da 

cautela e moderação política de muitos de seus expoentes continentais, a maioria dos quais – até a década de 

1870 – depositava sua fé no despotismo esclarecido.” (HOBSBAWM, 2010a: 49) O modelo de despotismo 

esclarecido denota anti-absolutismo e, geralmente, revisão dos critérios de composição dos parlamentos: o 

príncipe esclarecido seria aquele capaz de assimilar, por fé ou imposição legal, como primordiais os interesses 

gerais da nação, notadamente os da classe média. 

Isto, entretanto, não impediu os monarcas de utilizarem a seu favor as reivindicações iluministas: “É 

verdade que a simples necessidade de coesão e eficiência estatais em uma era de aguçada rivalidade 

internacional tinha de há muito obrigado os monarcas a pôr freio às tendências anárquicas de seus nobres e 

outros interesses envolvidos e a preencher seu aparelho estatal tanto quanto possível com pessoal civil não 

aristocrata. Além disso, na última parte do século XVIII, estas necessidades e o evidente sucesso internacional 

do poderio capitalista britânico levaram a maioria destes monarcas (ou melhor, seus conselheiros) a tentar 

programas de modernização intelectual, administrativa, social e econômica. Naquela época, os príncipes 

adotavam o slogan do ‘iluminismo’ do mesmo modo que os governos do nosso tempo, por razões análogas, 

adotam slogans de ‘planejamento’; e, como em nossos dias, alguns dos que adotavam slogans em teoria muito 

pouco fizeram na prática, e a maioria dos que fizeram alguma coisa estava menos interessada nas idéias gerais 

que estavam por trás da sociedade ‘iluminada’ (ou ‘planejada’) do que na vantagem prática de adotar métodos 

mais modernos de multiplicação de seus impostos, riqueza e poder. Reciprocamente, as classes média e instruída 

e as empenhadas no progresso quase sempre buscavam o poderoso aparelho central de uma monarquia 

‘iluminada’ para levar a cabo suas esperanças. Um príncipe necessitava de uma classe média e de suas idéias 

para modernizar seu Estado; uma classe média fraca necessitava de um príncipe para quebrar a resistência ao 

progresso, causada por arraigados interesses clericais e aristocráticos.” (HOBSBAWM, 2010a: 50-1)    
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depois aprimorado pela Revolução Marginalista, necessita de uma delimitação clara do que se 

entende por Economia Política clássica. 

Durante o período clássico da Economia, dois grandes grupos de estudiosos se 

formaram: os economistas políticos, membros reconhecidos pela história oficial da ciência 

nascente denominada Economia Política, e os teóricos sociais, intervencionistas tidos por 

Karl Marx como “socialistas utópicos”.16 O caráter liberal da Economia Política, amiúde 

ressaltado, decorre principalmente da influência maior, ao menos historiográfica, da produção 

oriunda do eixo Grã-Bretanha/França; se levado em consideração, porém, o pensamento 

econômico da época em sua totalidade, a vinculação da Economia Política com o liberalismo 

seria, sem dúvida, imprecisa: sabe-se, por exemplo, do alto teor nacionalista e protecionista da 

teoria econômica dos alemães e estadunidenses. O adjetivo “clássico”, então, funcionaria 

como um identificador do viés individualista, liberal, da Economia Política em questão. 

A Economia Política clássica chegou à França pelas mãos de Jean-Baptiste Say. 

Coube a Say e a seus seguidores17 acrescentar ao pensamento smithiano novas idéias que o 

adaptassem à realidade francesa e, segundo Paul Hugon, fizessem emergir uma “Escola 

Clássica francesa” livre do pessimismo que assolara os discípulos ingleses de Smith 

(notadamente Thomas Malthus e David Ricardo)18 (HUGON, 1974: 151-153). 

                                                           

16 Gabriel Bonnot de Mably, William Goldwin e François Noël Baboeuf estão entre os precursores do 

socialismo no século XVIII, embora seja de conhecimento geral que, pelo menos no século XVI, através de 

Thomas More, estas idéias se apresentavam primitivamente. Seus ideais, em certa medida, foram levados adiante 

por Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, William Thompson, Étienne Cabet, Victor Considérant, Pierre-

Joseph Proudhon etc.. Entre os discípulos de Saint-Simon, encontram-se Barhtélemy Enfantin, Amand Bazard, 

Augustin Thierry e o famoso Auguste Comte. 

17 Entre outros, na França, Charles Dunover e Frédéric Bastiat. A influência de Say, não se resume à 

França, conforme escreve Hugon: “Através de J. B. Say é que a Riqueza das Nações realmente se difunde. Na 

América do Norte, em particular, profunda foi a influência de Say. Seu Cathéchisme d’Economie Poltique, 

traduzido em Londres, por Richter, em 1816, foi editado nos Estados Unidos em 1817, pelo próprio pai do 

economista Carey. O Traité [d’Economie Politique] foi traduzido em Filadélfia em 1832 e até 1880 foi o 

compêndio mais usado na América do Norte.” (HUGON, 1974: 151) 

18 A “escola clássica francesa” procurou afastar a discussão da Economia Política de conflitos de classe, 

como as disputas entre proprietários de terra e capitalistas, que colocaram em oposição Thomas Malthus e David 

Ricardo. Malthus deu ao pensamento econômico britânico um tom sombrio, a partir de sua trágica teoria da 

população e de sua advertência sobre os danos econômicos de uma superprodução – a despeito de um modismo 

de origem atribuída ao próprio Say, a crença de que toda oferta gera sua própria demanda, mas que, segundo 

Jorge Miglioli, não se refere nem a uma lei originalmente formulada pelo francês nem à popularidade de Say: 

“Parece que nem mesmo o nome de Say aplicado à famosa concepção seja justificável. (...) Esta teria sido 

tomada, segundo Marx, da idéia de James Mill (1773-1833), pai de John Stuart Mill, de acordo com a qual existe 

um ‘equilíbrio metafísico entre vendedores e compradores’. (...) a idéia básica da referida ‘lei’ já se encontrava 

na obra de Adam Smith (...).” (MIGLIOLI, 1992: 9-10). 

Quanto ao pessimismo de Ricardo, foi descrito por Hugon, da seguinte maneira: “Ricardo admite o 

princípio da raridade relativa da terra mais fértil. Essa concepção faz com que a sua noção de renda surja como 

conseqüência da avareza da terra. Note-se aí a fundamental divergência com a noção de ‘produto líquido’ dos 

fisiocratas, proveniente da generosidade, da fecundidade da natureza. A noção de renda conduz ao pessimismo, 

enquanto a de produto líquido é uma afirmação de otimismo. A noção de renda implica a idéia de luta do homem 
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Tanto a necessidade de Hugon em diferenciar a Economia Política clássica britânica 

da francesa, quanto os desdobramentos nacionalistas da Economia Política ocorridos 

principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, demonstram a profunda ligação entre as 

teorias econômicas e as condições geopolíticas nas quais se desenvolvem. Assim, o objeto 

Economia Política clássica ganha contornos identificáveis: não compreende o 

nacionalismo/protecionismo alemão nem o estadunidense, tampouco o “socialismo utópico”; 

é produto do liberalismo e do ethos britânico. Dois outros elementos, já mencionados, devem 

ser relembrados: as ligações com a Filosofia Moral decorrentes da formação de Adam Smith e 

a anterioridade em relação ao academicismo do século XIX, propiciando certa independência 

temática e epistemológica frente ao padrão adotado pela ciência “moderna”. Considerando, 

ainda, o enfoque francês da Economia Política clássica como uma heterodoxia, o termo 

Economia Política clássica será, neste estudo, referente ao objeto Economia Política clássica 

britânica. 

O pensamento econômico clássico, então, se constrói a partir de interações com um 

cenário ímpar. O liberalismo britânico, cujas origens estão no século XVII, com John Locke, 

se posicionou como uma espécie de tradução ideológica da Revolução Industrial. Mesmo 

antes deste acontecimento histórico se manifestar, nas obras de Locke há referências a seu 

embrião. Eric Hobsbawm localiza o início do que se pode denominar Revolução Industrial, na 

década de 1780 e, portanto, Adam Smith escreveu Riqueza das Nações (publicada em 1776) 

durante uma fase incipiente dessa Revolução. A industrialização, por sua vez, potencializou o 

interesse britânico pelas questões comerciais (tanto domésticas quanto internacionais). A 

ciência britânica sofreu, ainda, uma dupla influência: fortes disputas teológicas que 

transbordaram para o âmbito social e político misturaram-se insolitamente a uma mentalidade 

fundada no mecanicismo newtoniano. Como se não bastasse, a Inglaterra apresentou ao 

mundo uma alternativa de Estado distinta do modelo dos revolucionários franceses e livre das 

necessidades políticas que conduziram os “capitalismos tardios” ao ideário intervencionista. 

Por outro lado, na “Era das Revoluções” (1789 a 1848), as “crateras gêmeas do 

vulcão revolucionário” influenciaram o mundo em áreas diferentes: os britânicos 

apresentaram o tipo tecnológico e mercantil a ser reverenciado, cabendo aos franceses a 

disseminação do pensamento de vanguarda. “A transformação de 1789-1848 é essencialmente 

o levante gêmeo que se deu naqueles dois países e que dali se propagou por todo o mundo. 

                                                                                                                                                                                     
contra a natureza: a renda, escreve muito judiciosamente Ricardo, ‘é uma criação de valor, não de riqueza’.” 

(HUGON, 1974: 131). 
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(...) esta dupla revolução – a francesa, bem mais política, e a industrial (inglesa) (...).” 

(HOBSBAWM, 2010a: 20) 

Por conseguinte, a base ideológica do desenvolvimento técnico-científico britânico 

tende, freqüentemente, a ser analisada sob um paradigma estranho, galocêntrico; chegando, 

por vezes, a ser o Iluminismo inglês completamente desprezado.19 Então, sua influência para 

fora da Grã-Bretanha seria indireta, como fonte de inspiração aos franceses, como ideologia 

filtrada pelos franceses ou, ainda, como ideologia embutida na técnica e na ciência; 

apresentando-se, no plano das idéias sempre como coadjuvante frente ao sofisticado 

raciocínio dos franceses e alemães. 

Admitindo que o liberalismo econômico seja um dos traços característicos da 

Economia Política clássica, é possível afirmar que o pensamento econômico clássico 

enfrentou, ainda em seu tempo de vigência, a oposição de outras escolas: internamente, 

surgiram dissidentes como Simonde de Sismondi20 – tido por Hugon como um dos 

precursores da vertente historicista (HUGON, 1974: 293) – e, em certa medida, John Stuart 

Mill; as críticas externas partiram da constatação de que o modelo teórico cosmopolita dos 

britânicos não seria aplicável aos “capitalismos tardios” da Alemanha e dos Estados Unidos. 

Esta oposição, notadamente de intervencionistas como Adam Müller, Daniel Raymond, 

Friedrich List e Henry Charles Carey, leva a Economia Política a ramificar-se em diversas 

escolas concorrentes – nacionalistas e historicistas principalmente, e também surge nessa 

época o germe do institucionalismo – e não pode ser confundida com o que Netto e Braz 

                                                           

19 “Muitos historiadores, especializados na história cultural e intelectual do século XVIII, têm analisado a 

Ilustração como um movimento cultural, intelectual, filosófico e científico de dimensão continental européia, 

cujo epicentro indiscutível era a França. (...) a Inglaterra foi esquecida (...) como se o movimento ilustrado não 

tivesse se manifestado na Inglaterra ou se circunscrevesse apenas a pequenos círculos bastante insignificantes 

que não eram suficientes para caracterizar um movimento de vulto. A exceção britânica seria a Escócia, (...) sem, 

entretanto, alcançar a importância que teve a França no movimento ilustrado.” (SOARES, 2007: 15) Em 

oposição a este ponto de vista, Soares apresenta os argumentos de Roy Porter: “Indubitavelmente, a Inglaterra 

não produziu nenhum Kant, mas esta não é a questão; não há razão para que a metafísica sistemática possa ser 

considerada como o apogeu da Ilustração. Pensadores como Locke abominavam l’esprit de système e varriam 

para longe as velhas teias de aranha da escolástica, (...) retirando a filosofia das nuvens (...) para os deleites da 

vida urbana, e unindo o homem de letras ao homem do mundo.” (PORTER Apud SOARES, 2007: 21) Maria 

Lúcia G. Pallares-Burke acrescenta: “a visão galocêntrica que tem prevalecido considera que a tarefa do 

Iluminismo foi arrasar com o Ancien Régime e construir um mundo livre. Para tanto, os iluministas tinham que 

ser radicais e revolucionários em sua atuação. O quadro em que agiam era fundamentalmente marcado por 

tumultos e jamais pela serenidade. Assim sendo, como os pensadores ingleses não eram radicais e 

revolucionários e viviam num ambiente de relativa serenidade, inferiu-se muitas vezes que a Inglaterra não teve 

um verdadeiro Iluminismo. (...) na história das idéias iluministas, a Inglaterra exerceu um grande papel – o de ter 

vindo primeiro.” (PALLARES-BURKE Apud SOARES, 2007: 21-2) 

20 De acordo com Hugon, “cabe a Sismondi o mérito de ter sido um dos primeiros a indicar o interesse em 

se ampliar o campo de estudos econômicos, cujo objeto deixa de ser a simples riqueza para girar em torno do 

homem, passando-se, assim, das preocupações atinentes à produção, ou seja, à oferta, para as relativas à 

repartição e ao consumo (...).” (HUGON, 1974: 289) 
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(2008: 16-7) consideram as duas linhas de desenvolvimento teórico decorrentes da “crise” da 

Economia Política clássica: a Revolução Marginalista e a “crítica à Economia Política”, de 

Karl Marx. Não se deve, também, tomar estas duas linhas como divisões provenientes da 

mencionada “crise”, seria mais apropriado referir-se a elas como o resultado cientificamente 

moderno (porque dotado de uma racionalidade antes inexistente), respectivamente, da 

Economia Política clássica e do socialismo “utópico”. 

Se o pensamento econômico clássico é essencialmente britânico, isto é, uma 

derivação das experiências daqueles que vivenciaram determinados acontecimentos históricos 

e os interpretaram a partir de suas condições culturais, e se a Economia Política clássica pode 

ser entendida como um processo, deve-se, também, reconhecer no resultado da transformação 

da Economia Política clássica (no movimento marginalista) a evolução do pensamento 

britânico.  

Se realmente a Economia neoclássica resulta do desenvolvimento do pensamento 

econômico a partir de Smith, se este desenvolvimento insere-se na dinâmica do Iluminismo e 

se o pensamento econômico clássico é fruto do ethos britânico e de um Iluminismo específico 

voltado precipuamente para as técnicas industriais e para a Economia; alguns resultados das 

pesquisas realizadas pela Escola de Frankfurt podem ser bastante úteis na análise da perda de 

conteúdo social na Economia, decorrente do afastamento de sua forma primitiva 

comprometida com a Filosofia Moral. Assim, ao longo desta monografia, nos valeremos 

dessas pesquisas tanto para conceituar Iluminismo quanto para apontar uma tendência da 

ideologia (e, por conseguinte, da ética) em diluir-se na técnica. 

Partindo do conceito de Iluminismo defendido por Max Horkheimer e Theodor W. 

Adorno, podemos, em certa medida, ver a perda de conteúdo ético da Economia como a nova 

forma de um objeto que segue o curso determinado pela mentalidade desmitologizante, e é a 

isto que nos reportaremos toda vez que utilizarmos a expressão iluminismo maduro. A noção 

de amadurecimento do Iluminismo é fundamental para que testemos a hipótese de que o 

pensamento marginalista consiste numa evolução, e não numa ruptura, em relação à 

Economia Política clássica. Que decorre, portanto, de um longo desenvolvimento da filosofia 

da ciência, embrionário em autores antigos, como Francis Bacon, conforme se percebe: 

O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam de verdade, o 

que importa é a operation, o proceder eficaz. “O verdadeiro objetivo e 

serventia da ciência” não reside nos “discursos plausíveis, deleitantes, 

veneráveis, que fazem efeito, ou em quaisquer argumentos intuitivamente 

evidentes, mas sim no desempenho e no trabalho, na descoberta dos fatos 

particulares anteriormente desconhecidos que nos auxiliem e nos equipem 

melhor na vida” [Bacon, Valerius Terminus of the Interpretation of Nature]. 
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Portanto, nenhum mistério há de restar e, tampouco, qualquer desejo de 

revelação.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 90) 

Herbert Marcuse e Jürgen Habermas completam esse raciocínio, verificando na 

técnica e na ciência do mundo desenfeitiçado uma ideologia que transcende o discurso e 

manifesta-se na ação uniforme, na conduta programada, no cotidiano mercantilizado. 

Talvez o próprio conceito de razão técnica seja uma ideologia. Não apenas a 

sua aplicação, mas já a própria técnica é dominação (sobre a natureza e sobre 

o homem), dominação metódica, científica, calculada e calculadora. Não é 

apenas de maneira acessória, a partir do exterior, que são impostos à técnica 

fins e interesses determinados – eles já intervêm na própria construção do 

aparato técnico; a técnica é sempre um projeto (Projekt) histórico-social; 

nela é projetado (Projektiert) aquilo que a sociedade e os interesses que a 

dominam tencionam fazer com o homem e com as coisas. Tal objetivo da 

dominação é “material” e, nessa medida, pertence à própria forma da razão 

técnica. (MARCUSE Apud HABERMAS, 1980: 314). 

E: 

A “racionalização” progressiva da sociedade está ligada à institucionalização 

do progresso científico e técnico. Na medida em que a técnica e a ciência 

penetram os setores institucionais da sociedade, transformando por esse 

meio as próprias instituições, as antigas legitimações se desmontam. 

Secularização e “desenfeitiçamento” das imagens do mundo que orientam o 

agir, e de toda a tradição cultural, são a contrapartida de uma “racionalidade” 

crescente do agir social. (HABERMAS, 1980: 313) 

Estas explicações, por sua vez, não podem afastar-se das especificidades da visão de 

mundo britânica. O empirismo aliado a uma religiosidade cada vez mais interessada em 

aceitar o mundano como manifestação do projeto divino, este modo de ver que esvazia as 

clausuras e lança o homem à louvável investigação da obra de Deus; a nova forma de poder, a 

abertura do Estado aos interesses da classe média e, ao contrário do republicanismo francês, a 

constatação da imprescindibilidade da figura do monarca; o espaço crescentemente 

urbanizado, habitado por trabalhadores livres e consumidores dos bens e serviços modernos, o 

escoamento da produção industrial em direção a uma demanda forjada não por necessidades 

vitais, mas por desejos compensatórios e ilimitados de acumulação de coisas, de distração 

mental, de descanso para a próxima jornada de trabalho; estes são os elementos contidos no 

campo de visão da ciência fundada pelo Iluminismo britânico. 

Porém trata-se, estranhamente, de um processo que inclui a teoria de Adam Smith e 

sua indisfarçável preocupação ética. Embora uma parte dos estudiosos queira ver Smith como 

arauto do egoísmo, o trajeto da Economia Política clássica à Revolução Marginalista, 

certamente se confunde com a história do esvaziamento do conteúdo ético da Economia; e 

este esvaziamento, por sua vez, contraria as motivações originais da teoria de Smith e, por 
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conseguinte, do surgimento da Economia como ciência (se se aceitar como ciência a 

Economia Política clássica).     

A transformação da Economia, de Adam Smith até os marginalistas, ocorre tanto no 

plano das idéias, como uma evolução do Iluminismo, quanto materialmente, como reflexo de 

um desenvolvimento que não se restringe à esfera da produção econômica – as importantes 

inovações decorrentes de avanços tecnológicos propiciados por engenheiros formados nas 

modernas instituições de ensino comprometidas com o mercado e de avanços administrativos, 

gerenciais, com a divisão do trabalho do capitalista expressa num conjunto de profissões 

voltadas a liberar o empresário de determinadas tarefas e, ao mesmo tempo, imprimir a estas 

tarefas um caráter científico –, abarca também o nascimento da indústria do lazer e a 

crescente utilização de ferramentas de propaganda e marketing destinadas a estabelecer 

definitivamente a cultura do consumo.    

Finalmente, a incompatibilidade entre “ética” e “engenharia” (no sentido dado a estas 

expressões por Amartya Sen) na prática econômica, e justamente a insustentável presença 

desses dois aspectos numa mesma especialidade científica torna-se uma das principais 

motivadoras da crítica marginalista. 
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3. A ÉTICA NA ECONOMIA 

 

Este capítulo visa à apresentação de tópicos da ética econômica que consideramos 

imprescindíveis para que verifiquemos a hipótese a ser defendida no capítulo III, isto é, para 

que sustentemos a idéia de que o afastamento dos temas éticos da discussão econômica se deu 

por pressão do mercado. 

Além desta introdução, conta com mais cinco seções. 

Na seção 3.1 tentaremos explicar que, ao menos no caso britânico, as teorias 

econômicas estão intimamente ligadas ao sistema educacional. Por isso, as relações 

estabelecidas por Weber, entre a ética protestante e o “espírito capitalista” não devem ser 

desprezadas, devido à imensa influência do pensamento religioso (principalmente das 

religiões “racionais” e “naturais”) nas instituições de ensino, seja pelo conservadorismo 

anglicano, seja pela disseminação do Iluminismo escocês em universidades calvinistas ou, 

ainda, pela importante contribuição dos presbiterianos e congregacionalistas. 

Enfatizaremos, também, a tentativa da Economia Política clássica em conciliar 

aplicabilidade e multidisciplinaridade. Logo essas duas características reverenciadas pelo 

pensamento clássico mostraram-se incompatíveis. Principalmente quando o sistema de 

educação iluminista britânico recorreu à inserção, no mercado, de jovens educados para esse 

mercado. A educação deixou de ser um privilégio da “elite”, uma forma de ostentação de 

superioridade pela erudição, e tornou-se o conjunto de conhecimentos necessários para atuar 

no mundo, principalmente no mundo profissional. Este talvez seja o grande dilema posto pelo 

Iluminismo maduro (a revolução técnico-científica, com sua divisão do trabalho intelectual) 

no campo da educação. Algo que, guardados os interesses de classe, foi prenunciado pelos 

defensores do Ensino Oficial Anglicano, para eles: 

(...) o termo “liberal” significava, sobretudo, um tipo de ensino altamente 

“fragmentado” e “especializado” contrário ao “universalismo” das tradições 

culturais da upper class (...). De acordo com estes setores conservadores, o “Ensino 

Liberal” significava ainda a possibilidade de difusão de uma série de heresias 

religiosas, principalmente aquelas que procuravam contestar o Trinitarismo 

Anglicano (SOARES, 2007: 85). 

Utilizamos, ainda na seção 3.1, a discussão sobre o ensino de Filosofia – mais 

especificamente, como Smith tomou partido nesta questão – para demonstrar que, já na época 

de Smith o estudo da Metafísica causava certo incômodo. 

O caráter liberal da ética econômica smithiana é tratado na seção 3.2. Numa breve 

passagem pelos temas explorados na Teoria dos Sentimentos Morais, procuramos expor o 

modo como a teoria política de Smith vê a liberdade e a participação do Estado e, por 
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conseguinte, sua oposição ao intervencionismo hobbesiano e ao mercantilismo. Além disso, a 

seção 3.2, ao enfatizar o liberalismo em Smith, prepara a discussão da seção 3.3, que discorre 

sobre as teorias da Ética (conseqüencialismo e deontologia).21 

Adam Smith une a sua apologia ao livre mercado a críticas às concessões estatais à 

cobiça dos mercantilistas. Não se trata simplesmente de recriminar governos que oferecem 

privilégios a uma determinada classe e sim de ver a liberdade (e a igualdade, não respeitada 

por aqueles privilégios) como um meio necessário ao desenvolvimento social; nota-se, 

portanto, uma postura deontológica, mas não inconseqüente – como frisou Amartya Sen, 

“seria um erro não dar atenção às conseqüências mesmo quando se está lidando com objetos 

intrinsecamente valiosos” (SEN, 1999: 91). O enaltecimento dessa Ética deontológica, 

entretanto, não iguala todos os homens (se verá adiante, na seção 3.4, que as cobranças morais 

variam qualitativamente, conforme a classe social a qual pertence o indivíduo). 

No entanto, com a crescente influência da filosofia utilitarista na Economia, o 

conseqüencialismo paulatinamente recuperou o espaço cedido à deontologia, o que, por sua 

vez, fez com que os tópicos intimamente relacionados aos agentes econômicos (direitos, 

liberdade, oportunidades...) não fossem mais vistos como intrínsecos às relações econômicas; 

nesta perspectiva, questões que envolvem diretamente considerações éticas são respondidas a 

partir de um receituário preparado fora do âmbito da Economia. 

A seção 3.3 visa também à apresentação de duas alternativas para os problemas 

suscitados por uma contraposição entre conseqüencialismo e deontologia: o evolucionismo 

social e o ótimo de Pareto; além disso, introduz a explicação (liberal) smithiana sobre a 

formação do Estado. 

A seção 3.4 volta-se para as cobranças morais, diferentes conforme o posicionamento 

sócio-econômico do indivíduo. Verifica-se também que, com o que Veblen considerou 

pecuniarização do social (a substituição do ócio conspícuo pelo consumo conspícuo), essas 

distintas cobranças alcançaram o âmbito do consumo. Além disso, a utilização do consumo 

como forma de exposição do status sócio-econômico, gerou a noção de “necessidades 

ilimitadas”, importante axioma da Economia moderna (acrescentando-se, é claro, um modo de 

produção voltado exclusivamente à confecção de valores de troca). 

                                                           

21 Cabe ressaltar, conforme escreveu Marcos Fernandes Gonçalves da Silva: “As teorias sobre ética 

tendem a ser divididas entre conseqüencialistas e deontológicas, distinção esta um tanto artificial, apesar de 

didática.” (SILVA, 2007: 10). Mais adiante, o autor reforça esta advertência: “Tais distinções entre deontologia e 

conseqüencialismo podem ser úteis. Todavia, a essência dos problemas morais reside exatamente no fato de que 

há – e sempre haverá – uma tensão entre fins e meios. As teorias morais são, em geral, combinações de 

deontologia com conseqüencialismo.” (SILVA, 2007: 12) 
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Na última seção do capítulo, apresentamos o método quantitativo da Economia em 

seu caráter ideológico. Não uma ideologia discursiva e sim operacional, expressa em fórmulas 

que lidam exclusivamente com a regularidade, confinando os comportamentos não 

padronizados à condição de termos de erro. 

 

3.1. Modelo educacional iluminista, religiões racionais e teoria econômica. 

 

A Economia Política clássica caracterizava-se pela vocação de ciência aplicada não-

especializada, isto é, pelo seu engajamento na revolução iluminista simultâneo a uma natureza 

científica abrangente (o que o academicismo atual denomina multidisciplinaridade). A 

conjunção destes dois aspectos, sob uma análise que despreze as especificidades do 

Iluminismo britânico, tem levado à constatação de que quaisquer vestígios de 

questionamentos éticos ou metafísicos sejam recaídas de cientistas formados em ambientes 

“tradicionais” – a conquista de uma mentalidade secular num meio ainda contaminado pelo 

misticismo freqüentemente transforma tais pensadores em heróis: de certo modo, a luta de um 

Smith (ou, mais remotamente, de um Locke) para construir argumentos científicos e, ao 

mesmo tempo, manter adormecido seu cristianismo seria a personificação da luta entre a 

ciência iluminada e o dogmatismo religioso, entre o pensamento progressista e o 

tradicionalismo. É interessante notar que a leitura mais convincente para a ortodoxia 

econômica, de uma relativa compatibilidade do liberalismo clássico com o modelo 

neoclássico de racionalidade, incorre na eliminação dos fundamentos éticos das teorias 

smithiana e lockeana e ignora a importância da religiosidade britânica na formação de seu 

ethos. 

A ética protestante desvencilhada dos tabus econômicos do catolicismo medieval, 

como bem frisou Max Weber, possibilitou a seus adeptos europeus (e europeizados) acumular 

riquezas sem culpa e enxergar neste procedimento um modo de agradar a Deus. No caso 

britânico, incluem-se as estratégias de sobrevivência social e econômica de grupos 

discriminados pelo sectarismo religioso, principalmente os dissidentes.22 Forçados a 

                                                           

22 A luta dos dissidentes pelo fim da intolerância civil e religiosa que os afligia, deu-se pela via política – 

“muitos Dissidentes começaram a participar da vida política nas municipalidades, chegando a se utilizar, para 

isso, de um recurso previsto pelo Corporation Act (1661), que era a realização de uma comunhão obrigatória 

anual numa paróquia Anglicana. Com objetivo de conter a ascensão dos Não-Conformistas, a maioria Tory 

aprovou o Occasional Conformity Act (Ato de Conformidade Ocasional), em 1710, que, na realidade, procurou 

proibir o subterfúgio utilizado pelos Dissidentes para participarem da vida política.” (SOARES, 2007: 71) – e 

pela via ideológica acadêmica – à medida do reconhecimento da qualidade do ensino de suas instituições, estas 
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desenvolver seu próprio sistema de ensino, nas cercanias do sistema oficial do qual foram 

excluídos, os dissidentes, ao mesmo tempo em que o utilizaram para a formação de 

sacerdotes, o expandiram qualificando seus jovens para o mercado de trabalho. A inovação 

pedagógica destas instituições consistia em (1) estímulo à criticidade, através do estudo de 

pontos de vista discordantes de sua crença religiosa; (2) uma grade curricular que substituía os 

ensinamentos “clássicos” – úteis à erudição da “elite”, porém supérfluos no cotidiano do 

homem comum –; e (3) o entendimento de que era importante o sucesso material, mundano.23 

Percebe-se, assim, tanto o interesse numa educação abrangente, quanto em sua aplicabilidade. 

                                                                                                                                                                                     
ampliavam a quantidade de jovens com formação liberal, vindos também do círculo não-dissidente, capazes, por 

sua vez, de difundir os ideais de tolerância. 

23 Segundo Luiz Carlos Soares, “um outro fator de distinção dos Presbiterianos, na sua luta pelas 

liberdades religiosas e civis e contra a intolerância do Conservadorismo Anglicano, que era, como lembram Jean 

Raymond e John Pickestone, o seu regime de admissão ‘livre de quaisquer testes religiosos’ para que seus 

estudantes melhor pudessem se dedicar à ‘busca da razão em todos os campos de conhecimento humano’. Desse 

modo, a Filosofia Natural e Experimental ou as modernas Ciências Naturais se tornaram não apenas a base para 

um ‘Conhecimento Racional’, como também o ‘paradigma da livre investigação’, na opinião destes dois 

historiadores. De acordo com Michael Watts, a ‘liberdade de investigação’ acabou se constituindo na principal 

contribuição das Academias de Ensino dos Presbiterianos (e também dos Congregacionalistas) para o campo da 

educação e para a vida secular na Inglaterra do século XVIII.” (SOARES, 2007: 82-3) Mais adiante, Soares 

escreve: “A característica mais extraordinária do método do Dr. [Philipe] Doddridge [tutor da Academia de 

Northampton], assinalada por R. K. Webb, era ‘sua insistência na exposição dos estudantes a todos os lados de 

todas as questões’, através da leitura e do debate das obras de ‘autoridades rivais’ (autores com pontos de vista 

contraditórios), o que os obrigava a desenvolverem o seu próprio raciocínio e a terem a sua própria opinião, ‘na 

sala de aula e no mundo exterior a ela’. (...)” (SOARES, 2007: 86) 

Adam Smith percebia a importância de uma reformulação urgente do ensino. Ao analisar os currículos 

das escolas (de ensino fundamental) britânicas, relacionando-os com as necessidades dos “filhos das pessoas 

comuns”, escreveu: “(...) se, em vez de um pequeno verniz de latim, (...) que dificilmente poderá ser-lhes de 

alguma utilidade –, se ensinassem os rudimentos da geometria e da mecânica (...). É raro encontrar uma 

atividade comum que não ofereça algumas oportunidades para se aplicar nela os princípios da geometria e da 

mecânica e que, portanto, não exercitem e aprimorem as pessoas comuns nesses princípios que constituem a 

propedêutica necessária para as ciências mais elevadas e mais úteis.” (SMITH, 1996b: 246-7) 

 Segundo Eric Hobsbawm: “A educação inglesa era uma piada de mau gosto, embora suas deficiências 

fossem um tanto compensadas pelas duras escolas do interior e pelas universidades democráticas, turbulentas e 

austeras da Escócia calvinista (...). Oxford e Cambridge, as duas universidades inglesas, eram intelectualmente 

nulas, como o eram também as sonolentas escolas públicas, com a exceção das Academias fundadas pelos 

‘Dissidentes’ (...). Até mesmo as famílias aristocráticas que desejavam educação para seus filhos confiavam em 

tutores e universidades escocesas.” (HOBSBAWM, 2010a: 61-2) 

A inserção dos formandos das Academias Dissidentes no mercado de trabalho indiscutivelmente marcou 

uma transformação da sociedade britânica. “(...) estas instituições não ficaram restritas a uma clientela exclusiva 

e também não procuraram orientar suas atividades de formação de estudantes leigos e religiosos a partir de uma 

posição teológica específica. (...) nas Academias dirigidas especialmente por Tutores Presbiterianos e 

Congregacionalistas, sobretudo a partir dos anos 1690 e mais amplamente no início do século XVIII, a 

Matemática e a Filosofia Natural (Física, Astronomia e Química) passaram a ter um papel mais destacado como 

elemento de ‘prova da Religião Natural’, o que significava a adoção plena de uma perspectiva de Cristianismo 

Racional ou Religião Racional que tanto distinguiu esta corrente religiosa no decorrer do Século das Luzes.” 

(SOARES, 2007: 81-2) 

Em sua descrição das Academias Dissidentes, Robert E. Schofield escreve: “Elas forneceram, pela 

primeira vez na Inglaterra, instrução formal em línguas modernas, em história moderna, em aritmética prática e 

comercial e, mais significativamente, nas novas ciências experimentais. Estas academias floresceram enquanto o 

número de estudantes e a qualidade da educação das universidades [do sistema oficial inglês] declinaram. Os 

ingleses de classe média, formados nas escolas dissidentes, carregaram seu novo aprendizado para a intensa 
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A inserção dos protestantes no mundo capitalista, no entanto, levou a uma evolução 

questionável de sua ética econômica,24 obscurecendo de certo modo o caráter abrangente de 

sua formação intelectual proposto pelos educadores dissidentes e isto, de determinada forma, 

                                                                                                                                                                                     
rotina de suas vidas, demonstrando a utilidade do conhecimento e ajudando a passá-lo adiante” (SCHOFIELD 

Apud SOARES, 2007: 82) 

24 O “desencantamento” do mundo pode, paradoxalmente, ser visto como reflexo de uma nova 

mentalidade religiosa. Um interessante ponto de partida é a comparação entre a visão tomista de trabalho e a que 

se desenvolveu com a ética protestante. Segundo Weber, para São Tomás de Aquino “o trabalho é necessário 

apenas naturali ratione {por razão natural} para a manutenção da vida do indivíduo e da coletividade. Na falta 

desse fim, cessa também a validade do preceito”. (WEBER, 2004: 145). Richard Baxter, presbiteriano apologeta 

do sínodo de Westminster, retruca São Tomás de Aquino da seguinte maneira: “O ‘descanso eterno dos santos’ 

está no Outro Mundo; na terra o ser humano tem mais é que buscar a certeza do seu estado de graça ‘levando a 

efeito, enquanto for de dia, as obras daquele que o enviou’. Ócio e prazer, não; só serve a ação, o agir conforme 

a vontade de Deus inequivocamente revelada a fim de aumentar a sua glória. A perda de tempo é, assim, o 

primeiro e em princípio o mais grave de todos os pecados.” (WEBER, 2004: 143) 

Transpondo para o âmbito do trabalho a idéia de predestinação, Lutero argumenta que “a inserção mesma 

dos seres humanos nas profissões e nos estamentos já dados, que é um produto da ordem histórica objetiva, 

torna-se ela própria uma emanação direta da vontade divina e, portanto, vira uma obrigação religiosa para o 

indivíduo permanecer na posição social e nos limites em que Deus o confiou” (WEBER, 2004: 146). Novamente 

Baxter rompe com o conservadorismo e escreve: “Se Deus vos indica um caminho no qual, sem dano para vossa 

alma ou para outrem, possais ganhar nos limites da lei mais do que num outro caminho, e vós o rejeitais e seguis 

o caminho que vai trazer ganho menor, então, estareis obstando um dos fins do vosso chamamento (calling), 

estareis vos recusando a ser o administrador de Deus (stewart) e a receber os seus dons para poderdes empregá-

lo para Ele se Ele assim o exigir. Com certeza não para fins de concupiscência da carne e do pecado, mas sim 

para Deus, é permitido trabalhar para ficar rico.” (BAXTER Apud WEBER, 2004: 148) 

Então, percebe-se que, mesmo vinculada à ordem providencial, a visão protestante prepara o terreno para 

uma nova relação entre o homem e a satisfação de suas necessidades. O trabalho (ou a busca por riqueza) não 

cessa com a aquisição dos meios de suprir as necessidades; tornando-se uma forma de afastar-se do ócio, muitas 

vezes apresenta-se como um fim em si. Na teoria weberiana, o desenvolvimento do “espírito capitalista” 

decorreria disso. Como percebe John Wesley: “Religião, com efeito, deve necessariamente gerar, seja 

laboriosidade (industry), seja frugalidade (frugality), e estas não podem originar senão riqueza. Mas se aumenta 

a riqueza, aumentam também orgulho, ira e amor ao mundo em todas as suas formas. (...) Assim, embora 

permaneça a forma da religião, o espírito vai desvanecendo pouco a pouco. (...) Não nos é lícito impedir que as 

pessoas sejam laboriosas e frugais; temos que exortar todos os cristãos a ganhar tudo quanto puderem, e poupar 

tudo quanto puderem; e isso na verdade significa: enriquecer.” (WESLEY Apud WEBER, 2004: 159-160) O 

paradoxo notado por Wesley conduziu Max Weber a escrever que “aqueles vigorosos movimentos religiosos 

cuja significação para o desenvolvimento econômico repousava em primeiro lugar em seus efeitos de educação 

para a ascese, só desenvolveram com regularidade toda a sua eficácia econômica quando o ápice do entusiasmo 

puramente religioso já havia sido ultrapassado, quando a tensão da busca pelo reino de Deus começou pouco a 

pouco a se resolver em sóbria virtude profissional, quando a raiz religiosa definhou lentamente e deu lugar à 

intramundanidade utilitária (...). O que essa época religiosamente vivaz do século XVII legou à sua herdeira 

utilitária foi sobretudo e precisamente uma consciência imensamente boa – digamos sem rodeios: farisaicamente 

boa – no tocante ao ganho monetário, contanto que ele se desse tão só na forma da lei. (...) Com a consciência de 

estar na plena graça de Deus e ser por ele visivelmente abençoado, o empresário burguês, com a condição de 

manter-se dentro dos limites da correção formal, de ter sua conduta moral irrepreensível e de não fazer de sua 

riqueza um uso escandaloso, podia perseguir os seus interesses de lucro e devia fazê-lo. O poder da ascese 

religiosa, além disso, punha à sua disposição trabalhadores sóbrios, conscienciosos, extraordinariamente 

eficientes e aferrados ao trabalho como se finalidade de sua vida, querida por Deus. E ainda por cima dava aos 

trabalhadores a reconfortante certeza de que a repartição desigual dos bens deste mundo era obra toda especial da 

divina Providência, que, com essas diferenças, do mesmo modo que com a graça restrita {não universalista}, 

visava a fins por nós desconhecidos. Calvino já havia enunciado a frase, muitas vezes citada, segundo a qual o 

‘povo’, ou, dito de outra forma, a massa dos trabalhadores e dos artesãos, só obedece a Deus enquanto é mantido 

na pobreza. Os holandeses (Pieter de la Court etc.) ‘secularizam’ tal sentença ao dizer que a massa dos seres 

humanos só trabalha se a tanto a impelir a necessidade, e essa formulação de um Leitmotiv da economia 

capitalista iria desembocar mais tarde na correnteza da teoria da ‘produtividade’ dos baixos salários.” (WEBER, 

2004: 160-1) 
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contribuiu para que os fundamentos éticos econômicos clássicos tenham perdido importância 

ao longo do tempo e, na segunda metade do século XIX, sido rotulados como obsoletos. 

A subjetividade presente no cenário britânico, entretanto, não pode restringir-se 

àquela enraizada no protestantismo. Mesmo para Weber, a ética protestante é somente uma 

entre as variáveis que explicam o “espírito capitalista”. Claramente as alterações da 

mentalidade econômica britânica com o novo modo de produção, capitalista, devem muito a 

turbulentas questões sociais emanadas numa série de medidas polêmicas – das quais, as Leis 

dos Pobres talvez sejam as que melhor resumam tal esforço em regulamentar a nova ordem. 

As resoluções dos governantes britânicos estiveram freqüentemente, durante o período de 

industrialização, de alguma maneira vinculadas aos efeitos sociais dessa modernização 

econômica, notadamente o aumento da oferta de mão-de-obra não-agrícola, pelo surgimento 

dos trabalhadores livres despojados da contrapartida da servidão feudal – a subsistência 

material garantida por uma produção própria e por tradições que os protegiam em tempos de 

crise –,25 levando à formação de uma classe proletária que, unida a marginais citadinos,26 

                                                           

25 Eric Hobsbawm escreve que “o velho sistema tradicional, embora ineficaz e opressor, era também um 

sistema de considerável certeza social e, em um nível bastante miserável, de alguma segurança econômica, para 

não mencionarmos que era consagrado pelo costume e tradição. (...) A revolução legal, do ponto de vista do 

camponês, não lhe deu nada exceto alguns direitos legais, mas lhe tomou bastante, por exemplo, na Prússia, a 

emancipação deu-lhe dois terços ou a metade da terra que ele já cultivava e a libertação do trabalho forçado e de 

outras obrigações (...). Para o camponês pobre parecia uma troca desfavorável. (...) A divisão do campo comum, 

do pasto e da floresta, com a colocação de cercas, simplesmente retirou do camponês pobre ou do aldeão os 

recursos e reservas a que ele (ou melhor, ele como parte da comunidade) sentia ter direito. O mercado de terras 

livres significava que ele provavelmente teria que vender sua terra; e a criação de uma classe rural de 

empresários, que os mais empedernidos e duros o explorariam em lugar dos antigos senhores ou junto com eles. 

Além disso, a introdução do liberalismo na terra foi uma espécie de bombardeio silencioso que destruiu a 

estrutura social em que sempre habitaram os camponeses, não deixando nada intacto, exceto os ricos: uma 

solidão chamada liberdade.” (HOBSBAWM, 2010a: 253-4) 

Paralelamente aos direitos, os servos tinham muitos deveres: “No senhorio fundiário, principalmente a 

corvélia, trabalho gratuito (...) o censo e a mão-morta, e ainda, em certos tipos de tenência camponesa, um 

porcentual da produção. No senhorio banal, as chamadas banalidades: taxas de uso do moinho, do lagar e do 

forno, monopólios do senhor; albergagem ou requisição de alojamento; taxa pelo uso dos bosques, (...) multas e 

taxas judiciárias diversas; talha, surgida em fins do século XI, pela qual o senhor em troca de proteção militar 

cobrava quando e quanto necessitasse (...) que muito pouco tinham a ver com ‘impostos’. Elas faziam parte, isso 

sim, de uma mentalidade que colocava muito da atividade econômica no plano mágico (...).” (FRANCO 

JÚNIOR, 2001:38-39) 

Percebe-se que o próprio entendimento popular das relações econômicas revestia-se em misticismo. Isto 

não quer dizer, entretanto, que a mentalidade do povo europeu medieval fosse a causa das relações de trabalho 

estabelecidas pelo sistema feudal. Ao contrário, a legitimação das relações econômicas por seu aspecto mágico 

expressava o aparato ideológico de dominação que, por sua vez, não dispensava a aplicação de sanções violentas 

aos desobedientes.   

26 “(...) os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam 

enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição. Eles se converteram em massas de 

esmoleiros, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e na maioria dos casos por força das 

circunstâncias. Daí ter surgido em toda a Europa ocidental, no final do século XV e durante todo o século XVI, 

uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram 

imediatamente punidos pela transformação, que lhes foi imposta, em vagabundos e paupers. A legislação os 
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criava um novo perfil demográfico, urbanizado e composto de uma população, na maior parte 

das vezes, desapossada de qualquer meio de produção que não seja seu próprio corpo, 

convivendo, por outro lado, com “classes médias” intensamente engajadas numa participação 

política compatível com suas pretensões de ascensão social. Contudo nos deteremos, aqui, à 

investigação de idéias – decididamente, não imunes às transformações sócio-históricas – 

construídas principalmente nas instituições de ensino, que conduzem ao enfraquecimento da 

abordagem metafísica, à quebra do paradigma ético econômico deontológico, pela moda 

utilitarista e seu viés ético conseqüencialista, e, em certa medida, à subordinação da Filosofia 

Natural e da Filosofia Moral à Lógica, destinando a conduta moral, no âmbito econômico, à 

condição de termo de erro – variável exógena irrelevante e igualada às demais perturbações. 

Smith, em sua crítica às universidades européias, já apresentava as armas do 

academicismo da revolução técnico-científica do século XIX; segundo ele, na maioria dessas 

instituições, a antiga divisão da Filosofia – em Física (ou Filosofia Natural), Ética (ou 

Filosofia Moral) e Lógica –27 foi substituída por outra, em cinco partes, devido à necessidade 

de se ensinar a Filosofia em função da Teologia. Na Filosofia ministrada nas universidades, 

comprometida com a tradição escolástica, a Filosofia Natural dividiu-se em dois “capítulos” – 

a doutrina sobre os corpos (Física) e a doutrina sobre os espíritos (Metafísica) –, além disso, 

quando essas ramificações se mostraram opostas, “a comparação entre elas deu naturalmente 

origem a uma terceira, a chamada Ontologia, ou seja, a ciência que tratava das qualidades e 

atributos comuns aos dois objetivos das duas outras ciências” (SMITH, 1996b: 236). Porém, 

                                                                                                                                                                                     
tratava como criminosos ‘voluntários’ e supunha que dependia de sua boa vontade seguir trabalhando nas antigas 

condições, que já não existiam.” (MARX, 1984 : 275) 

Também é importante destacar a crítica de Harriet Martineau àqueles que, durante o processo de 

formação da classe proletária, tenderam, à sombra da Speenhamland, a igualar trabalhadores e indigentes: 

“[Harriet Martineau] compreendia e expressava claramente a necessidade que a sociedade tinha de uma nova 

classe, uma classe de ‘trabalhadores independentes’. Eles eram os heróis dos seus sonhos e ela fez um deles – um 

trabalhador cronicamente desempregado, que se recusava a apelar para a assistência social – dizer com orgulho a 

um colega que se dedicara a depender dos impostos: ‘Aqui estou eu, e desafio qualquer um a desprezar-me. (...) 

a zombar deles [meus filhos] quanto ao lugar que ocupam na sociedade. (...)’. (...) A senhorita Martineau 

apontou ‘o erro vulgar da aristocracia em supor existir apenas uma espécie de sociedade abaixo da rica com a 

qual, em função dos seus interesses econômicos, eles se viam obrigados a manter negócios’. Lorde Eldon, se 

queixava ela, tal como outros que deveriam compreender melhor, ‘incluía sob apenas uma cabeça (‘as classes 

baixas’) todos os que estavam abaixo dos banqueiros mais ricos – fabricantes, comerciantes, artesãos, 

trabalhadores e indigentes...’. Mas, insistia ela com ardor, era da diferença entre essas duas últimas categorias 

que dependia o futuro da sociedade. ‘Exceto pela distinção entre soberano e súdito, não existe na Inglaterra uma 

diferença social tão grande como a que ocorre entre o trabalhador independente e o indigente, e é ao mesmo 

tempo sinal de ignorância, de imoralidade e de falta de visão política confundir as duas’, escreveu ela. (...)” 

(POLANYI, 2000: 124-5). 

27 “Na antiga filosofia, tudo o que se ensinava com respeito à natureza da inteligência humana ou da 

divindade fazia parte do sistema da Física. Esses seres, qualquer que se sucedesse ser a sua essência, constituíam 

partes do grande sistema do universo, e partes também causadoras dos efeitos mais importantes.” (SMITH, 

1996b: 236) 
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na visão iluminista, a mais relevante transformação nos estudos acadêmicos sobre a Filosofia 

Natural, em comparação à forma antiga dos gregos, consistiu no grande espaço dado pelos 

currículos à Metafísica, com a redução proporcional do espaço dedicado à Física.28
 

É verdade que estes questionamentos não encontraram guarida nas grandes e 

tradicionais instituições de ensino, anglicanas inclusive. E a emancipação da Filosofia em 

relação à Teologia não foi, para os iluministas, sinônimo de retorno ao formato antigo. Na 

Filosofia Natural, a Metafísica não se reconciliou com a Física; ao contrário, o não-observável 

foi relegado ao status de superstição. Evidentemente, esse vazio metafísico levou a alterações 

também no campo da Filosofia Moral. O desprezo pelo ascetismo favoreceu o surgimento dos 

egoísmos éticos, porque se a mortificação dos que abdicaram dos prazeres mundanos em 

nome da futura e eterna recompensa divina substituiu o proceder antigo integrado à família ou 

à comunidade, a proposta iluminista calcava-se nas questões da igualdade (perante a lei) e da 

liberdade, o que foi interpretado como direito a projetos de vida individualizados, auto-

interessados e, por conseguinte, um afrouxamento da prioridade no senso de coletividade 

enaltecido pela ética aristotélica. As cobranças morais, no entanto, variam de acordo com o 

estrato social; por isso, a valorização da conduta auto-interessada esteve, paradoxalmente, 

subordinada ao cumprimento, por parte dos membros das classes inferiores, de suas funções 

sociais; por conseguinte, houve um fortalecimento de ideologias conseqüencialistas 

direcionadas à participação econômica dos pobres – a vigência da ordem natural dependeria 

da laboriosidade e do sacrifício de algumas necessidades imediatas. É importante observar, 

também, que estas ideologias conseqüencialistas trouxeram para o plano mundano as metas 

desse sacrifício; trata-se, portanto, de um grande avanço em relação à idéia tradicional de 

predestinação, pois os agentes não mais reduzem sua motivação à esperança de estarem entre 

                                                           

28 “Negligenciou-se quase inteiramente o objetivo adequado do experimento e da observação, assunto no 

qual uma atenção cuidadosa é capaz de levar a tantas descobertas úteis. Explorou-se profundamente, em 

contrapartida, aquele objetivo no qual, depois de algumas verdades muito simples e quase óbvias, a mais 

cuidadosa atenção nada consegue descobrir, a não ser obscuridão e incerteza, não podendo, portanto, criar outra 

coisa que não sutilezas e sofismas.” (SMITH, 1996b: 236) 

Houve também importantes modificações no conteúdo da Filosofia Moral, sobre as quais Smith escreveu: 

“O que a antiga filosofia moral se propunha a investigar era em que consiste a felicidade e perfeição do homem, 

considerado não apenas como indivíduo, mas também como membro de uma família, de um Estado e da grande 

sociedade do gênero humano. Nessa filosofia, os deveres da vida humana eram considerados subordinados à 

felicidade e à perfeição da vida humana. (...) Na antiga Filosofia, afirmava-se que a perfeição da virtude dava 

necessariamente à pessoa que a possui a mais perfeita felicidade na vida presente. Na Filosofia moderna, 

considerou-se muitas vezes que a perfeição da virtude geralmente, ou quase sempre, é inconciliável com 

qualquer grau de felicidade nesta vida; e que só se pode ganhar o céu pela penitência e pela mortificação, com as 

austeridades e as humilhações a que se submete um monge, e não através da conduta liberal, generosa e vigorosa 

do homem. A casuística e um moralismo ascético passaram a constituir, de um modo geral, a maior parte da 

filosofia moral dessas escolas. Dessa forma, o que de longe é o mais importante de todos os ramos da Filosofia 

tornou-se também de longe o mais degenerado.” (SMITH, 1996b: 236-7) 
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os escolhidos – o bem-estar deixa de ser uma remota possibilidade estabelecida na esfera 

sobrenatural para transformar-se numa probabilidade socialmente construída, sai do campo da 

incognoscibilidade e entra no da calculabilidade. 

 

3.2. Breve exposição da teoria smithiana 

 

O caráter liberal da teoria econômica de Adam Smith inspira-se no jusnaturalismo de 

John Locke. A influência de Francis Hutcheson também se faz presente, embora 

indiretamente, uma vez que Smith se preocupou em analisar o “senso moral” de uma forma 

racional, ao contrário da noção sentimentalista de Hutcheson.29   

O liberalismo econômico de Adam Smith depende de fundamentos filosóficos 

expostos na sua Teoria dos Sentimentos Morais. A insistência no tema “simpatia”, que se 

estendeu a Riqueza das Nações, cria uma importante relação entre a conduta moral e as 

instituições – traço que aproxima a teoria smithiana do conceito de tabula rasa. 

Segundo Smith, o espectador das ações alheias tende a sentir uma emoção 

semelhante à de quem é por ele observado. E, ao dividir com o outro esta emoção semelhante, 

tem uma conduta de simpatia – “a simpatia não surge tanto de contemplar a paixão, como da 

                                                           

29 “[Hutcheson] pretendeu mostrar que os termos “certo” e “errado” expressam determinadas qualidades 

[das ações] (...) as quais não cabe à razão perceber, mas ao sentimento (...) enquanto o Sr. Hutcheson supõe que 

o senso moral seja um simples princípio de nossa constituição que não pode ser descrito, os outros dois filósofos 

[David Hume e Adam Smith] tentaram analisar essa faculdade segundo princípios mais gerais. (...) Conforme o 

princípio fundamental da teoria do Sr. Smith, os objetos primários de nossas percepções morais são as ações de 

outros homens; além disso nossos juízos morais sobre nossa própria conduta são apenas aplicações, sobre nós 

mesmos, de decisões já proferidas a respeito da conduta do nosso próximo. Desse modo, a obra do Sr. Smith 

compreende duas investigações distintas (...).  A finalidade da primeira investigação é explicar como 

aprendemos a julgar a conduta de nosso próximo; a da segunda, mostrar como, ao aplicarmos esses juízos sobre 

nós mesmos, adquirimos um senso de dever e um sentimento de sua suprema autoridade sobre todos os nossos 

outros princípios de ação. Nossos juízos morais, quer relativos à nossa própria conduta, quer à dos outros, 

encerram duas percepções distintas: primeira, uma percepção da conduta, certa ou errada; segunda, uma 

percepção do mérito ou demérito do agente. Esse atributo da conduta, a que os moralistas dão o nome de 

Retidão, o Sr. Smith designa conveniência (...).” (STEWART, 1999: XXII-XXIV) 

Sobre as diferenças entre Hutcheson e Smith, Kenneth Lux escreve: “Hutcheson equipara o estado natural 

à atmosfera de amor que cerca a cria do homem. Ele percebera o interesse próprio como não-natural (...). Para 

Hutcheson, a benevolência não é apenas natural, mas uma daquelas qualidades naturais que definem de maneira 

única a espécie humana, (...) nós, seres humanos, temos interesses próprios como todas as espécies. (...) se 

manifesta no instinto de sobrevivência. Mas somos de maneira única humanos em nossa capacidade para os 

sentimentos morais. (...) onde Hutcheson via a benevolência como qualidade única e definidora da espécie 

humana, Smith conclui que os humanos são únicos em sua capacidade para “negociar, trocar e intercambiar”. É 

dessa idéia insólita sobre o unicamente humano que ele então deriva a base da divisão do trabalho. (...) De fato, 

foi precisamente a revolução econômica de que Smith foi, ao mesmo tempo, um cronista e defensor que 

impulsionou essa atividade periférica para o centro da sociedade.” (LUX, 1993: 121-122) 

Cabem, entretanto, algumas ressalvas à citação de Lux. Em momento algum, seja como filósofo moral ou 

como teórico da Economia, Adam Smith negou que a benevolência fosse um traço fundamental ao homem; 

tampouco superestimou o interesse próprio. Ao contrário, Smith fez questão, logo no início da Teoria dos 

Sentimentos Morais, de estabelecer as diferenças entre benevolência e simpatia e, principalmente, de ordená-las 

na escala dos sentimentos morais. 
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situação que a provoca” (SMITH, 1999: 9). É impossível sentir a emoção do outro; entretanto, 

sustenta Smith, há uma tendência a colocar-se no lugar do outro e a permitir, ou mesmo 

desejar, que o outro assim também proceda, para que os agentes estabeleçam juntos 

parâmetros – anteriores à ação – de aprovação moral. Por mais egoísta que seja o 

comportamento dos agentes, é possível – e natural – conciliá-los, basta que as ações se 

adéqüem às suas causas e os atores submetam-se ao julgamento de suas conseqüências. 

As observações de Smith levam à suposição de que as causas de uma ação, 

independentemente do domínio do agente sobre seu aparecimento, estão vinculadas a um 

efeito social e este pode servir, através da aprovação moral suscitada pela ação adequada, para 

produzir uma imagem pública favorável ao agente. A utilização consciente deste expediente é 

de larga ocorrência, na Política principalmente. O entendimento de Smith sobre o 

reconhecimento social de ações úteis não deve ser confundido, por exemplo, com o 

utilitarismo vulgar de Benjamin Franklin.30 As raízes estóicas do pensamento smithiano 

impedem uma análise fundamentada unicamente na prudência, em detrimento do objetivo 

maior, a virtude. 

A teoria de Smith, evidentemente, tem por premissa a universalização do homo 

economicus, a naturalização de sua propensão à troca. É fácil deduzir, neste caso, a 

idealização de um Estado cuja função esteja em garantir a fluidez dessa lei natural dos 

sentimentos morais. No mundo de Smith, os sujeitos legitimam seu interesse próprio pondo-o 

à prova social. A sociedade é, então, o resultado de atos egoístas, porém entrelaçados e, por 

fim, conectados aos valores culturais.31 

É presumível que interesses particulares sejam materializados, em detrimento de sua 

conveniência social, da aprovação moral; todavia, para que isso ocorra, à conduta moralmente 

inadequada anexam-se instrumentos de repressão ao julgamento, seja, de forma tirânica, 

impossibilitando a execução de possíveis mecanismos de repúdio à sua inadequação, seja, de 

forma ideológica, atingindo radicalmente o próprio senso moral, alienando politicamente o 

                                                           

30 “As mais insignificantes ações que afetam o crédito de um homem devem ser por ele ponderadas. As 

pancadas do teu martelo que teu credor escuta às cinco da manhã ou às oito da noite o deixam seis meses 

sossegado; mas se te vê à mesa de bilhar ou escuta tua voz numa taberna quando devias estar a trabalhar, no dia 

seguinte vai reclamar-te o reembolso e exigir seu dinheiro antes que o tenhas à disposição, duma só vez. Isto 

mostra, além do mais, que não te esqueces das tuas dívidas, fazendo com que pareças um homem tão cuidadoso 

quanto honesto, e isso aumenta teu crédito.” (FRANKLIN Apud WEBER, 2004: 43-4) 

31 Não nos referimos à noção atual, de pluralidade cultural, mas ao antigo entendimento de a cultura 

humana como um fenômeno comum a todas as sociedades e, ao mesmo tempo, manifestado diferentemente, por 

estas sociedades encontrarem-se em pontos distintos da escala de desenvolvimento cultural. Tal concepção mune 

o idealismo de Smith no sentido de construir um senso moral universal e interpretar sua dissonância como 

inadequação comportamental. 
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indivíduo, pela construção de um ambiente de amoralidade. Daí deriva-se, na concepção de 

Smith, que as imposições ao Estado para a efetivação das pretensões de uma classe de 

indivíduos a expensas dos interesses gerais, humanos, tão comuns durante o período 

mercantilista, visam à subversão da ordem natural.32 A facilidade para “impedi-los de 

perturbar a tranqüilidade de pessoas que não sejam eles mesmos” (SMITH, 1996a: 471), 

nitidamente refere-se aos limites da liberdade e ao papel do Estado.  

Os laços que unem a Filosofia, a Política e a Economia recorrentemente expõem-se 

na postura liberal de Smith. Em primeiro lugar, o assim chamado homo economicus sujeita-se 

ao julgamento de sua conduta e, ao reconhecer tal condição, tende a adequá-la à expectativa 

de seu juiz; sua liberdade subordina-se – exceto se busca os resultados ilicitamente – à 

aprovação moral do outro. Em segundo lugar, o senso moral concorre freqüentemente com o 

preconceito e o indecoro, isto subentende que a efetivação da liberdade necessita que a 

relação entre essas forças opostas seja favorável à moral e, conseqüentemente, que alguma 

intervenção a garanta, seja por instituições legislativas, de justiça ou de ensino. Em terceiro 

lugar, o Estado deve constituir-se da parcela da sociedade que implemente da melhor forma a 

livre concorrência, tanto pela construção dos marcos regulatórios que a torne possível quanto 

pela sua supervisão. 

Por suas concepções filosóficas e políticas, a ciência Economia – se realmente foi 

inaugurada por Smith – nasceu como uma crítica aos postulados de Hobbes. 

Independentemente da ausência de moralidade, o estado de natureza de Hobbes era, também, 

desprovido de organização social, uma vez que o caráter cooperativo intrínseco à natureza 

humana – e essencial à teoria de Smith – foi desconsiderado. No entendimento de Smith, a 

própria divisão das tarefas entre os membros do grupo gera uma interdependência e, portanto, 

a necessidade de uma conduta que, por mais egoísta, leve em consideração seus efeitos sobre 

a coletividade. E, mesmo que um agente egoísta fosse completamente auto-suficiente na 

produção de todos os meios de satisfação de suas necessidades – uma hipótese, para Smith, 

indefensável –, sua ligação com o grupo, primitivamente, não estaria fundada no medo, mas 

no parentesco. 

                                                           

32 Dugald Stewart escreveu que, na opinião de Smith, “o plano mais eficaz para levar um povo à grandeza 

é manter essa ordem de coisas que a natureza indicou, permitindo a todo homem, enquanto observar as regras da 

justiça, perseguir, à sua maneira, seu próprio interesse, e trazer sua indústria e seu capital para a mais livre 

competição com os de seus concidadãos. Todo sistema de política que se esforce, seja por extraordinários 

incentivos, para destinar a uma espécie particular da indústria uma parte do capital da sociedade maior do que 

naturalmente atrairia, seja por extraordinárias restrições, para afastar de uma espécie particular de indústria parte 

do capital que do contrário nela seria empregado, na realidade subverte o grande propósito que deveria 

promover.” (STEWART, 1999: LXIV) 
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O ambiente no qual o homo economicus negocia seus meios de subsistência física e 

social, é ordinariamente regido pelo sentimento moral intermediário – a simpatia. A eficiência 

das trocas dependeria de uma avaliação pura da equivalência entre os bens negociados, de 

uma neutralidade alcançada apenas pelo isolamento do mercado, pela não interferência dos 

sentimentos extremos. O vendedor necessita vender, ele vai ao mercado buscar o objeto meio 

(numa economia monetarizada) de garantir sua subsistência; o comprador, por sua vez, é 

aquele que dirige-se ao mesmo lugar, à procura do objeto fim, visando também a subsistência; 

ou seja, as ações, no mercado, transigem com o instinto de auto-preservação. O espírito de 

competição que daí decorre, não afasta Smith de suas concepções acerca da benevolência, 

tampouco o aproxima de Hobbes. Smith crê sinceramente na “mão invisível”. A “mão 

invisível” conduz o agente, mesmo buscando o que lhe interessa pessoalmente, a beneficiar a 

sociedade. E isto se dá porque a interação com seu semelhante ocorre justamente sob a 

consciência da semelhança. 

Segundo Smith, são características do ser humano (1) a dependência em relação ao 

grupo; (2) diferenças determinadas não pelo potencial, mas pelas oportunidades;33 e (3) a 

                                                           

33 Para Smith, o homem é, em seus primeiros anos de vida, diferente dos outros animais em dois aspectos 

importantes: primeiro, na extrema dependência física; segundo, num potencial efetivado apenas pelas 

oportunidades: “(...) a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de diferentes profissões, 

quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas antes o efeito da divisão do trabalho. 

(...) parece não provir tanto da natureza, mas antes do hábito, do costume, da educação ou formação. Ao virem 

ao mundo, e durante os seis ou oito primeiros anos de existência, talvez fossem muito semelhantes entre si, e 

nem seus pais nem seus companheiros de folguedo eram capazes de perceber nenhuma diferença notável. Em 

torno dessa idade, ou logo depois, começam a engajar-se em ocupações muito diferentes. Começa-se então a 

perceber a diferença de talentos, sendo que esta diferenciação vai-se ampliando gradualmente, até que, ao final, o 

filósofo dificilmente se disporá a reconhecer qualquer semelhança [com um carregador da rua]. Mas, sem a 

propensão à barganha, ao escambo e à troca, cada pessoa precisa ter conseguido para si mesma tudo o que lhe 

era necessário ou conveniente para a vida que desejava. Todos devem ter tido as mesmas obrigações a cumprir, e 

o mesmo trabalho a executar, e não pode ter havido uma tal diferença de ocupações que por si fosse suficiente 

para produzir uma diferença tão grande de talentos.” (SMITH, 1996a: 75) As desigualdades sociais não 

representam, portanto, uma diferença de habilidades natural e sim o resultado de diferentes oportunidades 

oferecidas a diferentes indivíduos. Na opinião de Smith, isto não significa, porém, que estas distinções sociais 

sejam ruins; ao contrário, se não ocorressem, a evolução da sociedade estaria prejudicada: são as diversas 

funções sociais que geram a complementaridade necessária e expressa na divisão do trabalho: “A força do 

mastim não se beneficia em nada da velocidade ou rapidez do galgo ou da sagacidade do spaniel ou da 

docilidade do cão pastor. Os efeitos provenientes dessas diferenças de ‘índole’ e talentos, por falta da faculdade 

ou propensão à troca, não são capazes de formar um patrimônio comum, e não contribuem o mínimo para o 

melhor atendimento das necessidades da espécie. Cada animal, individualmente, continua obrigado a ajudar-se e 

defender-se sozinho, não dependendo um do outro, não auferindo vantagem alguma da variedade de talentos 

com a qual a natureza distinguiu seus semelhantes. Ao contrário, entre os homens, os caracteres e as habilidades 

mais diferentes são úteis uns aos outros; as produções diferentes e dos respectivos talentos e habilidades, em 

virtude da capacidade e propensão geral ao intercâmbio, ao escambo e à troca, são como que somados em um 

cabedal comum, no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção dos talentos dos outros, de acordo 

com suas necessidades.” (SMITH, 1996: 75-6) 
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capacidade de colocar-se no lugar do outro, por entendê-lo como um semelhante,34 inclusive 

no respeito às convenções. Estas três características têm em comum a questão da 

sociabilidade; assim, para Smith, ao contrário do que observou Hobbes, o estado de natureza 

não é o impeditivo para o desenvolvimento social, o problema residiria nas intervenções sobre 

a ordem natural. 

Por outro lado, mesmo reconhecendo que a divisão do trabalho traz seqüelas aos 

trabalhadores, Smith a vê como parte de um desenvolvimento tecnológico importante para a 

humanidade. Smith concordaria com Marx e Engels: são os reacionários que “pretendem fazer 

girar para trás a roda da História” (MARX e ENGELS, 1984: 49). Assim, ainda que admitisse 

a proteção à grande propriedade como a motivação primitiva para o surgimento do Estado, 

Smith acreditava que os danos dessa nova ordem poderiam ser minimizados (1) através de um 

aumento quantitativo e qualitativo da oferta de bens – argumento que demonstra o quão antiga 

é a associação, típica da Economia, entre consumo e bem-estar –; (2) através de um sistema 

de educação que protegesse a classe inferior de um embrutecimento intelectual e (3) mediante 

mecanismos que garantam a ação da “mão invisível” e, por conseguinte, capazes de 

transformar o conjunto de ações auto-interessadas em bem-estar social. 

A superação do mercantilismo representaria, então, a possibilidade de 

restabelecimento da ordem natural mediante a ruptura das amarras sociais que privilegiavam 

os interesses de uma minoria em detrimento do que realmente importa: o interesse geral. Uma 

vez que as práticas mercantilistas voltavam-se à cobiça de um grupo de homens, as 

necessidades de todos os outros eram restringidas ou postas de lado e, com a impossibilidade 

de a sociedade aplicar plenamente sua potencialidade, o desenvolvimento econômico era 

retardado e impedido de realizar seus efeitos sociais benéficos. 

 

3.3. Teorias da Ética: conseqüencialismo e deontologia. Evolucionismo social e ótimo de 

Pareto. Breve exposição da visão de Smith sobre o Estado. 

 

De acordo com Amartya Sen, as origens da Ciência Econômica encontram-se no 

século IV a.C.: Aristóteles e Kautilya teriam escrito os primeiros textos de que se tem notícia 

                                                           

34 Na concepção de Smith, na troca encontram-se elementos que comprovam a capacidade do homem de 

colocar-se no lugar do outro; as trocas são concretizadas apenas se o valor de uso do objeto ofertado for 

reconhecido pelo ofertante, mesmo sendo, pessoalmente, indiferente a este uso (seu interesse está na troca e, por 

isso, no convencimento do consumidor da utilidade do bem ofertado). O objeto – e seu valor de troca – só é 

levado até o mercado se, antes, o produtor detecta em outros indivíduos a capacidade de enxergar esse objeto 

como portador de utilidade. Então, o produtor poria em funcionamento uma indústria voltada à fabricação de 

valores de troca e, ao mesmo tempo, de bens reconhecidamente úteis ao outro. 
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sobre os fundamentos da Economia – a ética (Aristóteles) e a “engenharia” (Kautilya) 

econômicas.35 

O que caracterizaria a ética econômica aristotélica seria a busca pelo “bem-viver” – 

“Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o 

bem que procuramos: é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa” 

(ARISTÓTELES, 1984: 52).  Além disso, Aristóteles enfatizou a superioridade de um bem-

viver social, ou público, em relação ao bem-viver individual, particular. Sobre a origem ética 

da Economia, Amartya Sen escreve: 

(...) nessa abordagem há duas questões cruciais que são especialmente básicas para a 

economia. Primeiro, temos o problema da motivação humana ligado à questão 

amplamente ética “Como devemos viver?” (...). A segunda questão refere-se à 

avaliação da realização social. Aristóteles relacionou-a à finalidade de alcançar o 

“bem para o homem”, mas apontou algumas características especialmente 

agregativas no exercício: “Ainda que valha a pena atingir esse fim para um homem 

apenas, é mais admirável e mais divino atingi-lo para uma nação ou para cidades-

Estados”. (SEN, 1999: 19-20) 

Porém o conjunto de ações teleológicas, voltadas a um bem-estar social, exige certa 

dose de sacrifício, inclusive a perda de autonomia e personalidade.36 Evidentemente o 

conseqüencialismo se sustenta em expectativas de um futuro melhor. Contudo não apenas a 

divulgação da imagem desse futuro melhor, como a normatização e supervisão das condutas 

(meios) necessárias ao objetivo (o reino da justiça social) encontram-se no domínio da 

autoridade pública e, sob a máxima de que “os fins justificam os meios”, muitas vezes 

degeneram-se em tirania. Como se não bastasse, por se tratarem de projetos de longo prazo, o 

                                                           

35 Curiosamente, a obra de Kautilya (Arthaśãstra), logo em seu primeiro capítulo, trata das “quatro áreas 

do conhecimento” – a metafísica, o conhecimento do certo e do errado, a ciência do governo e a ciência da 

riqueza (SEN, 1999: 21) –, uma divisão assemelhada aos tópicos do programa da disciplina Filosofia Moral 

ministrada em Glasgow por Adam Smith – Teologia Natural, Ética, Moral (relativa à Justiça) e Economia 

Política (STEWART, 2002: XVIII) –, guardadas as devidas proporções, conforme se percebe nas palavras de 

Amartya Sen a respeito do tratado de Kautilya: “As motivações dos seres humanos são em grande medida 

especificadas em termos bem simples, e nelas deparamos, inter alia, com a mesma ausência de bonomia 

característica da economia moderna. Na análise do comportamento humano não figuram significativamente 

considerações éticas de sentido profundo. Nem a questão socrática nem as aristotélicas aparecem nesse outro 

documento da Antiguidade criado por um contemporâneo de Aristóteles.” (SEN, 1999: 22)   

36 A oração fúnebre, após uma batalha da Guerra do Peloponeso, atribuída por Tucídides a Péricles, 

resume esse sacrifício individual em função do coletivo: “Eis porque não lastimo os pais destes homens, muitos 

aqui presentes, mas prefiro confortá-los. Eles sabem que suas vidas transcorreram em meio a constantes 

vicissitudes, e que a boa sorte consiste em obter o que é mais nobre, seja quanto à morte – como estes homens – 

seja quanto à amargura – como vós (...). Aqueles entre vós ainda em idade de procriar devem suavizar a tristeza 

com a esperança de ter outros filhos; assim, não somente para muitos de vós individualmente os filhos que 

nascerem serão um motivo de esquecimento dos que se foram, mas a cidade também colherá uma dupla 

vantagem: não ficará menos populosa e continuará segura (...). Quanto a vós, que já estais muito idosos para 

isso, contai como um ganho a maior porção de vossa vida durante a qual fostes felizes, lembrai-vos de que o 

porvir será curto, e sobretudo consolai-vos com a glória destes vossos filhos.” (TUCÍDIDES, 2001: 113-4) 
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tempo necessário à concretização das metas conseqüencialistas é, geralmente, superior à 

duração da vida dos indivíduos nela empregados.37 

A visão ética alternativa para os aspectos negativos do conseqüencialismo é a 

deontológica, isto é, a idéia de que os atos devam ser avaliados pelo efeito moral que 

isoladamente causam nos agentes diretamente envolvidos e independentemente do papel 

representado no complexo teleológico. Portanto, a Ética deontológica visa à preservação de 

um direito maior do indivíduo: a escolha dos melhores meios para seu próprio “bem-viver”. 

Há, portanto, uma conjunção de igualdade (de direitos) e liberdade (projetos de vida 

personalizados).38 Entretanto, ao criar a possibilidade de projetos de vida personalizados, a 

Ética deontológica permite também a existência de projetos excludentes, de competições 

geradas por oferta insuficiente ou demanda excessiva por bens necessários à efetivação de 

objetivos concorrentes. 

As opções mais comuns para o enfrentamento desses problemas não os resolvem: 

apela-se, por exemplo, para a resignação às leis naturais; as desigualdades sócio-econômicas 

justificadas, na época em que reinavam as “superstições”, pelo plano divino, são no mundo 

                                                           

37 “A vida é, em termos gerais, uma benção... Portanto, a dor parcial que é infligida pelo supremo Criador, 

enquanto está formando muitos seres humanos para os prazeres superiores, é apenas o pó na balança, em 

comparação com a felicidade que eles terão, e temos todas as razões para achar que não existem mais males no 

mundo do que os que são absolutamente necessários como um dos ingredientes do processo de sua vontade” 

(MALTHUS Apud HUNT, 2005: 73). Ainda que se creia, como fez Malthus, na recompensa dos mártires dos 

projetos conseqüencialistas, não é justo, do ponto de vista deontológico, que o homem seja reduzido a mero 

instrumento de uma realidade futura que jamais experimentará e, pior, pela qual negligenciará seu próprio bem-

estar. 

38 Uma característica fundamental da teoria de Amartya Sen é o reconhecimento de que o bem-estar não é 

o único valor considerado nas relações humanas. O direito de atuar economicamente, a liberdade no agir 

econômico, é inalienável. Este detalhe dá robustez à crítica de Amartya Sen à Economia ortodoxa. “Podemos ver 

a pessoa em termos de sua condição de agente [agency], reconhecendo e respeitando sua capacidade para 

estabelecer objetivos, comprometimentos [commiments], valores etc., e também podemos ver essa pessoa em 

termos de bem-estar [well-being], o que igualmente requer atenção. Essa dicotomia perde-se em um modelo em 

que a motivação é baseada apenas no auto-interesse, no qual a condição de agente da pessoa tem de ser 

inteiramente voltada para seu próprio bem-estar.” (SEN, 1999: 57) O problema dos princípios morais utilitaristas 

em relação ao que Sen denomina “condição de agente” está no fato de esta “condição de agente” ter importância 

“não só instrumentalmente para a busca do bem-estar, mas também intrinsecamente” (SEN, 1999: 58). Além 

disso, “a vantagem pode ser mais bem representada pela liberdade que a pessoa tem, e não (pelo menos, não 

inteiramente) pelo que a pessoa realiza – em termos de bem-estar ou de sua condição de agente – com base nessa 

liberdade. Esse tipo de consideração nos conduzirá em direção aos direitos, liberdades e oportunidades reais. Se 

na ponderação ética as vantagens das pessoas forem julgadas – pelo menos parcialmente – com base em 

considerações ligadas à liberdade, então não meramente o utilitarismo e o ‘welfarismo’, mas também várias 

outras abordagens que se concentram exclusivamente na realização, terão de ser rejeitadas.” (SEN, 1999: 63-4) 

As preocupações sociais de Stuart Mill também servem de exemplo para a ética econômica deontológica 

e, em certo ponto, aproximam-se das considerações de Amartya Sen. Conforme Eckerman, “Mill insistia em que 

a forma própria pela qual um homem estabelece a sua existência é a melhor, simplesmente porque é a sua 

própria forma. Ademais, é somente através do cultivo da individualidade que podemos nos tornar seres humanos 

bem desenvolvidos. Mill, portanto, acreditava na liberdade tanto como um bem em si mesmo como num meio 

para a felicidade e o progresso: para ele, as idéias de felicidade e progresso se identificavam com a sua 

concepção de um agente humano livre para escolher.” (EKERMAN, 1983: XIV) 
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iluminado explicadas cientificamente, racionalmente, através do evolucionismo social, 

variação secular do mesmo tema agostiniano.39 Outra alternativa é a conhecida teoria de 

Vilfredo Pareto, pela qual é dito que o estado ótimo, de equilíbrio, corresponderia àquele onde 

nenhuma alteração das condições de um agente seria possível, exceto o beneficiamento 

simultâneo das condições de todos os agentes, pois a melhoria de apenas um acarretaria 

inevitavelmente a piora de, no mínimo, um outro. O modelo de Pareto não considera as 

condições desiguais dos agentes e sim o direito de não ser expropriado, nem mesmo se esta 

expropriação visasse a uma distribuição mais eqüitativa de riqueza. Ou seja, o ótimo de Pareto 

significa a conservação do status quo, em detrimento das diferenças sócio-econômicas 

existentes. 

Onde prepondera o respeito ao ótimo de Pareto, intervenções que favoreçam 

diretamente a uma determinada classe são mal vistas, tidas como imorais. Sendo assim, as 

possibilidades de ganho da parcela inferiorizada da população dependem de uma melhoria 

econômica geral da sociedade; no entanto, a existência de desigualdade entre os agentes no 

próprio estado de equilíbrio subentende que o percurso até este equilíbrio passou por ótimos 

de Pareto desprezados, isto é, quando uma classe obteve privilégios à custa do prejuízo de 

outra.40 Se estes pontos de equilíbrio foram desprezados no passado, no futuro poderá ocorrer 

o mesmo; e se o poder econômico representar uma vantagem no embate entre projetos de vida 

personalizados excludentes, a redução da desigualdade entre os agentes é, assim, praticamente 

impossível. 

De acordo com Adam Smith, o Estado origina-se exatamente da necessidade de 

conservar essas discrepâncias:  

                                                           

39 É importante dizer que a crença dos evolucionistas sociais, de que o mecanismo social comporta-se 

exatamente da mesma forma que a natureza e, por conseguinte, ambos sujeitam-se às mesmas leis, e, 

principalmente, o impacto causado ao pensamento científico pelos estudos de Charles Darwin – um divisor de 

águas no pensamento científico ocidental – podem levar à impressão de que o evolucionismo social toma o 

darwinismo como ponto de partida, quando, na verdade, o próprio Darwin foi influenciado pela teoria da 

população de Thomas Malthus (HUNT, 2005: 73).  

40 “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 dos 

produtores de mercadorias. Todo esse movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso, do qual só 

podemos sair supondo uma acumulação ‘primitiva’ (previous accumulation em A. Smith), precedente à 

acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim seu 

ponto de partida. Essa acumulação primitiva desempenha na Economia Política um papel análogo ao pecado 

original na Teologia. (...) A legenda do pecado original teológico conta-nos, contudo, como o homem foi 

condenado a comer seu pão com o suor do rosto; a história do pecado original econômico no entanto nos revela 

por que há gente que não tem necessidade disso. (...) como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio para 

roubar, em suma, a violência, desempenham o principal papel. Na suave Economia Política reinou desde sempre 

o idílio. Desde o início, o direito e o ‘trabalho’ têm sido os únicos meios de enriquecimento (...). Na realidade, os 

métodos da acumulação primitiva são tudo, menos idílicos.” (MARX, 1984: 261-2) 
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Onde quer que haja propriedade, há grande desigualdade. Para cada pessoa rica deve 

haver no mínimo quinhentos pobres, e a riqueza de poucos supõe a indigência de 

muitos. A fartura dos ricos excita a indignação dos pobres, que muitas vezes são 

movidos pela necessidade e induzidos pela inveja a invadir as posses daqueles. 

Somente sob a proteção do magistrado civil, o proprietário dessa propriedade valiosa 

– adquirida com o trabalho de muitos anos, talvez de muitas gerações sucessivas – 

pode dormir à noite com segurança. (...) É, pois, a aquisição de propriedade valiosa e 

extensa que necessariamente exige o estabelecimento de um governo civil. Onde não 

há propriedade, ou, ao menos, propriedade cujo valor ultrapasse o de dois ou três 

dias de trabalho, o governo civil não é tão necessário. (SMITH, 1996b: 188) 

Ou seja, onde há desigualdade, há necessidade de um governo civil e esta 

necessidade decorre da proteção ao grande proprietário. Então, logicamente, Smith utiliza-se 

do mesmo célebre raciocínio de Hobbes sobre o surgimento do Estado, porém, mais amargo, 

difere radicalmente no resultado: enquanto Hobbes via em Leviatã o pacificador, Smith o 

descreve como um legitimador da violência (se a desigualdade sócio-econômica, decorrente 

da ausência de limites para a aquisição de propriedade, for entendida como uma forma de 

violência). A maneira como Smith lida com a questão da propriedade e das relações 

propriedade/desigualdade e propriedade/Justiça e, principalmente, desigualdade/Justiça pode 

levar a duas interpretações distintas, correlacionadas obrigatoriamente às leituras de “Das 

Adam Smith Problem”. 

A primeira leitura alega que Smith, ao afirmar que a propriedade valiosa provém do 

“trabalho de muitos anos, talvez de muitas gerações sucessivas”, discorre sobre a manutenção 

de um status quo meritocrático. Este ponto de vista é, certamente, reforçado pelo traço 

lockeano presente no liberalismo de Smith e, portanto, apóia-se na crença de que o Estado 

nasce em função da proteção à propriedade. 

Contudo, também a teoria de Locke foi submetida a diferentes interpretações, James 

Tully, por exemplo, resume a definição lockeana de propriedade como “qualquer tipo de 

direito cuja natureza é que ele não pode ser retirado sem consentimento” (TULLY Apud 

ALVES, 2010: 53), e, mais que isso, de acordo com Locke, seria anterior à própria sociedade, 

se apresentaria mesmo no estado de natureza.   

A segunda leitura, por sua vez, interpreta a descrição de Smith como pontual, 

referente à propriedade no período pós-monetarização, às necessidades geradas a partir da 

visibilidade de uma distribuição desigual. A própria preexistência de desigualdade 

econômica, mencionada pela diferenciação dos motivos que levam ricos e pobres ao 

desrespeito à propriedade alheia,41 comprovaria a especificidade da descrição de Smith, uma 

                                                           

41 “(...) a avareza e a ambição dos ricos e, por outro lado, a aversão ao trabalho e o amor à tranqüilidade 

atual a ao prazer, por parte dos pobres, são as paixões que levam a invadir a propriedade – paixões muito mais 

constantes em sua atuação e muito mais gerais em sua influência.” (SMITH, 1996b, 188) 
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alusão à fase pós-monetarização e, por conseguinte, a motivações acrescidas às do estado de 

natureza, inclusive a da ampliação ilimitada da propriedade. Sob este ponto de vista, a 

abordagem smithiana passaria de um tom aparentemente apologético a outro próximo ao 

cinismo. O posicionamento de Smith acerca dos motivos para o surgimento do Estado, 

mesmo que coincida em algum ponto com o de Hobbes, deve ser interpretado no âmbito do 

liberalismo e, portanto, opõe-se ao modelo intervencionista hobbesiano. Na visão liberal, da 

qual a teoria econômica de Smith não escapa, o Estado não deve interferir na ordem natural. 

 

3.4. As cobranças morais, distintas conforme a classe sócio-econômica. 

 

A Revolução Francesa, como se sabe, resumiu seu ideário no slogan “liberdade, 

igualdade, fraternidade”, noções já presentes no liberalismo clássico. Mas esses pilares do 

pensamento vanguardista burguês possuem importantes especificidades.42 

Liberdade é o conceito fundamental do liberalismo e se opõe ao absolutismo e, 

principalmente, às intervenções estatais no funcionamento da economia.43 No plano 

econômico, vincula-se, portanto, às idéias de livre concorrência, mercado auto-regulado, 

tendência ao equilíbrio no encontro entre oferta e demanda etc. No plano social, a liberdade 

abrange a superação da mentalidade tradicionalista, podada pelas superstições e preconceitos. 

A fraternidade apresenta-se, ideologicamente, como um ponto de equilíbrio em 

relação à conduta auto-interessada típica dos homens livres: fraternidade, por um lado, 

subentende a capacidade de colocar-se no lugar do outro, visto a semelhança entre os 

agentes, e, de certo modo, o mercado como local de confraternização do homo economicus; 

por outro lado, mantém nesses sujeitos auto-interessados o espírito nacionalista. É certo que a 

nação significa, para o liberal, principalmente o somatório da riqueza produzida pelo auto-

interesse e a defesa da soberania (leia-se: das grandes propriedades privadas e das formas 

                                                           

42 “A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da ‘indústria’ como tal, mas da indústria 

capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade ‘burguesa’ liberal; 

não da ‘economia moderna’ ou do ‘Estado moderno’, mas das economias e Estados em uma determinada região 

geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os Estados rivais 

e vizinhos da Grã-Bretanha e França.” (HOBSBAWM, 2010a: 20) 

43 Obviamente, o Estado tem importantes atribuições para a regulamentação dessa liberdade. Conforme a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 4.o, “A liberdade consiste em poder 

fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 

apenas podem ser determinados pela lei.” E no artigo 5.o diz: “A lei não proíbe senão as ações nocivas à 

sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que 

ela não ordene.” Infelizmente, a História tem apresentado inumeráveis provas de interpretações circunstanciais, 

pelo liberalismo, tanto do significado de “direito natural do homem” quanto de “ações nocivas à sociedade” e 

estes incidentes nortearam – e norteiam –, em grande medida, a intervenção do Estado. 
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próprias de funcionamento da economia, da cultura econômica local); as motivações para o 

espírito fraterno – além da explícita necessidade de arregimentar soldados – estão diretamente 

ligadas à legitimação das diferenças sociais como diversidade de funções sociais e, noutro 

sentido, a uma visão cosmopolita que apresenta a imposição de um modo de vida estranho (a 

imposição do modo civilizado aos povos primitivos) como uma ação humanitária. 

A igualdade, então, estaria na importância idêntica dessas diferentes funções sociais 

e desses diferentes funcionários na sociedade e de uma suposta semelhança entre seus 

esforços e deveres.44 A engenhosa teoria da abstinência é, neste sentido, exemplar. Porém, 

quando se referia aos direitos, a idéia de igualdade mostrava-se problemática. Com as provas 

científicas da existência das etapas evolucionistas de desenvolvimento social (selvageria, 

barbarismo, civilização), poder-se-ia alegar, com alguma lógica, que povos não-civilizados 

seriam menos humanos e, com isso, blindar o conceito de igualdade de quaisquer contradições 

do colonialismo. Mas o que dizer de desigualdades de direitos no interior de nações 

civilizadas? 

Neste caso, reconhecer a pobreza pode ser vergonhoso, como diz William Cobbett, 

ao referir-se à lei britânica que institui o imposto para os pobres: “Os autores dessa lei se 

envergonhavam de enunciar suas razões e por isso, contra toda a tradição, trouxeram-na ao 

mundo sem nenhum preâmbulo” (COBBETT Apud MARX, 1984: 267). Reconhecer a 

pobreza pode significar, por outro lado, reconhecer a tendenciosidade da classe intelectual, 

seu comprometimento com a classe burguesa – “Estamos sempre à disposição para intervir 

pelo empregador. Nada se pode fazer pelo empregado?” (BYLES Apud MARX, 1984: 278). 

No entanto, reconhecer a pobreza (a desigualdade econômica) pode, também, corresponder a 

igualar os homens em sua submissão à moral e, por outro lado, distinguir a conduta moral 

conforme a classe social. Por mais estranha que seja, é uma das manifestações mais comuns 

da “igualdade”. 

No capítulo XXIV de O Capital, Marx faz uma extensa lista de desrespeitos às 

classes inferiores; entre elas, a expulsão dos clãs escoceses de suas terras, para que estas se 

transformassem em pasto para ovelhas. Por uma questão econômica – “O aficionado que 

procura uma reserva de caça limita sua oferta apenas pelo tamanho de sua bolsa” (SOMERS 

Apud MARX, 1984: 273) –, estas pastagens foram, depois, substituídas pelas deer forests 

destinadas à caça esportiva. Segundo Marx, “Os economistas ingleses, naturalmente, 

                                                           

44 Desde a democracia (patriarcal e escravocrata) grega se explanava sobre a igualdade (isonomia), porém 

de forma relativa: a liberdade, evidentemente, era um pré-requisito para a efetivação da igualdade.  
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atribuíram a epidemia de fome dos gaélicos, em 1847, a sua superpopulação” (MARX, 1984: 

274). 

Este exemplo de expropriação dos legítimos donos da terra, na Escócia, para que esta 

viesse a se tornar, mais tarde, palco de um dispendioso entretenimento da classe ociosa, pode 

ser contraposto às medidas governamentais contra a “vadiagem” no mesmo Reino Unido, para 

que se compreenda a distinção (por classe sócio-econômica) das cobranças morais. 

Henrique VIII, 1530: (...) [Os vagabundos] devem ser amarrados atrás de um carro e 

açoitados até que o sangue corra de seu corpo, em seguida devem prestar juramento 

de retornarem a sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos e “se 

porem ao trabalho”. (...) Aquele que for apanhado pela segunda vez por 

vagabundagem deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada; na 

terceira (...) deverá ser executado. 

Eduardo VI: (...) se alguém se recusa a trabalhar, deverá ser condenado a se tornar 

escravo da pessoa que o denunciou como vadio. (...) Se o escravo se ausentar por 14 

dias será condenado à escravidão por toda a vida e deverá ser marcado na testa ou na 

face com a letra S; caso fuja pela terceira vez, será executado como traidor do 

Estado. O dono pode vendê-lo, legá-lo, ou, como escravo, alugá-lo, como qualquer 

outro bem móvel ou gado. Se os escravos tentarem alguma coisa contra os senhores, 

devem ser da mesma forma executados. (...) Se se verificar que um vagabundo está 

vadiando há 3 dias, ele deve ser levado a sua terra natal, marcado com ferro em 

brasa no peito com a letra V e lá posto a ferro para trabalhar na rua ou ser utilizado 

em outros serviços. (...) Todas as pessoas têm o direito de tomar os filhos dos 

vagabundos e mantê-los como aprendizes (...) [se fugirem,] podem acorrentá-los, 

açoitá-los etc. conforme quiserem. Todo dono pode colocar um anel de ferro no 

pescoço, nos braços ou pernas de seu escravo para reconhecê-lo mais facilmente e 

estar mais seguro dele (...). (MARX, 1984: 275-6) 

Atrelado ao surgimento de uma classe proprietária, que exerce seu domínio pela 

apropriação dos meios de produção, emerge essa importante característica da ética 

econômica: as cobranças morais às quais se submetem os membros de uma sociedade, 

qualitativamente distintas conforme o estrato social a que pertencem. Dos componentes da 

“elite” se espera um comportamento hedonista, perdulário, tendo seu poder ostentado no ócio 

e no consumo suntuário,45 e das classes inferiores a valorização da disciplina, da frugalidade e 

da laboriosidade.46 

                                                           

45 No Livro Quinto de A Riqueza das Nações, por exemplo, Adam Smith reserva uma parte, no capítulo 

dedicado a “Os Gastos do Soberano ou do Estado”, exclusivamente às “despesas com o sustento da dignidade do 

soberano” (SMITH, 1996b: 271-2). Em sua Teoria da Classe Ociosa, Thorstein Veblen analisa minuciosamente 

o assunto. 

46 Karl Polanyi refere-se a The Lancashire Colliery Girl, escrito por Hannah More em 1795, da seguinte 

maneira: “[Uma menina do Lancashire] fora levada para o poço na idade de nove anos, para empurrar o carrinho 

junto com seu irmão, dois anos mais novo. ‘Ela o seguia (seu pai) alegremente no poço de carvão, enterrando-se 

nas profundezas da terra e lá, numa terna idade, sem usar seu sexo como desculpa, ela acompanhava o trabalho 

dos mineiros, uma raça de homens bastante rude mas muito útil para a comunidade’. O pai foi morto num 

acidente no poço, diante dos filhos. Ela então pediu emprego como criada (...). Felizmente, através dessa 

reconfortante compensação que transforma as aflições em bênçãos, seu caráter e paciência atraíram a atenção, 

foram feitas indagações na mina, e as recomendações foram tão elevadas que ela conseguiu o emprego. ‘Esta 

história’, conclui o folheto, ‘pode ensinar ao pobre que é raro ele se encontrar numa condição de vida tão baixa 

que o impeça de atingir algum grau de independência ao procurar esforçar-se, e que não pode existir uma 
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Vistas dessa forma as cobranças, a descrição malthusiana da classe burguesa reflete a 

resistência de setores da sociedade comprometidos com a ordem pré-capitalista. Segundo 

Hunt, Malthus acreditava que os capitalistas: 

(...) eram levados pela paixão a acumular capital e não tinham tempo ou inclinação 

para gastar grande parte de seus lucros em consumo ou em serviços pessoais. “(...) O 

grande objetivo de sua vida é fazer fortuna, tanto porque é seu dever guardar um 

pouco para a família, como porque eles não podem gastar uma renda com tanto 

conforto para si próprios, porque são obrigados a ficar no trabalho sete ou oito horas 

por dia”. 

Os proprietários de terra, porém, eram cavalheiros do ócio. Como tinham a garantia 

de uma renda contínua de suas terras, gastavam toda ela em ambientes confortáveis, 

com criados, e promovendo a arte, as universidades e outras instituições culturais. 

Gastavam sempre toda sua renda em bens de consumo ou em “serviços pessoais” e, 

nesse processo, promoviam “todas as manifestações mais nobres do gênio humano, 

todas as emoções mais finas e delicadas da alma”. (HUNT, 2005: 80)  

Este enquadramento da classe burguesa, aparentando-a aos trabalhadores, longe de 

ser incômodo tornou-se para os próprios capitalistas uma forte justificativa para seus ganhos, 

notadamente a partir da tese da abstinência, desenvolvida por Senior.47 

A versão das razões para o engajamento das classes inferiores no trabalho mais 

difundida pelos ideólogos burgueses dá relevo ao fato de a ascensão social tornar-se possível 

graças à abolição da estática hierarquia feudal baseada na hereditariedade.48 Porém, o que 

mantinha nas fábricas a maioria dos trabalhadores, conduzidos aos centros industriais pela 

                                                                                                                                                                                     
situação tão indigna que impeça a prática de muitas virtudes nobres.’ (...) Hannah More insistia que o pai da sua 

heroína era um membro útil da comunidade; a situação da filha foi reconhecida pela compreensão dos seus 

patrões. Hannah More acreditava que nada mais era preciso para o funcionamento de uma sociedade.” 

(POLANYI, 2000: 206-7)     

47 Senior escreveu: “É mais difícil ainda traçar a linha divisória entre lucros e salário... Como regra geral 

pode-se dizer que o capital é um instrumento que, para produzir lucro, tem de ser empregado, e que quem dirige 

seu emprego tem de trabalhar, isto é, tem de, até certo ponto, dominar sua indolência, sacrificar seus objetivos 

prediletos e, muitas vezes, suportar inconveniências.” (SENIOR Apud HUNT, 2005: 142) Bastiat, por sua vez, 

escreveu: “o capitalista tem de sacrificar o presente para ter o capital e exercer controle sobre si mesmo e sobre 

seus apetites... Acumular capital é fazer uma provisão para a subsistência, a proteção, o abrigo, o lazer, a 

educação, a independência e a dignidade das gerações seguintes. Nada disso pode ser feito sem se colocar em 

prática todas as nossas virtudes mais sociais e – o que é mais difícil ainda – sem fazer delas nosso hábito diário.” 

(BASTIAT Apud HUNT, 2005: 174) O mesmo entendimento encontra-se em Say: “O capital ou a produção 

acumulada são meros resultados da frugalidade humana e da desistência de exercer a faculdade de consumir que, 

se plenamente exercida, teria destruído os produtos, tão logo eles tivessem sido produzidos, não podendo nunca 

ser propriedade de alguém; por isso, ninguém, a não ser quem tenha praticado essa autonegação, pode reivindicar 

o resultado da produção com justiça.” (SAY Apud HUNT, 2005: 129) 

Marx, porém, responde: “Ao economista vulgar não ocorreu jamais a simples reflexão de que toda ação 

humana pode ser concebida como ‘abstinência’ de seu contrário (...) trabalhar é abstinência de folgar, folgar 

abstinência de trabalhar (...).” (MARX, 1984: 176) 

48 Um traço marcante no liberalismo, desde os autores do século XVII, é o reconhecimento da inegável 

vantagem em transcender o feudalismo, romper com as relações de precariedade mantidas por argumentos 

mágicos e costumes mecanicamente reproduzidos. Substituir, como atributo principal da classe dominante, o 

critério da “graça de Deus”, ou do paternalismo, pela acumulação efetiva de bens materiais, significa substituir a 

incognoscível parcialidade divina pelo mérito individual e pela habilidade mundana. Significa também munir 

todo indivíduo da possibilidade de ascensão econômica, ainda que nesta corrida a maioria largue de posições 

extremamente desvantajosas. 
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Revolução Industrial, era mesmo a impossibilidade de exercer suas antigas atividades e a 

reprodução histórica das relações precárias de trabalho: paradoxalmente, pelos mesmos 

motivos criadores da servidão feudal – a expropriação fundiária e a fome – nasceu o 

proletariado.49 

Quanto à cobrança moral da ostentação da classe dominante, é preciso identificar 

uma mudança qualitativa nos hábitos da burguesia, afinada com a transição do regime feudal 

para o capitalista. Thomas Malthus, para defender sua tese de que uma superprodução geral 

de mercadorias seria causada por insuficiência de demanda efetiva, debruçou-se sobre as 

características das despesas das três classes – proprietários de terra, capitalistas e 

trabalhadores –, vinculando, por conseguinte, aos gastos dos proprietários de terra e dos 

capitalistas a explicação sobre uma discrepância entre a produção e a demanda efetiva.50 À 

sua descrição, porém, é preciso acrescentar alguns itens cruciais para a compreensão do 

comportamento da demanda capitalista. Em primeiro lugar, o reinvestimento de uma fração 

do apurado, mais que uma “falta de inclinação” do capitalista para o consumo sofisticado 

típico da nobreza agrária, fazia parte de suas obrigações, da lógica de sua atividade: qualquer 

fatia desprezada do mercado seria automaticamente apoderada pela concorrência e o 

fortalecimento da concorrência fatalmente levaria a uma diminuição de sua renda (num caso 

extremo, sua falência).51 Em segundo lugar, contanto que a religiosidade tenha significância 

como variável explanatória para a cultura capitalista, a perda da influência da moral 

escolástica sobre a burguesia, ao mesmo tempo em que revogou tabus relativos ao lucro, 

deveu-se à popularização de uma religiosidade socialmente muito mais invasiva e, por 

conseguinte, inibidora do consumo suntuário – apenas sua posterior flexibilização ou 

                                                           

49 Os termos do contrato entre senhores feudais e servos giravam em torno do uso da terra e da proteção 

militar. A servidão envolvia, portanto, a possibilidade de o servo obter os meios necessários para seu sustento e 

de sua família, com a contrapartida de uma fração da produção destinada ao senhor feudal e/ou do pagamento de 

obrigações monetárias ou na forma de serviços prestados. Historicamente, uma significativa parcela dos servos 

vem de deslocamentos de refugiados da guerra ou da fome. Em geral, os feudos apresentavam-se como 

alternativa para homens forçados pelas circunstâncias a abandonar suas terras e dispostos a trocar sua força de 

trabalho pela miserável segurança oferecida pelo senhor feudal. 

50 De acordo com a teoria da população de Malthus, a possibilidade de superprodução relacionada à 

demanda das classes inferiores seria, obviamente, descartada; no caso específico dos bens alimentícios, base da 

cesta de consumo dos pobres, o pensamento malthusiano discorre, ao contrário, sobre uma provável insuficiência 

de abastecimento. 

51 “Apenas como personificação do capital, o capitalista é respeitável. (...) o instinto absoluto do 

enriquecimento (...) é no capitalista efeito do mecanismo social, do qual é apenas uma engrenagem. Além disso, 

o desenvolvimento da produção capitalista faz do contínuo aumento do capital investido numa empresa 

industrial uma necessidade e a concorrência impõe a todo capitalista individual as leis imanentes do modo de 

produção capitalista como leis coercitivas externas. Obriga-o a ampliar seu capital continuamente para conservá-

lo, e ampliá-lo ele só o pode mediante acumulação progressiva.” (MARX, 1984: 172)    
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deturpação liberou esses capitalistas ascéticos.52 Em terceiro lugar, o ócio e o consumo 

honorífico, conforme Veblen (1983), não se realizam obrigatoriamente pelo capitalista: 

freqüentemente manifestam-se de modo vicário, através de seus familiares ou de outros 

dependentes. Por último, a ascensão social da classe capitalista, no âmbito do consumo, 

dependeu do desenvolvimento de uma indústria do lazer e, tão logo surgiu, essa opção de 

consumo passou a compor os gastos das famílias burguesas; embora John H. Plumb e Neil 

McKendrick53 tenham identificado a origem desse fenômeno no século XVII, somente no 

final do século XVIII realmente ganhará importância. 

                                                           

52  A afirmação de Laplace, de que Deus não era uma hipótese necessária à sua mecânica celeste, pode 

retratar o espírito da ciência e da racionalidade da Europa iluminada, assim como a maçonaria anticlerical 

emprestava seu sotaque aos intérpretes da nova ordem, até em algumas “sociedades” britânicas. Também 

surgiram certas excentricidades: “Na França, as gerações pós-revolucionárias estão cheias de tentativas para criar 

uma moralidade burguesa anticristã equivalente à cristã: o ‘culto do ser supremo’, inspirado em Rousseau 

(Robespierre em 1794), as várias pseudorreligiões construídas sobre bases racionalistas não-cristãs, embora 

mantendo o mecanismo do ritual e do culto (os saint-simonianos e a ‘religião da humanidade’ de Comte). 

Finalmente, a tentativa de manter as aparências dos velhos cultos religiosos foi abandonada, mas não a de 

estabelecer uma moralidade leiga oficial (baseada em vários conceitos morais como a ‘solidariedade’) e, acima 

de tudo, uma leiga contrapartida do sacerdócio aos professores.” (HOBSBAWM, 2010a: 348-9) No entanto, a 

conclusão de que a mentalidade ocidental moderna é fruto do ateísmo ou do agnosticismo é, sem dúvida, 

precipitada, porque submete a cultura britânica – justamente a grande influência do pensamento econômico num 

mundo cada vez mais atado às leis do mercado – à condição de termo de erro. 

Os protestantes dissidentes compunham-se do conjunto de religiões protestantes não-anglicanas 

perseguidas, após a Restauração da Monarquia e da Dinastia Stuart, provavelmente pelo apoio dado a Oliver 

Cromwell. São assim chamados (dissenters ou non-conformists) por não se curvarem ao Act of Uniformity, de 

1662, “que procurava estabelecer uma padronização religiosa a partir do Anglicanismo e obrigava os 

Protestantes Não-Anglicanos a se conformarem aos fundamentos teológicos e ritos da religião oficial” 

(SOARES, 2007: 69). Ora, no início do século XVIII, os dissidentes não chegavam a 6% do conjunto da 

população da Inglaterra e do País de Gales e ainda assim revolucionaram o sistema de educação britânico. 

Estavam afastados não apenas do sistema de educação oficial, mas também das Forças Armadas, dos Conselhos 

Municipais e do próprio Parlamento – todas estas instituições, a partir da década de 1670, impunham a seus 

ingressantes testes para a confirmação da fé anglicana. É verdade que em tempos de maioria Whig (liberais 

anglicanos) no Parlamento havia mais tolerância religiosa; porém, quando seus rivais, do partido anglicano 

conservador Tory, alcançavam o poder, retornava a perseguição a católicos e dissidentes. Quando as idéias dos 

dissidentes racionalistas – e, principalmente, de Joseph Priestley e da Lunar Society – começaram a incomodar 

profundamente o anglicanismo ortodoxo, entre 1791 e 1792 ocorreram as King and God Riots. Diante destes 

exemplos, como desprezar a importância da religiosidade na cultura britânica? Como compará-la ao modelo 

genérico de racionalidade iluminista tipicamente continental? É verdade que “o que os homens pensam a 

respeito do mundo é uma coisa e outra muito distinta são os termos em que o fazem.” (HOBSBAWM, 2010a: 

346) e também que os princípios religiosos daqueles seduzidos pelo mundo tenham se desvirtuado; porém não há 

como dissociar esses princípios do pensamento econômico britânico, da Economia Política clássica e seu 

liberalismo econômico. 

Finalmente, de acordo com Weber: “Assim como o aguçamento da significação ascética da profissão 

estável transfigura eticamente o moderno tipo de homem especializado, assim também a interpretação 

providencialista das oportunidades de lucro transfigura o homem de negócios. A posuda lassidão do grão-senhor 

e a ostentação rastaqüera do novo-rico são igualmente execráveis para a ascese. Em compensação, verdadeiro 

clarão de aprovação ética envolve o sóbrio self-made man burguês.” (WEBER, 2004: 148-9) Mesmo que, entre 

os capitalistas, estes valores servissem apenas a uma ostentação útil ou exigida pelo meio; pelo menos sua 

aparência foi utilizada como parâmetro para a moralidade burguesa britânica. 

53 Nas obras, citadas por Soares (2007), The commercialization of leisure in eighteenth-century England, 

de John H. Plumb, e The birth of consumer society, de Neil McKendrick, John H. Plumb e John Brewer. 
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O desenvolvimento de uma sociedade mercantil na Inglaterra, sobretudo durante o 

século XVIII, propiciou a integração de novos setores sociais ao consumo de bens, 

anteriormente restritos aos setores mais aristocráticos e à grande burguesia 

comercial, que também compartilhava, com aqueles primeiros, os valores de uma 

sociedade agrária e baseada na propriedade territorial. (...) os novos valores 

ideológicos sustentados por segmentos destas “classes médias” enfatizavam não 

apenas a centralidade do trabalho para a criação da riqueza social, como também 

reconheciam a necessidade do repouso e do lazer para a reposição das “forças físicas 

e espirituais” dos homens. 

Se no campo da produção de bens materiais, este amplo alargamento do mercado se 

constituiu numa das condições prévias para a grande transformação técnico-

produtiva representada pela Revolução Industrial, nos campos cultural, científico e 

artístico, ele propiciou o surgimento de profissionais especializados que passaram a 

oferecer seus serviços a um grande número de consumidores e de espaços públicos 

determinados para a realização de seu trabalho. (...) Eram estas as características 

básicas de um processo de comercialização do lazer e emergência dos espaços 

públicos de diversão e aquisição de cultura em uma cidade com novos atores sociais 

que se pretendiam “ilustrados” e “polidos”. (SOARES, 2007: 139-140) 

Conforme escreveu McKendrick, “a revolução no consumo foi a analogia necessária 

à revolução industrial, ou seja, a explosão necessária no lado da demanda da equação no 

sentido de complementar a explosão no lado da oferta” (McKENDRICK Apud SOARES, 

2007: 142). Isto denota determinações mútuas entre oferta e demanda capazes de direcionar 

uma significativa parte dos esforços produtivos e, em contrapartida, uma significativa parte da 

renda para um mercado de bens e serviços voltados não mais à satisfação de necessidades e 

sim de desejos.54 Estes novos motivos, presentes nas relações econômicas, de tal modo 

inseriram-se na mentalidade ocidental que, atualmente, encontram-se naturalizados, a ponto 

de os manuais de Microeconomia estamparem, como uma verdade inquestionável, a relação 

entre a escassez de recursos e a demanda ilimitada como o principal problema enfrentado pela 

Economia.55 

                                                           

54 Veblen desconstrói o modelo de “sujeito maximizador de utilidade” da Economia neoclássica ao 

demonstrar que o desperdício e a emulação no consumo faz parte, em algum grau, do cotidiano de todas as 

classes sociais. Conforme Maria Hermínia Tavares de Almeida, na sua apresentação de A Teoria da Classe 

Ociosa: “Nada mais falso, portanto, do que a crença da economia clássica de que o empresário, ao maximizar 

seus interesses, realiza o bem comum. (...) Ao contrário do que pregava Franklin, tempo, dinheiro e esforço são 

desperdiçados de forma improdutiva em uma emulação pecuniária, apenas para causar impressão. A motivação 

pecuniária e o consumo conspícuo definem (...) a feição de uma sociedade e de uma civilização.” (ALMEIDA, 

1983: XIV-XV) 

55 “Pode-se dizer que o objeto de estudo da ciência econômica é a questão da escassez, ou seja, como 

‘economizar’ recursos. A escassez surge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da restrição física de 

recursos. Afinal, o crescimento populacional renova as necessidades básicas; o contínuo desejo de elevação do 

padrão de vida (que poderíamos classificar como uma necessidade ‘social’ de melhoria de status) e a evolução 

tecnológica fazem com que surjam ‘novas’ necessidades (...). Nenhum país, mesmo os países ricos, são auto-

suficientes, em termos de disponibilidade de recursos produtivos, para satisfazer a todas as necessidades da 

população. (...)” (VASCONCELLOS, 2009: 3) 
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Na opinião de Thorstein Veblen, a propensão ao consumo é fortemente determinada 

pela mimetização, tanto em relação aos membros de uma mesma classe social,56 quanto aos 

da classe imediatamente superior (através de uma cesta de bens inferiores que satisfaçam 

desejos semelhantes).57 

Embora o caráter oportunista da sociedade de mercado faça com que este tipo de 

consumo das classes mais baixas beneficie diretamente um determinado setor da economia – 

uma indústria de bens substitutos inferiores –, moralmente, o consumismo nessas classes está 

sujeito a questionamentos (graças às diversas moralidades, anteriormente mencionadas, 

atreladas ao status social). Luiz Carlos Soares descreve a série de gravuras Beer Street and 

Gin Lane, feita por William Hogarth, em 1751, e mostra, através do exemplo do consumo de 

bebidas alcoólicas na Inglaterra, as referidas cobranças morais diferenciadas conforme a 

classe social do indivíduo: 

A Beer Street apresentava um ambiente mais respeitável, numa clara alusão ao 

status que a produção e o consumo de cerveja tinham adquirido na Inglaterra em 

meados do século XVIII. Num ambiente considerado “normal”, as pessoas – homens 

e mulheres bem-vestidos, prósperos e atentos aos seus afazeres cotidianos – estavam 

felizes e demonstrando um ar de satisfação com a sua bebida predileta. Tudo 

funcionava bem e organizadamente (...). 

                                                           

56 “Comumente, o motivo do consumidor é um desejo de se conformar com o uso estabelecido para evitar 

reparos e comentários desfavoráveis, para viver segundo as regras aceitas de decência na qualidade, quantidade e 

grau dos bens consumidos, bem como no digno emprego de seu tempo e esforço. Na maioria dos casos mais 

corriqueiros, esse sentido de uso prescrito está presente nos motivos do consumidor e exerce uma força 

constrangedora especialmente quando o consumo se realiza sob as vistas de observadores. Mas um elemento 

considerável de dispêndio prescritivo também se observa no consumo não conhecido dos observadores em 

nenhum grau apreciável (...). Nesses objetos de utilidade, um atento escrutínio descobrirá certos traços que se 

lhes acrescentam ao custo e salientam o valor comercial dos bens em questão, mas que não aumentam 

proporcionalmente os préstimos dos fins materiais a que tão-somente estão destinados a servir.” (VEBLEN, 

1983: 55)  

57 Ragnar Nurkse alerta para o problema: “A interdependência das preferências dos consumidores pode 

afetar principalmente a escolha entre consumo e poupança. O motivo pelo qual, por exemplo, 75% das famílias 

dos Estados Unidos não poupam virtualmente nada não é porque são demasiado pobres ou porque não queiram 

poupar; a principal razão é que vivem num ambiente que as leva a necessitar cada vez mais de novos bens de 

consumo. Isso é o que Duesenberry chama de ‘efeito demonstração’ dos padrões de consumo mantidos pelos 

25% da população que constituem o topo da pirâmide. Quando os indivíduos entram em contato com bens ou 

padrões de gastos superiores, podem sentir certa tensão e inquietação – e sua propensão ao consumo aumenta. 

(...) Também no plano internacional o contato e conhecimento de esquemas de consumo superiores dão asas à 

imaginação, criando novas necessidades. O principal exemplo desse efeito é, na atualidade, a ampla imitação dos 

padrões de consumo americanos. O padrão de vida americano goza de prestígio considerável no mundo. É 

sempre mais fácil adotar hábitos de consumo superiores que métodos aperfeiçoados de produção. É verdade que 

os métodos de produção americanos são também amplamente imitados, algumas vezes mesmo de modo 

exagerado. Mas, em geral, essa imitação exige fundos de investimento. A tentação de copiar os padrões de 

consumo americanos tende a limitar a oferta de fundos para investimento.” (NURKSE, 2010: 284-5) 

É necessário ressaltar que, no contexto do artigo de Nurkse, este trecho refere-se mais ao perigo de uma 

desorganização da divisão internacional do trabalho – preocupação manifestada em seus comentários sobre a 

União Soviética – do que propriamente aos prejuízos econômicos e culturais derivados da imitação 

indiscriminada de hábitos estranhos tidos como superiores.   
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Na Gin Lane (...) as pessoas estavam completamente embriagadas, entorpecidas, em 

andrajos, distantes de qualquer atividade que se aproximasse de um trabalho regular. 

(...) duas pessoas entregavam, ao dono de uma casa de penhores, suas roupas, 

instrumentos de trabalho e utensílios domésticos, para obterem dinheiro para a 

compra de gim. 

(...) Sabemos que nem sempre o consumo da cerveja, e de outras bebidas mais 

respeitáveis (como o vinho, por exemplo), esteve associado a um quadro de 

“normalidade” ou retidão moral, em particular na sociedade inglesa. Entretanto, 

diante das mazelas sociais associadas ao consumo excessivo de gim, existia um 

sentimento disseminado, por diversos setores das “classes médias” e das “classes 

superiores”, de que “as mais familiares e tradicionais alehouses da cidade [Londres, 

Westminster e arredores]”, nas palavras de Peter Akroyd, “eram muito mais 

respeitáveis”. (SOARES, 2007: 179-180) 

É interessante notar que não estava em discussão o alcoolismo na Inglaterra, mas a 

Gin Craze: pessoas pouco civilizadas bebiam um “veneno” substituto da bebida daqueles que 

realmente sabiam e podiam beber. O uso de bebidas alcoólicas, da forma como ocorria na 

Inglaterra da época, era apenas um exemplo da mudança dos hábitos de consumo e, quando se 

torna socialmente incômodo, é discutido em seu caráter estético ou sob um estigma de 

pobreza trazido à tona pela popularização do gim (o substituto inferior da cerveja) e nunca são 

questionadas suas causas, tampouco as diferenças de abordagem conforme o nível sócio-

econômico do alcoólatra. De forma alguma a recente naturalização do consumismo poderia 

sofrer ameaça: como demanda forjada para a alimentação de uma indústria de sonhos 

compensatórios, sublimadores de necessidades negadas a sujeitos adestrados nos vários tipos 

de existência uniformizada impostos pelo capitalismo, é fundamental para a manutenção do 

sistema econômico. As tentativas das classes baixas de se comportarem como o que não são 

provoca nas superiores revolta: é preciso manter a divisão do trabalho – e do não-trabalho –, o 

cumprimento das funções sociais preestabelecidas; é preciso que cada um conheça o seu lugar 

e não altere a ordem natural. 

É claro que subjacente a essas distintas cobranças morais encontra-se uma motivação 

econômica: a distribuição desigual de renda e de riqueza entre as classes é justificada por suas 

necessidades também desiguais.  

 

3.5. Aspectos ideológicos do método quantitativo. 

 

Uma importante inovação metodológica, implantada pelos cientistas sociais 

iluminados, foi a utilização massiva das técnicas matemáticas.58 

                                                           

58 “A lógica formal foi a grande escola de uniformização. Ela ofereceu aos iluministas o esquema da 

calculabilidade do mundo. (...) A sociedade burguesa é dominada pelo equivalente. Ela torna comparáveis as 

coisas que não têm denominador comum, quando as reduz a grandezas abstratas. O que não se pode desvanecer 

em números, e, em ultima análise, numa unidade, reduz-se, para o iluminismo, a aparência e é desterrado, pelo 
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A Economia moderna crê, piamente, na função esclarecedora da realidade, 

intrínseca à Matemática (e à Estatística) aplicada às Ciências Sociais, alcançando, em certos 

momentos, uma noção de realidade matemática, ou seja, de um mundo completamente 

explicável por seu caráter quantitativo.59  

A ênfase na utilização de recursos matemáticos pela Economia não seria, de acordo 

com William Stanley Jevons, uma novidade do século XIX. No Apêndice V de A Teoria da 

Economia Política, o autor faz uma extensa “Lista de Livros, Ensaios e Outras Obras 

Matemático-Econômicas Publicadas” a partir do ano de 1711, na qual inclui duas obras de 

Francis Hutcheson, comentando-as: 

Em seu Inquiry [An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, de 

1720], Hutcheson faz uma tentativa ousada de empregar expressões matemáticas ao 

computar a moralidade das ações. Naturalmente, é uma tentativa um tanto grotesca, 

mas sou incapaz de ver qualquer coisa de absurdo nela. (...) [An Essay on the Nature 

and Conduct of the Passions and Affetions, with Illustrations on the Moral Sense, de 

1728] não contém nenhum emprego explícito do método matemático, mas há em 

todo ele acentuada tendência em direção a idéias matemáticas. Na Seção 2, Artigo 

IV, ele expõe da maneira mais clara o fundamento de uma teoria quantitativa do 

prazer e do sofrimento, quase como ela foi depois repetida por Jeremy Bentham. 

(JEVONS, 1983: 191) 

A equação da maximização de utilidade (o cálculo prazer menos dor), de Bentham, e 

seus desdobramentos foram fundamentais para a desconstrução da ética econômica smithiana. 

                                                                                                                                                                                     
positivismo moderno, para o domínio da poesia.” (HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 92) No caso específico 

da Economia, os argumentos para a preponderância do método matemático são apresentados por Jevons: “Se não 

ligássemos para o incômodo e a prolixidade, os problemas matemáticos mais complicados poderiam ser 

formulados na linguagem habitual, e sua solução seria determinada por meio de palavras. (...) Se, portanto, em 

Economia, temos que lidar com quantidades e suas complicadas relações, devemos raciocinar matematicamente; 

não tornamos a ciência menos matemática ao evitar os símbolos de álgebra (...).” (JEVONS, 1983: 30) E: “Se 

houver alguma ciência que determine apenas se uma coisa é ou não – se um evento ocorrerá ou não –, deve ser 

uma ciência simplesmente lógica; mas se a coisa pode ser maior ou menor, ou se o evento ocorrerá mais cedo ou 

mais tarde, mais próximo ou mais distante, então entram noções quantitativas e a ciência deve ser matemática em 

essência (...).” (JEVONS, 1983: 31) E: “Hesito em dizer que os homens terão um dia os meios para medir 

diretamente os sentimentos do coração humano. É difícil até mesmo conceber uma unidade de prazer ou de 

sofrimento; mas é o montante desses sentimentos que está nos induzindo a comprar e vender, tomar emprestado 

e emprestar, trabalhar e repousar, produzir e consumir; e é a partir dos efeitos quantitativos dos sentimentos que 

devemos estimar seus montantes comparativos. (...) assim como medimos a gravidade pelos seus efeitos sobre os 

movimentos de um pêndulo, também podemos estimar a igualdade ou desigualdade dos sentimentos pelas 

decisões da mente humana. A vontade é nosso pêndulo, e suas oscilações são minuciosamente registradas nas 

listas de preços dos mercados. Não sei quando teremos um perfeito sistema de estatísticas, mas sua falta é o 

único obstáculo insuperável no caminho para transformar a Economia numa ciência exata. Na falta de 

estatísticas completas, a ciência não será menos matemática, apesar de ser muito menos útil, em termos 

comparativos, do que se fosse exata.” (JEVONS, 1983: 33) 

59 A matemática não se prendeu à ciência aplicada. Hunt, referindo-se à ciência contemporânea, 

manifestação aperfeiçoada dessa mentalidade, escreveu sobre uma Economia pura matematizada: “Surgiu um 

segmento, entre os profissionais acadêmicos de Economia, que passou a dar muita ênfase ao rigor lógico e 

matemático de uma teoria, de modo bastante independente de seu conteúdo ou da importância prática de suas 

conclusões. Entre os economistas que apresentam essa tendência, um teórico é admirado na medida em que seja 

capaz de colocar sua teoria sob a forma mais esotérica, complexa e rigorosamente matemática possível.” 

(HUNT, 2005: 238) 
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Isto não significa, entretanto, que a apropriação do utilitarismo pela Economia não o tenha 

adaptado ao jogo econômico. Para Benjamin Franklin, por exemplo, as aparências já são 

suficientes se capazes de cumprir com o objetivo desejado. 

A combinação de um modelo de racionalidade auto-interessada, maximizadora de 

utilidade, com a importação (dos laboratórios das Ciências Naturais) das técnicas de 

isolamento do objeto, pela neutralização de fatores indesejáveis, recorrentemente realçadas 

pelos economistas através da expressão “ceteris paribus”; constituem importantes caracteres 

do rígido padrão comportamental econômico moderno. O que não se enquadra na 

racionalidade-padrão estabelecida é tido como termo de erro. 

Há, então, a identificação das chamadas variáveis explanatórias, que transigem com 

parâmetros ou com estimadores num ambiente de regularidade, estabilidade. À inconstância é 

destinado o lugar de termo de erro, elemento irracional (ou qualitativamente desprezível) no 

qual estão inclusas, entre os acidentes e as inconveniências, as paixões humanas. Como, 

simultaneamente, busca-se a “normalidade” do ser fisicamente verificável e nega-se o 

metafísico; é efetivada uma ruptura entre o científico e o filosófico. O artifício econométrico 

do termo de erro, também denominado termo de perturbação, é chancelado pelas razões 

enumeradas (Gujarati, 2000: 28-30): 

(1) Imprecisão da teoria. A teoria, “se houver alguma”, pode reconhecer a influência 

de determinada variável explanatória na variável dependente como suficiente, omitindo outras 

variáveis por ignorância ou por não estar segura sobre sua existência. 

(2) Indisponibilidade dos dados. Dificuldades na obtenção ou quantificação dos 

dados. 

O termo de erro corresponde, nestes casos, ao grau de ignorância ou insegurança e, 

por isso, pressupondo a atitude científica como uma tentativa de desvendar a realidade, 

deveria redirecionar a atenção do pesquisador ou inaugurar um novo projeto de pesquisa e não 

a omissão do problema – “o pensamento no entanto não pensa lealmente senão através de 

obstáculos?” (CLASTRES, 1978: 20)  

(3) Variáveis proxy fracas. Um exemplo de utilização de variáveis proxy está na 

teoria da função consumo de Milton Friedman. Segundo Gujarati, Friedman considera: 

“(...) o consumo permanente (YP) como uma função da renda permanente (XP). Mas 

como os dados sobre essas variáveis não são diretamente observáveis, utilizamos na 

prática variáveis proxy, como consumo atual (Y) e renda atual (X), que são 

observáveis. Uma vez que os valores observados de Y e X podem não ser iguais a 

YP e XP, há o problema de erros de medida.” 
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Portanto, esta razão se baseia na correlação entre um elemento de comportamento 

mensurável e um elemento de mensuração impossível; no limite, corresponderia a afirmar: 

aquele, cujo comportamento desconheço, comporta-se como este, cujo comportamento 

conheço.  

(4) Princípio da parcimônia. 

“Se podemos justificar o comportamento de Y [variável dependente] 

‘substancialmente’ com duas ou três variáveis explicativas, e se nossa teoria não é 

forte o bastante para sugerir quais outras variáveis podem ser incluídas, por que 

introduzir mais variáveis?” 

(5) Variáveis essenciais versus variáveis periféricas: 

“(...) é bem possível que a influência conjunta de todas ou algumas dessas variáveis 

[periféricas] seja tão pequena – e, quando muito, assistemática ou aleatória – que, 

por questão prática e de custos, não vale a pena introduzi-las explicitamente no 

modelo.” 

(6) Forma funcional errada. A localização gráfica dos pontos, sua dispersão, pode 

sugerir uma determinada curva de regressão compatível com a função matemática 

preconcebida e, com a inclusão de outras variáveis, ocorrer uma alteração desta tendência, por 

um comportamento irregular e, por conseguinte, imprevisível. Gujarati, então, comenta: 

“(...) mesmo que tenhamos variáveis teoricamente corretas para explicar um 

fenômeno, e mesmo que possamos obter dados sobre essas variáveis, muitas vezes 

não conhecemos a forma da relação funcional entre o regredido e os regressores. (...) 

Nos modelos de duas variáveis, a forma funcional da relação pode muitas vezes ser 

julgada pelo diagrama de dispersão. No modelo de regressão múltipla, porém, não é 

fácil determinar a forma funcional adequada, já que, graficamente, não conseguimos 

visualizar diagramas de dispersão em dimensões múltiplas.” 

 Se o princípio da parcimônia for motivado pela questão variáveis essenciais versus 

variáveis periféricas, isto parecerá lógico, desde que não esbarre em juízos de valor sobre o 

que é e o que não é relevante (obviamente, desconsiderando a hipótese de a relevância, como 

atributo, ser um juízo de valor); se isto ocorrer, as motivações virão, provavelmente, da 

imprecisão da teoria, da indisponibilidade dos dados ou de uma forma funcional errada. No 

último caso, se o princípio da parcimônia for aplicado por uma forma funcional errada, o 

caráter enviesado do estudo tornar-se-á nítido: tende a subordinar o fim ao princípio, 

funcionando mais como constatação e menos como desvendamento, por utilizar instrumentos 

que impeçam maiores perturbações.  

(7) Casualidade intrínseca no comportamento humano. “Há inevitavelmente uma 

certa natureza aleatória ‘intrínseca’ em cada Y [variável dependente] que, por mais que 

tentemos, não podemos explicar.” 

A presença do termo de erro justificada por esta última razão corresponde à negação 

do caráter social da Economia, da humanidade do indivíduo. Finalmente, a tentativa de 
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quantificar o social vincula à “natureza aleatória” do comportamento humano todas as demais 

razões, porque objeto e observador estão inseridos na sociedade e são, portanto, movidos por 

essa casualidade intrínseca. 

Se, por exemplo, o que se procura analisar, como característica comum e observável 

do objeto, é o valor médio dos valores populacionais (ou amostrais), o termo de erro será a 

diferença entre a esperança matemática e o valor real; sendo assim, os componentes do termo 

de erro não são suprimidos, mas generalizados, desidentificados, desqualificados. O resultado 

é, em quantidade, realmente obtido – de fato, numa função de regressão populacional, ou 

logicamente, pela função de regressão amostral. As previsões e explicações, entretanto, 

retornam (sofrem regressão) à esperança, dispensam o real na medida da omissão da 

irregularidade (termo de erro). 

A Matemática serve, assim, como uma lanterna, que não apenas ilumina o caminho 

do cientista, mas restringe o que é real ao alcance de sua luminosidade. O problema da 

interpretação do mundo estaria na imensa quantidade de objetos e de componentes desses 

objetos e não na incomensurabilidade. A idéia de incognoscibilidade, seja pelos limites 

físicos, seja pelos mistérios divinos, é rechaçada pela ciência iluminada:60 a tecnologia sempre 

avançará na direção da diminuição da quantidade de objetos (e componentes desses objetos) 

desconhecidos. Quanto ao espaço não abraçado pela luz da lanterna matemática, trata-se do 

campo da irrealidade. 

  

                                                           

60 “Caminhando em busca da ciência moderna, os homens se despojam de sentido. Eles substituem o 

conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade. A noção de causa foi o último conceito filosófico 

a entrar no acerto de contas da crítica científica e, por ser o único que ainda comparecia perante à ciência, era por 

assim dizer a secularização mais tardia do princípio criador. (...) A partir de agora, a matéria deverá finalmente 

ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades 

ocultas. O que não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. Uma vez 

que pode desenvolver-se sem ser perturbado pela opressão externa, nada mais há que lhe possa servir de freio.” 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 90-1) 
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4. AS PRESSÕES DO MERCADO 

 

Este capítulo tenta encontrar o motivo pelo qual o conteúdo ético foi afastado da 

discussão econômica. 

A princípio, verificamos, no discurso econômico ortodoxo, a divisão do trabalho 

empresarial em duas funções distintas: (1) a função de capitalista proprietário, remunerada 

“acidentalmente” (quando falhas do mercado permitem a existência de lucro), e (2) a função 

gerencial, remunerada de modo análogo ao dos trabalhadores. A necessidade de uma gerência 

científica dos complexos negócios capitalistas teria levado à delegação da segunda função a 

uma classe de trabalhadores especializados, os capitalistas não-proprietários. E isto 

proporcionou uma mobilidade racional do capital acumulado pelo centro do sistema 

capitalista, ou seja, fez com que o domínio das cadeias produtivas se estendesse numa 

centralização do controle dos setores industriais por parte de monopolistas ou oligopolistas 

transnacionais e, por outro lado, a diversificação dos investimentos, motivada pela liquidez, 

incluísse a transferência de capital de aplicações produtivas para especulativas. Também é 

perceptível uma reorganização das empresas, numa rede internacional, onde a divisão 

internacional do trabalho passa a fundamentar-se na dicotomia entre atividades produtoras de 

bens intangíveis e de bens tangíveis; o que identificamos como uma reprodução, no nível 

empresarial, da relação entre trabalho dirigente e trabalho dirigido. 

Estas alterações no ambiente econômico dispensariam, por suas demandas 

“engenheiras”, os questionamentos filosóficos ou sociológicos típicos da Economia Política 

clássica, uma característica que se torna marcante no sistema econômico maturado após as 

guerras mundiais do século XX. Por isso, nos sentimos obrigados, em alguns momentos, a 

avançar cronologicamente e nos atermos a fatos posteriores à transição do paradigma clássico 

para o neoclássico. Todavia a crítica à Economia moderna de autores como Marx, Simmel, 

Veblen etc., que não viveram o final de século XX, não é vista como ultrapassada; ao 

contrário, estes autores são imprescindíveis para o entendimento do abandono da Ética pela 

Economia. Cremos que a transferência da função gerencial aos capitalistas não proprietários 

estabelece a ociosidade61 do capitalista proprietário e evidencia a alienação como extensiva a 

                                                           

61 Ao longo desta monografia os termos “classe ociosa” e “ociosidade” estarão sempre em consonância 

com o conceito vebleniano de ócio. Não se referem, portanto, àqueles lugares comuns como invalidez, 

desocupação, aposentadoria, vadiagem, parasitismo aristocrático; aludem, isto sim, a funções sociais que, de tão 

honoríficas e em culturas que menosprezam formas triviais de trabalho, não se enquadram como trabalho. Isto 

não significa que a classe ociosa não participe da divisão do trabalho, mas que o caráter de seu “trabalho”, ligado 
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todas as classes e não como uma exclusividade do trabalhador especializado nas fragmentadas 

funções do modo de produção capitalista. Conceitos como a “segunda natureza” (Marx), 

“consumo conspícuo” (Veblen), “autonomização dos meios” (Simmel), se encaixam a essa 

alienação generalizada e retomam a distinção aristotélica entre economia natural e 

crematística, apresentando o caminho, consciente ou não, do capitalista proprietário rumo à 

ociosidade também como um distanciamento do “bem-viver”. 

 

4.1. A “crise” da Economia Política clássica. 

 

No posfácio da segunda edição de O Capital, Karl Marx refere-se aos economistas 

alemães como “meros discípulos, repetidores e imitadores [da Economia Política britânica ou 

da francesa], mascates modestos do grande atacado estrangeiro” (MARX, 1996: 136). Além 

disso, escreveu que, em 1848, quando o pensamento econômico alemão defrontava-se, diante 

da modernização de seu país, com a possibilidade de gerar idéias próprias, já não havia mais 

como expressar-se livremente, pois a ciência tinha selado sua aliança com a burguesia. 62 

A crítica de Marx às limitações do pensamento econômico alemão reflete a 

associação, muito comum, entre a Economia e a ideologia burguesa. A estigmatização da 

Economia como “ciência burguesa” deve-se à crença de que existe nela uma identificação 

patológica entre observador e observado. Não obstante a vocação para o estudo da Economia, 

numa ótica preconceituosa, aflorar mais facilmente em indivíduos fiéis aos valores burgueses: 

o simples fato de lidar com o comportamento capitalista contaminaria o economista de forma 

irreversível (hipóteses refutáveis na própria pessoa de Marx). É verdade que essas teorias 

econômicas infectadas surgiram e surgem com muito mais freqüência que as demais, contudo 

seria precipitado concluir que o ambiente científico tenha sido total e definitivamente afetado. 

Conforme o economista é estereotipado como porta-voz da classe dominante, quaisquer 

                                                                                                                                                                                     
ao domínio do “animado” e sinalizador da astúcia, violência e, em alguns casos, intimidade com o divino, o 

torna incomparável às formas ordinárias de trabalho e, por isso, relativamente, um não-trabalho.   

62 Segundo Marx, nas mãos dos catedráticos alemães “a expressão teórica de uma realidade estrangeira 

transformou-se numa coletânea de dogmas, por eles interpretada, de acordo com o mundo pequeno-burguês que 

os circundava, sendo portanto distorcida. (...) Desde 1848, a produção capitalista tem crescido rapidamente na 

Alemanha, e já ostenta hoje seus frutos enganadores. Mas, para nossos especialistas, o destino continuou 

adverso. Enquanto podiam tratar de Economia Política de modo descomprometido, faltavam as relações 

econômicas modernas à realidade alemã. Assim que essas relações vieram à luz, isso ocorreu sob circunstâncias 

que não mais permitiam o seu estudo descompromissado na perspectiva burguesa. À medida que é burguesa, ou 

seja, ao invés de compreender a ordem capitalista como um estágio historicamente transitório de evolução, a 

encara como a configuração última e absoluta da produção social, a Economia Política só pode permanecer como 

ciência enquanto a luta de classes permanecer latente ou só se manifestar em episódios isolados.” (MARX, 1996: 

134) 
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alterações comportamentais de um lado estariam naturalmente relacionadas a alterações 

similares do outro lado. Isto legitimaria uma crítica ao neoclassicismo econômico a partir da 

vinculação da mudança de paradigma na ciência (de clássico para neoclássico) à traição da 

burguesia ao movimento revolucionário iluminista, o surpreendente desfecho da luta do 

Terceiro Estado e principal insumo para o establishment pós-1848. Segundo José Paulo Netto 

e Marcelo Braz, a “crise” da Economia Política clássica pode ser explicada pela troca de 

status da burguesia, de revolucionária para conservadora, pelo desprezo às suas antigas 

convicções – o ideário iluminista comungado com as demais categorias revolucionárias.      

[Nos teóricos mais importantes da Economia Política clássica,] as influências 

jusnaturalistas e liberais não são um acaso, mas sinalizam que suas realizações 

intelectuais inserem-se no quadro maior da Ilustração que, como é notório, 

configura um importante capítulo no processo pelo qual a burguesia avança para a 

construção do seu domínio de classe, que assinalou, em face da feudalidade, um 

gigantesco progresso histórico. Em resumidas contas, a Economia Política clássica 

expressou o ideário da burguesia no período em que esta classe estava na vanguarda 

das lutas sociais, conduzindo o processo revolucionário que destruiu o Antigo 

Regime (...). 

É nesse contexto que se compreende a crise da Economia Política clássica – sua 

crise é parte daquela inflexão, ocasionada pela conversão da burguesia em classe 

conservadora. Na medida em que expressa os ideais da burguesia revolucionária, a 

Economia Política clássica torna-se incompatível com os interesses da burguesia 

conservadora. Não é casual, portanto, que o pensamento burguês pós-1848 

abandone as conquistas teóricas da Economia Política clássica – como também não é 

casual que tais conquistas se transformem num legado a ser assumido pelos 

pensadores vinculados ao proletariado. (NETTO e BRAZ, 2008: 18-21) 

Em suma, a traição dos vencedores a seus aliados teria feito com que o espaço 

primitivamente ocupado pela Economia Política clássica fosse dividido entre duas correntes 

ideológicas excludentes: a primeira fundada pelos economistas marginalistas, leais à classe 

capitalista dominante, e a segunda por Karl Marx e seus discípulos, afigurados como 

representantes dos interesses da maioria explorada pelo sistema capitalista (NETTO e BRAZ, 

2008: 21-2). Esta idéia de bifurcação da produção teórica sobre economia, decorrente da 

“crise” da Economia Política clássica, não parece levar em consideração as disputas patentes, 

ainda na era clássica da Economia, entre economistas políticos e socialistas “utópicos”. A 

renovação deste confronto, a partir da segunda metade do século XIX, se dá por dois grupos 

que se aproximam num ponto: ambos preocupam-se em negar as relações entre sua postura 

auto-intitulada “científica” e o “romantismo” dos pioneiros. Porém é tão fácil perceber as 

semelhanças entre as batalhas – economistas políticos liberais versus socialistas utópicos e, 

usando termos marxistas, economistas vulgares (e marginalistas) versus socialistas científicos 

– como a inegável reciclagem das personagens, agora perfeitamente adaptadas ao ambiente 

moderno do Iluminismo maduro. 
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De qualquer modo, dividir essas personagens recicladas em representantes dos 

traidores e representantes dos traídos é tão exagerado quanto dividi-las em ex-iluministas e 

iluministas autênticas; porque a idéia de traição sugere, além de uma suposta ocultação dos 

sempre óbvios interesses burgueses, a crença na existência de uma classe burguesa 

homogênea e/ou harmoniosa; e também porque o ideário iluminista é influenciado pelo 

momento histórico, tanto quanto o influencia. 

Em nenhum instante das revoluções liberais a burguesia teria abjurado seus 

princípios, vinculados à acumulação de riqueza; ademais, nessa época, todos os que ouviram 

falar em Maquiavel certamente poderiam prever o destino dos aliados incômodos após a 

derrota do inimigo comum. Seria plausível desferir à burguesia a acusação de ter assumido 

uma conduta política demasiadamente utilitarista; contudo sua coerência não foi, de modo 

algum, atingida. Segundo Hobsbawm: 

Repetidas vezes veremos moderados reformadores da classe média mobilizando as 

massas contra a resistência obstinada ou a contrarrevolução. Veremos as massas 

indo além dos objetivos dos moderados rumo a suas próprias revoluções sociais, e os 

moderados, por sua vez, dividindo-se em um grupo conservador, daí em diante 

fazendo causa comum com os reacionários, e um grupo de esquerda, determinado a 

perseguir o resto dos objetivos dos moderados, ainda não alcançados, com o auxílio 

das massas, mesmo com o risco de perder o controle sobre elas. E assim por diante, 

com repetições e variações do modelo de resistência – mobilização de massa – 

inclinação para a esquerda – rompimento com os moderados – inclinação para a 

direita – até que a maior parte da classe média passe daí em diante para o campo 

conservador ou seja derrotado pela revolução social. Na maioria das revoluções 

burguesas subseqüentes, os liberais moderados viriam a retroceder, ou transferir-se 

para a ala conservadora, em um estágio bastante inicial. (HOBSBAWM, 2010a: 

111) 

Isto, absolutamente, não nega a traição. Porém é explícita a impossibilidade de 

generalizar a classe burguesa – os burgueses estão na classe alta e na classe média, são a 

haute finance e os pequenos proprietários das “firmas representativas” marshallianas, 

inevitavelmente assoladas pelo capitalismo monopolista; a classe burguesa abriga traidores e 

traídos. Ora, a associação entre a “crise” do pensamento econômico clássico e a inconfidência 

dos burgueses conservadores restringiria ainda mais o domínio da Ciência Econômica: 

dificilmente se poderia, diante de tamanho confinamento, num ambiente regido por um 

paradigma tão sufocante, considerá-la uma ciência, até mesmo sob critérios positivistas.63 

                                                           

63 Nitidamente, o conceito de Iluminismo para Netto e Braz é bastante distinto do utilizado por 

Horkheimer e Adorno. Mesmo que, como sustentam aqueles primeiros, a ideologia da Ilustração esteja 

tipicamente na burguesia revolucionária, o “pensamento da burguesia conservadora” não pode ser caracterizado 

como uma ruptura (tampouco como uma relativa “decadência ideológica”), e sim como uma evolução motivada 

pelas exigências do novo status, pois, basicamente, os interesses burgueses permanecem os mesmos. 

Outra hipótese para a incômoda sensação de injustiça – no interior da classe burguesa, em sua camada 

inferior – é a insistente crença no mito da concorrência perfeita, anacronismo decorrente da negligência ao viés 

monopolista do capitalismo moderno. 
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O que se propõe, aqui, como hipótese alternativa à tese da lealdade dos economistas 

aos traidores – um ponto de vista excessivamente moralista –, é a conjunção dos seguintes 

fatores: um desenvolvimento do Iluminismo em direção à radicalização da fé na “seleção 

natural” e, simultaneamente, um desenvolvimento da sociedade de mercado, notadamente nos 

setores financeiro e de bens de capital, que proporcionou uma economia altamente complexa, 

exigindo a reorganização das funções dos agentes econômicos, e, por conseguinte, a 

indispensabilidade da gerência científica.64 

Esta hipótese envolve, então, as questões da aleatoriedade dos valores éticos (sua 

interpretação como variáveis exógenas, estocásticas) e da redistribuição das tarefas 

empresariais; pontos aparentemente desconectados que, no entanto, se mostram fundamentais 

para a intensificação do domínio da classe burguesa no sistema. 

A partir da Economia “vulgar”, as teorias econômicas se construíram como 

independentes da Ética. Descrever o comportamento humano “como ele é”, passou a ser uma 

importante função da ciência, por este motivo, não-normativa. Os componentes éticos desse 

comportamento seriam, assim, inquestionados. Quando muito, o que ocorre no mundo dos 

sujeitos maximizadores de utilidade, em relação à ética, é sua consideração como apenas um 

dos vários determinantes diluídos e desidentificados na condição de termo de erro. 

De modo nenhum se deve então julgar que, no âmago, esses economistas “vulgares” 

não possuíssem interesse pela Ética. Em primeiro lugar, não viam a Economia, ciência 

positiva, como local apropriado para esses “sentimentos”. Em segundo lugar, o utilitarismo de 

Jeremy Bentham, alicerce filosófico da ortodoxia econômica, aos olhos desses economistas 

encerrou a discussão da ética econômica, isto é, estabeleceu o padrão comportamental a ser 

considerado, o suficiente sobre moral para a construção das teorias econômicas. É verdade 

que a Economia “vulgar” fez uso de uma versão bastante simplificada da filosofia de 

Bentham, embora não tão dilacerada como a Filosofia Moral de Smith resumida às 

explanações acerca da divisão do trabalho e da busca por trocas vantajosas.65 

                                                           

64 Trata-se, neste momento, de um aumento da complexidade da economia no sentido quantitativo, do 

tratamento racional de um volume de capital nunca visto. No final do século XX, aproximadamente a partir da 

década de 70, esta complexidade passa a um aspecto qualitativo, por envolver uma divisão internacional do 

trabalho fundamentada principalmente no conhecimento, no domínio de bens intangíveis (notadamente através 

da chamada revolução da tecnologia da informação) e na diversificação do uso do capital, inclusive 

considerando um portfólio que inclua “investimentos” em capital não-produtivo, especulativo.  

65 Segundo Amartya Sen, “é precisamente o estreitamento, na economia moderna, da ampla visão 

smithiana dos seres humanos que pode ser apontada como uma das principais deficiências da teoria econômica 

contemporânea. Esse empobrecimento relaciona-se de perto com o distanciamento entre economia e ética.” 

(SEN, 1999: 44) 



56 
 

 

4.2. A ciência requerida pelo mercado. 

 

Os cientistas modernos – produtos da divisão positivista do trabalho intelectual – são 

homens do mundo, sofrem influência de seu tempo e de seu espaço. São também (e 

principalmente) criações do mundo: porta-vozes da racionalidade ocidental – porque, como 

diz Weber, a ciência é ocidental –, inventores e administradores dos modernos instrumentos 

de acumulação capitalista, constroem seus planos a partir daquilo que os gerou e que, ao 

mesmo tempo, é sua própria essência. Não lidam com um saber autônomo: refletem uma 

cultura. Todavia não param por aí; intérpretes da mentalidade ocidental, são responsáveis por 

conter seus arroubos, por impedi-la de seguir caminhos imprevisíveis e guiá-la 

pragmaticamente. 

O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar 

completamente sobre ela e sobre os homens. Fora disso, nada conta. Sem escrúpulos 

para consigo mesmo, o iluminismo incinerou os últimos restos da sua própria 

consciência de si. Só um pensar que faz violência a si próprio é suficientemente duro 

para quebrar os mitos. (HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 90) 

Daí vêm os modelos de comportamento racional, a redução de todas as coisas a um 

denominador comum, o culto à utilidade e, conseqüentemente, a aversão ao sentimentalismo 

dos antigos, sempre às voltas com valores não-observáveis. 

A Economia Política clássica, foi dito, surgiu antes da revolução técnico-científica. 

Não obstante o empirismo já se manifestar desde a Renascença, a aplicabilidade de uma 

                                                                                                                                                                                     
A utilização da teoria de Smith para a comprovação do modelo de racionalidade fundamentado 

exclusivamente no auto-interesse, deve-se destacar, possui algumas características estranhas. Primeiro, baseia-se 

unicamente na Riqueza das Nações, ou seja, negligencia suas relações com Teoria dos Sentimentos Morais. 

Mesmo que os dois livros sejam considerados independentes (e contraditórios); nas supostas contradições 

deveria prevalecer o que está escrito na obra mais antiga e não (como seria natural pensar) na mais recente, 

porque, embora a Riqueza das Nações tenha sido escrita dezessete anos após a Teoria dos Sentimentos Morais e, 

principalmente, inclua discussões certamente sofisticadas pela viagem de Smith ao continente (de 1764 a 1766), 

quando travou contato com diversos intelectuais europeus (notadamente os líderes da Fisiocracia), o autor 

preocupou-se em realizar, pouco antes de sua morte, uma grande revisão de Teoria dos Sentimentos Morais, 

“reescrevendo uma terça parte e acrescentando uma parte 6 que não existia antes. Essa nova revisão apareceu em 

1790, o ano de sua morte. O historiador Lawrence Dickey comparou a primeira versão de Smith de 1759 com 

sua revisão de 1790 e demonstrou, surpreendentemente, que o impulso fundamental da revisão final destinava-se 

a expandir a advertência original contra os efeitos moralmente dúbios da procura de riqueza. Dickey escreve que 

(...) ‘(...) Smith se tornava cada vez mais alarmado com o assim chamado ‘esgotamento do legado moral’ da 

sociedade comercial’.” (LUX, 1993: 106) Em segundo lugar, a contribuição de Smith para a Economia 

neoclássica não apenas se restringe a Riqueza das Nações, como utiliza exclusivamente o conteúdo “engenheiro” 

da obra. E, mais que isso, promove um convívio insólito entre essa “engenharia” smithiana e a filosofia 

utilitarista. Ora, ainda que se desvincule a teoria econômica da Riqueza das Nações da Filosofia Moral da Teoria 

dos Sentimentos Morais, a teoria do valor-trabalho é sempre enfatizada em sua obra, fato que, evidentemente, 

compromete qualquer associação entre a teoria de Smith e o utilitarismo, a não ser que se atribuísse alguma 

independência a partes específicas da Riqueza das Nações (e é justamente a isso que nos referimos, no texto, 

como dilaceramento). 
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ciência anterior ao academicismo do século XIX carecia do padrão epistemológico da ciência 

moderna, da divisão positivista do trabalho intelectual. O economista clássico, aos olhos dos 

neoclássicos, não passa de um filósofo improvisando explanações sobre o mundo real, 

descendo desajeitadamente das nuvens para a arena dos negócios humanos – a intricada 

contabilidade dos recursos escassos e das necessidades ilimitadas. Porém, mesmo os filósofos 

incomodavam-se com o estado de coisas em que se metera a Filosofia desde que a Escolástica 

impôs sua verdade. Aproximar-se do mundo através do saber científico correspondia a 

abandonar aquela Filosofia Moral que desmerecia qualquer prazer mundano. 

O problema enfrentado por esses filósofos/cientistas foi, na crítica iluminista à 

Filosofia ensinada nas universidades submissas aos valores da Escolástica, a eleição da 

Metafísica como bode expiatório da “desmitologização” do mundo e, por conseguinte, o 

convívio com uma “ética” não apenas secular, mas, sobretudo, restrita aos fenômenos 

“observáveis” (no linguajar de uma ciência que se quer exata: “mensuráveis”). Mesmo 

Thomas Malthus, com toda a sua religiosidade, rendeu-se à calculabilidade, notadamente em 

suas projeções sobre crescimento populacional e produção de bens alimentícios. 

A Economia não surgiu altruisticamente oferecendo seus préstimos ao mercado. Em 

tempos remotos, os governantes já cercavam-se de sábios conselheiros, capazes de encontrar 

alternativas racionais para o enfrentamento dos problemas estadísticos, notadamente as 

questões econômicas. O que diferencia a Economia Política clássica desse conhecimento 

anterior é o contato direto com as alterações sociais, econômicas, ambientais etc. suscitadas 

pela nascente Revolução Industrial, embora devam ser consideradas as condições específicas 

do desenvolvimento da teoria econômica smithiana. Segundo Dugald Stewart, o sucesso de 

Teoria dos Sentimentos Morais fez com que o professor Adam Smith passasse a enfatizar em 

suas aulas, em Glasgow, aspectos menos explorados em sua obra, entre os quais a Economia 

Política. Depois, em sua viagem pelo continente europeu, como tutor do jovem enteado de 

Charles Townshend, tanto em seus encontros com os fisiocratas quanto no rascunho de sua 

Riqueza das Nações, certamente carregou a imagem da Economia Política como parte de algo 

maior, como um tópico da Filosofia Moral, e, provavelmente, viu na Riqueza das Nações um 

complemento para a Teoria dos Sentimentos Morais. 

Ocorre que, assim como a ciência, se concordarmos com Weber, é ocidental, também 

o referencial ético do cientista traz essa determinação cultural. Libertar-se das amarras do 

tradicionalismo, notadamente através dos valores apresentados pela mentalidade dos 

“revolucionários” franceses e britânicos, significava fundar uma nova Filosofia Moral 

dissociada do paradigma católico medieval. Como procuramos esclarecer, no caso britânico, 
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uma Ética fundamentada não no ateísmo ou no agnosticismo e sim numa religiosidade 

racional. 

Considerando que, tanto na intelectualidade escocesa calvinista quanto no círculo 

não-conformista britânico, esta racionalidade religiosa confundia-se com a racionalidade 

acadêmica e, por conseguinte, com a construção de uma ciência liberal e imbuída em 

solucionar problemas mundanos, a mentalidade iluminista britânica não deve ser dispensada 

como variável nas explicações do pragmatismo da Economia moderna. Por outro lado, não se 

deve tomá-la de uma forma superestimada, como determinante do “espírito” capitalista, e sim 

como condição indispensável para que a ciência encarnasse esse “espírito”. Seria válido 

compreender o Iluminismo britânico, inclusive em seu aspecto teológico, como determinado 

pela cultura capitalista e como apologista das benesses dessa cultura. 

No final das contas, a disposição do corpo da Economia em deixar-se possuir pelo 

“espírito” capitalista corresponde ao abandono da Ética, ao menos como intrínseca à ciência,66 

e se concretiza na Revolução Marginalista e sua moral utilitarista, superficial, instrumental. E 

– como pleiteavam exaltadamente os marginalistas – a ciência deveria participar ativamente 

da modernização do mercado, cujas formas de expressão no emergente capitalismo 

monopolista, denunciadas por Marx, são, basicamente, a concentração e centralização do 

capital.67 

Entendemos que esses elementos, não obstante sua importância, inserem-se em algo 

superior, num processo, consciente ou não, de ampliação da ociosidade da classe burguesa, 

mascarado pela teoria da abstinência. 

Para que possamos testar a hipótese de que o afastamento de temas relacionados à 

Ética, caros principalmente à teoria smithiana, compunha esse processo e, por isso, foi 

imposto à Economia pelo mercado; é preciso – visto que, no tempo de Marx e dos 

                                                           

66 Não que a Economia envolvesse a Ética, e sim pelas relações Ética/Política/Economia estabelecidas por 

Aristóteles, que subordina o pensamento econômico inevitavelmente a considerações éticas, ao menos enquanto 

detém-se à economia natural. Se, entretanto, a crematística for naturalizada, cessa a influência direta da Ética (e 

da Política) na Economia, justamente o que defendemos ter ocorrido com a ciência à medida da evolução do 

modo de produção capitalista e seus reflexos crematísticos (crescimento das transações financeiras e 

especulativas típicas da nova classe ociosa) e acadêmicos (construção da ideologia que sustenta o sistema e 

formação dos profissionais destinados a atuar como capitalistas não-proprietários). 

67 Concentração: “resultado natural do processo acumulativo: cada capital aumenta, e com ele a escala de 

produção que ele realiza.” (BRAVERMAN, 1987: 220) 

Centralização: “concentração de capitais já constituídos, supressão de sua autonomia individual, 

expropriação de capitalista por capitalista, transformação de muitos capitais menores em poucos capitais 

maiores. (...) pressupõe apenas divisão alterada dos capitais já existentes e em funcionamento, seu campo de 

ação não estando, portanto, limitado pelo crescimento absoluto da riqueza social ou pelos limites absolutos da 

acumulação. O capital se expande aqui numa mão, até atingir grandes massas, porque acolá ele é perdido por 

muitas mãos.” (MARX, 1984: 257) 
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marginalistas, encontrava-se em sua fase inicial – avançar até o momento em que a almejada 

ociosidade burguesa apresenta-se com maior nitidez. Estamos nos referindo à radicalização da 

“preferência” da classe capitalista pela liquidez, o que direciona seu “investimento” para um 

portfólio não exclusivamente composto por capital produtivo e, por outro lado, proporciona 

uma divisão internacional do trabalho análoga à tradicional dicotomia entre trabalho dirigente 

e trabalho executor. Ou seja, estamos nos referindo, principalmente, às últimas décadas do 

século XX. 

Então, podemos abordar essa realidade de final de século XX como reflexo de uma 

necessidade de tratamento científico para as questões econômicas, desperta antes da 

maturação das demais especialidades científicas, isto é, antes do século XIX. Observemos, 

inicialmente, a afinidade entre a Economia e o ideário liberal e verifiquemos, por conseguinte, 

a crença na ordem natural: obviamente – e a despeito do arcabouço deontológico da doutrina 

smithiana – a idéia de que agentes livres naturalmente proporcionariam, mediante seu auto-

interesse, um crescimento econômico e este, por sua vez, representaria bem-estar social é um 

argumento frágil, refutado tanto pela associação imprópria entre consumo e bem-estar, quanto 

pela improbabilidade de uma distribuição de renda a partir de uma acumulação prévia por 

parte dos capitalistas (falácia num mundo de necessidades ilimitadas e recursos escassos). 

Mas o pensamento liberal não apenas se manteve, como aperfeiçoou a Economia, 

escamoteando contradições. Incumbiu-se, de um lado, de igualar qualitativamente o lucro ao 

salário e, assim, legitimar a apropriação; e, por outro, escalonar a distribuição de renda (1) por 

mérito, pois apenas os participantes da produção a merecem, independentemente de como e 

por que foram excluídos os não-participantes, e (2) por qualificação, porque a distribuição 

mais justa corresponderia à que respeitasse a proporcionalidade da participação dos co-

produtores, evidentemente a partir de uma ponderação que dissimilava trabalho dirigente de 

trabalho executor – “é a capacidade de criar a utilidade... que confere valor a um agente de 

produção, valor este que é proporcional à importância de sua cooperação na produção.” (SAY 

Apud HUNT, 2005: 129). É claro que este sistema meritocrático contou com o precioso 

auxílio da idéia de “seleção natural” e, em domínios amistosos, recorreu ao 

conseqüencialismo. Também é verdade que, à medida do crescimento da credibilidade do 

saber científico, tanto a violência (militar, policial ou civil legalmente permitida) quanto o 

discurso conseqüencialista foram dispensados por uma ideologia não-verbal presente nas 

oferendas científicas à sociedade: a diversidade e abundância de objetos tecnológicos que 

adornam e ressubstancializam o cotidiano e que, nos termos de Marx, transformou a todos em 
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“colecionadores de mercadorias”, contendo em seu próprio funcionamento uma mensagem, 

um inaudito significado para a vida.68 

Finalmente, é necessário ressaltar que a afirmação de que houve um esvaziamento do 

conteúdo ético na Economia, refere-se também às interações entre a ciência (e seus membros) 

e a cultura e à apropriação, por parte da ciência, de uma ética histórica. Explicando melhor, 

além de exogeneizada, a ética econômica abrange exclusivamente uma moralidade 

circunstancial – não questionamentos sobre a ação humana nas várias instâncias universais, e 

sim o cumprimento de um receituário vinculado ao ideal de organização social que a ciência 

denominou “civilização”. Se se desconsiderar a grosseira alternativa da imposição militar, 

somente através do evolucionismo unilinear ou de uma aculturação sistematizada, a “ética” 

das escolas econômicas utilitaristas seria capaz de persuadir povos “exóticos” ou passível de 

se classificar como universal. 

 

4.3. As duas funções do capitalista. 

 

Boa parte das premissas que sustentam a teoria econômica moderna foi erigida no 

período de vulgarização da ciência. “Vulgarização” da Economia, “Economia vulgar”, 

“autores (ou economistas) vulgares” são sempre menções à forma de tratamento dada por 

Marx àqueles que, entre outros procedimentos, recorreram ao utilitarismo para refutar a teoria 

do valor-trabalho. As distintas teorias do valor refletem, por sua vez, grandes divergências 

ideológicas relativas principalmente à remuneração dos fatores de produção. Marx escreveu 

que os “economistas vulgares”: 

(...) traduzem, de fato, as representações, os motivos etc., dos portadores envolvidos 

na produção capitalista, nos quais ela se reflete apenas em sua aparência superficial. 

Traduzem-na numa linguagem doutrinária, do ponto de vista da facção dominante, 

dos capitalistas; por isso, não de uma maneira ingênua e objetiva, mas apologética. 

O exprimir limitado e pedante das representações vulgares, que necessariamente se 

produz naqueles que sustentam esse modo de produção, é muito diferente do 

impulso de economistas como os fisiocratas, Adam Smith, Ricardo, no sentido de 

apreender as conexões internas desse modo. (MARX, 1982: 189) 

A Economia “vulgar” edificou-se sobre os pilares da negação do conflito de classes, 

ao igualar qualitativamente os rendimentos do capitalista aos do trabalhador e do proprietário 

                                                           

68 Segundo Simmel, “a situação tipicamente problemática do homem moderno: o sentimento de ser como 

que esmagado por essa miríade de elementos culturais, uma vez que ele nem os assimila internamente, nem pode 

simplesmente recusá-los, pois pertencem potencialmente a sua esfera cultural. O resultado disso a que se poderia 

chamar de cultura das coisas e que, abandonado a seu próprio curso, tem diante de si uma amplitude ilimitada de 

desenvolvimento – o resultado é que o interesse e a esperança se voltam em medida crescente justo para essa 

cultura, fazendo recuar a tarefa, aparentemente muito mais restrita, muito mais finita, de cultivo dos sujeitos 

individuais.” (SIMMEL, 2013a: 103)  
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de terra, e da insistência, tal qual os clássicos, no modelo de concorrência perfeita, ou seja, 

um estado econômico caracterizado por um mercado abastecido de produtos homogêneos de 

inúmeras pequenas empresas tomadoras de preços, sujeitos racionais (igualmente informados) 

maximizando seu bem-estar e, finalmente, ausência de barreiras de entrada ou saída das 

empresas no mercado; o que leva, indubitavelmente, à crença de que tanto o lucro quanto o 

monopólio representam imperfeições, no modelo,69 sendo inexistentes num ambiente ideal, 

sob a ordem natural (na terminologia smithiana, sob a “mão invisível”). 

Porém, o capitalismo moderno, principalmente a partir das últimas décadas do século 

XIX, é justamente denominado capitalismo monopolista,70 pelas incomparáveis concentração 

e centralização de capital. 

O avanço da industrialização, notadamente das indústrias de bens de capital, e 

inovações nas comunicações e nos meios de transporte – “As cidades ficaram liberadas de sua 

dependência para com fornecedores locais e passaram a constituir parte do mercado 

internacional.” (BRAVERMAN, 1987: 223) – favoreceram o surgimento de grandes 

corporações, resultantes da destruição ou aquisição das pequenas empresas concorrentes ou de 

associações (fusões, trustes, cartéis) que ampliaram seu poder no mercado.71 O crescimento de 

um mercado financeiro, pronto para captar recursos para os grandes investimentos,72 ocorreu 

                                                           

69 “É claro que a nossa asserção não significa que, se o sistema econômico estiver equilibrado, produz 

sem resultado, mas apenas que os resultados fluem inteiramente para os fatores produtivos originais. Assim 

como o valor é um sintoma de nossa pobreza, o lucro é um sintoma de imperfeição.” (SCHUMPETER, 1982: 

26) 

70 “O modelo atomizado e concorrencial do capitalismo, no qual o proprietário individual do capital (ou o 

grupo familiar, ou pequeno grupo de sócios) e a firma capitalista eram idênticos, e a produção em cada indústria 

era distribuída entre um número razoavelmente grande de firmas, já não é mais o modelo de capitalismo 

atualmente. (...) o capital monopolista teve início nas últimas duas ou três décadas do século XIX. Foi então que 

a concentração e centralização do capital, sob a forma dos primeiros trustes, cartéis e outras formas de 

combinação, começaram a firmar-se; foi então, conseqüentemente, que a estrutura moderna da indústria e das 

finanças capitalistas começou a tomar forma. (...) o capitalismo monopolista abrange o aumento de organizações 

monopolistas no seio de cada país capitalista, a internacionalização do capital, a divisão internacional do 

trabalho, o imperialismo, o mercado mundial e o movimento mundial do capital, bem como as mudanças na 

estrutura do poder estatal.” (BRAVERMAN, 1987: 215-6) 

71 Se as aquisições e as associações típicas do século XIX visavam à formação de monopólios (ou 

oligopólios) setoriais – “O processo de fusões e aquisições internacionais, visto pela ótica das empresas 

compradoras, muitas vezes resultou do reconhecimento da necessidade de operar em todos os mercados 

relevantes com o propósito de se manter como participante ativo dentro do processo competitivo mundial. (...) 

nesse novo contexto, as empresas com ativos produtivos, comerciais e tecnológicos menos desenvolvidos, ou 

com ativos relevantes, mas sem a escala necessária para proteger e explorar tais ativos para além do mercado 

local, correm o risco de incorporação pelos membros mais fortes do oligopólio.” (SARTI e HIRATUKA, 2010: 

10) –, a partir do século seguinte objetivaram a diversificação dos investimentos ou o domínio sobre a execução 

de atividades acessórias à principal (uma espécie de recuperação de suas próprias “externalidades”, que não se 

dava necessariamente pela aquisição e sim pelo controle de empresas, pela transformação da cadeia produtiva 

numa rede hierarquizada), além da tradicional expansão territorial.  

72 A evolução natural desse mercado foi o surgimento de um mercado financeiro secundário, capaz de 

permitir maior liquidez às aplicações e, por conseguinte, aumentar o volume de capital especulativo. 



62 
 

em concomitância com o novo modo de organização empresarial – a sociedade anônima; 

aparentando-se na utilização da poupança de inúmeros aplicadores, proporcionaram, além do 

controle de um capital volumoso, o surgimento de uma nova classe de rentistas,73 formada 

pelos grandes aplicadores (que de tão afeitos à especulação, popularmente são também 

chamados “investidores”).  

Intensificam-se nessa época, portanto, especificidades que prejudicam a visualização 

do fluxo circular da economia. A economia tornou-se tão complexa, tão ampla e abstrata, que 

o imaginário popular se guiava, para assuntos econômicos, a partir de uma reduzida parte 

visível: A imensa porção submersa do iceberg, inegavelmente importante, graças a seu caráter 

misterioso e remoto não se encontrava em condições de ser assimilada pelo homem comum, 

exceto fantasiosamente ou mediante a elucidação possível apenas aos experts. As grandes 

corporações não podiam arriscar seu vultoso capital praticando o método de tentativa-e-erro 

tão comum às situações inéditas. Os cientistas – ou melhor, os especialistas – foram 

convocados a atuar no mundo econômico, as empresas abriram suas portas e os transformaram 

numa classe especial de funcionários. 

Em suas relações com o mundo empresarial, a revolução técnico-científica 

compreende, inicialmente, a organização produtiva sob bases científicas, isto corresponde não 

apenas às inovações tecnológicas promovidas pela engenharia, envolve uma administração 

minuciosa do trabalho e políticas econômicas racionais. Estas medidas, voltadas à utilização 

eficiente de recursos na produção, dizem respeito à parte da contribuição da ciência 

direcionada às questões da oferta. Não significa, todavia, que a participação dos cientistas se 

esgote aí; ao contrário, o tratamento científico dado à demanda, ao conjunto de técnicas 

destinadas a arrebanhar consumidores, é fundamental para este modelo mercantil.74 

                                                           

73 As relações sociais nas grandes corporações têm a peculiaridade de, em última instância, subordinar-se 

a uma autoridade institucional e não mais à pessoa do proprietário da empresa. “A escala da empresa capitalista, 

antes do desenvolvimento da empresa moderna, limitava-se à disponibilidade de capital e pela capacidade de 

gerenciamento do capitalista ou grupo de sócios. Estes são os limites impostos pelas fortunas pessoais ou pelas 

capacidades de cada um. Só no período monopolista esses limites são ultrapassados, ou pelo menos imensamente 

ampliados e destacados do patrimônio pessoal e capacidades dos indivíduos. A empresa como uma forma desfaz 

o vínculo direto entre o capital e seu proprietário individual, e o capitalismo monopolista ergue-se sobre sua 

forma. Imensos agregados de capital podem ser reunidos, que ultrapassam de longe a soma da riqueza daqueles 

diretamente associados com a empresa.” (BRAVERMAN, 1987: 220-1)  

74 “Uma vez que os mercados devem permanecer a principal área de incerteza, o empenho da empresa é 

portanto no sentido de reduzir o caráter autônomo da demanda de seus produtos e aumentar o seu caráter 

induzido. (...) empresas vêm a existir com o único propósito e única atividade de mercadejar. Essas organizações 

de mercadejamento assumem como sua responsabilidade o que Veblen chamou ‘uma produção quantitativa de 

clientes’. Sua definição, embora vazada em sua linguagem usualmente sardônica, é, não obstante, uma expressão 

rigorosa da teoria moderna do mercadejamento: ‘Não há, evidentemente, nenhuma fabricação concreta de 

pessoas dotadas com o poder aquisitivo ad hoc...; nem mesmo existe qualquer importação de uma remessa 

incomum desses clientes do estrangeiro – a lei não permite isso’. O que existe, observa ele, é ‘um desvio de 
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Outro ponto a se destacar é a divisão do trabalho empresarial, o fim do duplo papel 

desempenhado pelo sobrecarregado burguês, e seus importantes desdobramentos, a saber: a 

terceirização do trabalho “dirigente” e, conseqüentemente, a presença de profissionais 

altamente qualificados, adestrados nas funções anteriormente realizadas pelo proprietário da 

empresa e intensamente comprometidos com a ideologia burguesa, faz com que o empresário 

se concentre em apenas uma de suas funções primitivas, a de proprietário da empresa.75 

O entendimento de que o proprietário da empresa tradicional desdobra-se em 

diferentes funções é válido para a análise do capitalismo moderno, entretanto não deve ser 

visto como uma verdade absoluta. O domínio dos meios de produção exercido pelo novo 

modo de organização do trabalho intensificou a divisão do trabalho e agrupou as diversas 

especializações em dois grandes conjuntos: de gerência e execução.76 A gerência só foi 

                                                                                                                                                                                     
clientes de um para outro dos vendedores em concorrência’. Mas, do ponto de vista de cada vendedor, isso 

parece como ‘uma produção de novos clientes ou a conservação de clientes já utilizados por certo interesse. De 

modo que esta aquisição e reparo de clientes pode muito bem ser calculada a um declarado custo unitário de 

produção’. Veblen prossegue observando que ‘a fabricação de clientes pode ser agora feita como uma operação 

rotineira, exatamente no espírito das indústrias mecânicas e com o mesmo grau de segurança com respeito à 

qualidade, índice e volume de produção; o equipamento mecânico assim como sua mão-de-obra complementar 

empregada em tal produção de clientes mantidos em operação sob a superintendência de pessoas tecnicamente 

preparadas que podiam muito bem ser chamados engenheiros publicitários’.” (BRAVERMAN, 1987: 227) 

É importante frisar que esta indução da demanda se deu, inicialmente, na substituição de hábitos de 

consumo domésticos; englobou, basicamente, a indústria alimentícia (de conservas, de farinhas etc.), de 

vestuário e de eletrodomésticos, e, para a destruição da produção familiar, recorreu a um discurso que, além de 

enfocar a praticidade de seus produtos, desvalorizou socialmente o produto feito em casa. Há realmente uma 

inversão do papel do mercado em relação à família. Se, como defendeu Adam Smith, tradicionalmente a família 

buscava no mercado apenas os bens não produzidos em casa, à proporção da modernização desse mercado, os 

bens se impuseram num consumo compulsório, seja pelas relações entre consumo e aceitação social estudadas 

por Thorstein Veblen, seja simplesmente pela inviabilidade econômica da produção familiar – por sua 

desmoralização, inclusive. Harry Braverman enumera os fatores que levam à dissolução da produção caseira: 

“Freqüentemente, o trabalho domiciliar torna-se antieconômico em comparação com o trabalho assalariado pelo 

barateamento dos produtos manufaturados, (...) a pressão do costume social sobretudo sobre a geração mais 

jovem alternadamente pelo estilo, moda, publicidade e processos educacionais (tudo isso transforma o ‘feito em 

casa’ em menosprezo e o ‘fabricado’ ou ‘comprado fora’ em vanglória); a deterioração das especialidades (junto 

com a disponibilidade de materiais); e a poderosa necessidade de cada membro da família de uma renda 

independente, que é um dos sentimentos mais fortes instilados pela transformação da sociedade em um 

gigantesco mercado de trabalho e artigos, uma vez que a fonte de status já não mais é a capacidade de fazer 

coisas mas simplesmente a capacidade de comprá-las.” (BRAVERMAN, 1987: 235)  

75 “O controle operacional recai cada vez mais sobre um funcionalismo gerencial (...) os dois lados do 

capitalista, proprietário e administrador, antigamente unidos numa mesma pessoa, agora tornam-se aspectos da 

classe. (...) a unidade imediata e pessoal entre os dois é rompida. O capital agora ultrapassou sua forma pessoal 

limitada e limitadora e passou a uma forma institucional.” (BRAVERMAN, 1987: 221) 

76 Schumpeter distingue da seguinte maneira o “trabalho dirigente” do “trabalho dirigido” (ou 

“executor”): “Em primeiro lugar, o trabalho dirigente tem uma posição mais elevada na hierarquia do organismo 

produtivo. Essa direção e supervisão do trabalho ‘executor’ parece erguer o trabalho dirigente acima e fora da 

classe do outro trabalho. Enquanto o trabalho executor está simplesmente no mesmo nível que os usos da terra, e 

do ponto de vista econômico tem absolutamente a mesma função que estes, o trabalho dirigente está claramente 

numa posição predominante tanto em contraste com o trabalho executor, quanto com os usos da terra. É como se 

fosse um terceiro fator produtivo. A outra característica que o separa do trabalho dirigido parece constituir sua 

natureza: o trabalho dirigente tem algo criativo no sentido de que estabelece seus próprios fins.” 

(SCHUMPETER, 1982: 19) Em outras palavras, a divisão do trabalho entre as classes dirigente e dirigida 
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reconhecida como um aglomerado de especializações na época da revolução técnico-

científica, quando administradores e projetistas formados pelas instituições de ensino 

modernizadas lançaram-se ao mercado como mão-de-obra capaz de assumir funções típicas 

do capitalista e de imprimir a estas um caráter científico. Embora seja comum descrever 

indivíduos em atividades tradicionais como sobrecarregados em múltiplos trabalhos não 

divididos,77 a visão oposta deve também ser levada em consideração: o trabalho moderno 

consistiria numa atividade fragmentada em diversas especialidades, que alienaria seu 

                                                                                                                                                                                     
corresponde à monopolização, pela primeira, do caráter teleológico do trabalho e, por conseguinte, põe de um 

lado os portadores do discurso legitimador do modo de produção e suas conseqüências (a ideologia burguesa) e 

de outro a massa executora de tarefas dessubstancializadas (o trabalhador dirigido, alienado, extremamente 

especializado). Acerca disto Lukács escreve: “Como o processo de trabalho é progressivamente racionalizado e 

mecanizado, a falta de vontade é reforçada pelo fato de a atividade do trabalhador perder cada vez mais seu 

caráter ativo para tornar-se uma atitude contemplativa. A atitude contemplativa diante de um processo 

mecanicamente conforme às leis e que se desenrola independentemente da consciência e sem a influência 

possível de uma atividade humana, ou seja, que se manifesta como um sistema acabado e fechado, transforma 

também as categorias fundamentais da atitude imediata dos homens em relação ao mundo (...) [Segundo Marx,] 

‘os homens acabam sendo apagados pelo trabalho (...) A qualidade não está mais em questão. Somente a 

quantidade decide tudo: hora por hora, jornada por jornada.’ (...) Nesse ambiente em que o tempo é abstrato, 

minuciosamente mensurável e transformado em espaço físico, um ambiente que constitui, ao mesmo tempo, a 

condição e a conseqüência da produção especializada e fragmentada, no âmbito científico e mecânico, do objeto 

de trabalho, os sujeitos do trabalho devem ser igualmente fragmentados de modo racional. Por um lado, seu 

trabalho fragmentado e mecânico, ou seja, a objetivação de sua força de trabalho em relação ao conjunto de sua 

personalidade – que já era realizada pela venda dessa força de trabalho como mercadoria –, é transformado em 

realidade cotidiana durável e instransponível, de modo que, também nesse caso, a personalidade torna-se o 

espectador impotente de tudo o que ocorre com sua própria existência, parcela isolada e integrada a um sistema 

estranho. Por outro, a desintegração mecânica do processo de produção também rompe os elos que, na produção 

‘orgânica’, religavam a uma comunidade cada sujeito do trabalho. Também a esse respeito, a mecanização da 

produção faz deles átomos isolados e abstratos, que a realização do seu trabalho não reúne mais de maneira 

imediata e orgânica e cuja coesão é, antes, numa medida continuamente crescente, mediada exclusivamente pelas 

leis abstratas do mecanismo ao qual estão integrados.” (LUKÁCS, 2003: 204-6) 

77 Negar a existência natural de um indivíduo autônomo – posicioná-lo sempre como sobrecarregado e 

ineficiente – é uma importante estratégia para a defesa do homo economicus e de sua racionalidade embasadora 

do comportamento padrão exigido para a confirmação das teorias econômicas eurocêntricas: “O trabalho 

autônomo é algo peculiar precisamente na medida em que possui a função de trabalho dirigente, ao passo que de 

resto, não difere em nada do trabalho assalariado. Se, portanto, um indivíduo autônomo produz por sua própria 

conta e também faz trabalho executor, então divide-se, por assim dizer, em dois indivíduos, a saber, um diretor e 

um trabalhador no sentido usual.” (SCHUMPETER, 1982: 19-20) Adiante, Schumpeter deixa ainda mais claro 

seu modo de ver a questão: “É um preconceito acreditar que o conhecimento da origem histórica de uma 

instituição ou de um tipo nos mostra imediatamente sua natureza sociológica ou econômica. Tal conhecimento 

freqüentemente nos leva à sua compreensão, mas não produz diretamente uma teoria a seu respeito. Ainda mais 

falsa é a convicção de que as formas ‘primitivas’ de um tipo também são ipso facto as ‘mais simples’ ou as ‘mais 

originais’ no sentido de que mostram sua natureza de modo mais puro e com menos complicações do que as 

posteriores. Muito freqüentemente ocorre o contrário, entre outras razões porque a especialização crescente pode 

permitir que sobressaiam nitidamente funções e qualidades que são mais difíceis de reconhecer em condições 

mais primitivas, quando estão misturadas com outras (...) a maior parte dos economistas, até o tempo do mais 

moço dos Mill, não conseguiu distinguir entre capitalista e empresário porque o industrial de cem anos atrás era 

ambas as coisas; e certamente o curso dos acontecimentos desde então facilitou à realização dessa distinção, 

como o sistema de arrendamento de terras na Inglaterra facilitou a distinção entre agricultor e proprietário de 

terra (...). O empresário dos tempos mais antigos não só era, via de regra, também o capitalista, mas 

freqüentemente era ainda – como ainda é hoje no caso dos estabelecimentos menores – seu próprio perito 

técnico, enquanto um especialista profissional não fosse chamado para os casos especiais.” (SCHUMPETER, 

1982: 55) 
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executante, ao ofuscar-lhe a visão do todo.78 O advento da gerência científica e a divisão 

departamental das empresas, portanto, consistem em alterações organizacionais voltadas à 

eficiência da empresa e não necessariamente – como alardearam os iluministas – ao bem-estar 

social patrocinado pelo conhecimento científico; porque, em meio à complexa divisão do 

trabalho empresarial, até mesmo a gerência científica (sujeita também à divisão do trabalho 

intelectual) se aliena.79     

A partir dessa fase do capitalismo, o proprietário da empresa não passa disso, porque 

as técnicas necessárias ao funcionamento da empresa, sua gerência científica, são agora 

executadas por capitalistas não proprietários.80 Liberado da conservação direta de sua 

                                                           

78 “(...) em primeiro lugar, para poder calcular o processo de trabalho, é preciso romper com a unidade 

orgânica irracional, sempre qualitativamente condicionada, do próprio produto. Só se pode alcançar a 

racionalização, no sentido de uma previsão e de um cálculo cada vez mais exatos de todos os resultados a atingir, 

pela análise mais precisa de cada conjunto complexo em seus elementos, pelo estudo de leis parciais específicas 

de sua produção. Portanto, a racionalização deve, por um lado, romper com a unidade orgânica de produtos 

acabados, baseados na ligação tradicional de experiências concretas do trabalho: a racionalização é impensável 

sem a especialização. (...) Em segundo lugar, essa fragmentação do objeto da produção implica necessariamente 

a fragmentação do seu sujeito. Como conseqüência do processo de racionalização do trabalho, as propriedades e 

particularidades humanas do trabalhador aparecem cada vez mais como simples fontes de erro quando 

comparadas com o funcionamento dessas leis parciais abstratas, calculado previamente. O homem não aparece, 

nem objetivamente, nem em seu comportamento em relação ao processo de trabalho, como o verdadeiro portador 

desse processo; em vez disso, ele é incorporado como parte mecanizada num sistema mecânico que já encontra 

pronto e funcionando de modo totalmente independente dele, e a cujas leis ele deve se submeter.” (LUKÁCS, 

2003: 202-4)  

79 Anteriormente, observamos que o afastamento da temática ética da Economia correlaciona-se à 

constatação, por parte do neoclassicismo, de que a Economia Política clássica insistia na combinação de 

elementos dicotômicos – a abrangência e a aplicabilidade. Georg Lukács, por sua vez, vê na fragmentação da 

ciência moderna sintomas de um problema ontológico incorrigível através da “Filosofia burguesa”: “(...) seria 

vão alimentar a esperança de que a coesão da totalidade – a cujo conhecimento as ciências particulares 

renunciaram conscientemente ao se distanciarem do substrato material do seu aparato conceitual – pudesse ser 

adquirida por uma ciência que, pela filosofia, incluísse todas. Isso seria possível somente se a filosofia rompesse 

as barreiras desse formalismo mergulhado na fragmentação, colocando a questão segundo uma orientação 

radicalmente diferente e orientando-se para a totalidade material e concreta do que pode ser conhecido, do que é 

dado a conhecer. Para isso, no entanto, seria preciso revelar os fundamentos, a gênese e a necessidade desse 

formalismo; desse modo, as ciências particulares especializadas não poderiam estar ligadas mecanicamente 

numa unidade, mas ser remodeladas, inclusive interiormente, pelo método filosófico interiormente unificador. É 

claro que a filosofia da sociedade burguesa é incapaz disso. Não que não haja um desejo de síntese, nem pelo 

fato de os melhores terem aceitado com alegria a existência mecanizada e hostil à vida e a ciência formalizada e 

estranha à vida. Mas uma modificação radical do ponto de vista é impossível no terreno da sociedade burguesa. 

(...) o desenvolvimento filosófico continua a ter como tendência fundamental reconhecer os resultados e os 

métodos das ciências particulares como necessários, como dados, e atribuir à filosofia a tarefa de desvendar e 

justificar a base da validade dos conceitos assim formados. A filosofia toma, assim, em relação às ciências 

particulares, exatamente a mesma posição que estas em relação à realidade empírica. Na medida em que a 

conceituação formalista das ciências particulares torna-se para a filosofia um substrato imutavelmente dado, 

afasta-se, definitivamente e sem esperança, toda possibilidade de revelar a reificação que está na base desse 

formalismo. O mundo reificado aparece doravante de maneira definitiva – e se exprime filosoficamente, elevado 

à segunda potência, num exame ‘crítico’ – como o único mundo possível, conceitualmente acessível e 

compreensível, que é dado a nós, os homens.” (LUKÁCS, 2003: 238-9)   

80 “Para pertencer à classe capitalista, em virtude da propriedade do capital, deve-se tão-somente possuir 

riqueza adequada; esta é a única exigência para a participação naquele sentido. Pertencer à classe capitalista em 

seu aspecto como organizador e administrador de uma empresa capitalista é outra coisa. No caso, dá-se um 
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propriedade, o capitalista proprietário, no final do dia, é um Ulisses – “pode adormecer 

tranqüilamente: ele sabe que seus bravos serviçais velam para manter à distância os animais 

selvagens e para afugentar os ladrões dos recintos confiados à sua guarda.” (GLOTZ Apud 

HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 96-7). No entanto, esta sua nova condição, de 

ociosidade, leva a dois problemas: o primeiro relaciona-se à sua subsistência material e o 

segundo aos incentivos para o surgimento de novos capitalistas proprietários. 

Sabe-se, através das cartilhas neoclássicas, que toda a renda de uma empresa, 

subtraídos os tributos, segue seu curso até que seja finalmente apropriada pelos donos do 

trabalho e da terra. O que garantia ao empresário um salário era seu trabalho como dirigente 

da empresa. Ora, se esta função foi transferida aos capitalistas não proprietários e, 

naturalmente, o lucro tende a zero,81 o que sustenta materialmente o capitalista proprietário? 

O que diferencia o cálculo econômico do cálculo contábil é o custo de oportunidade, isto é, a 

constatação de que a permanência em dado status é mais lucrativa (ou menos prejudicial) que 

em outro status. Então, que vantagem econômica o capitalista proprietário aufere ao transferir 

para o capitalista não proprietário sua única função remunerada? Em termos econômicos, 

estaria minimizando quais custos de oportunidade? 

Num primeiro momento, este sujeito “abstêmio” – porque foge do prazer imediato, 

preferindo aplicar racionalmente o capital em meios de perpetuação da vida de sua empresa – 

é elemento do conjunto insistentemente descrito pela Ciência Econômica, cujo 

comportamento normal consiste exatamente na maximização de utilidade e busca pelo auto-

interesse. Mesmo consciente de que o “resultado natural” dos rendimentos de sua empresa – 

                                                                                                                                                                                     
processo de seleção quanto às qualidades como agressividade e desumanidade, eficiência organizacional e 

ímpeto, introvisão técnica e sobretudo talento para o mercadejamento. Assim, embora a camada gerencial 

continue a ser retirada dentre os dotados de capital, família, relações, e outros vínculos na rede da classe como 

um todo, ela não está vedada a alguns que podem ascender de outras classes sociais, não mediante aquisição de 

riqueza, mas mediante cooptação de seu talento por parte da organização capitalista a que servem.” 

(BRAVERMAN, 1987: 221) 

81 “(...) a troca benéfica a todos, aumenta a utilidade para todos e garante uma harmonia justa e eqüitativa 

de interesses. Ninguém explora os outros. Cada um vende mercadorias e compra mercadorias pelos seus valores 

de equilíbrio. Cada um maximiza sua utilidade individual por meio da ação benéfica da ‘mão invisível’ da troca. 

Em toda parte existe uma harmonia bela e simétrica, que Bastiat e Clark achavam que só podia ser explicada 

pela bondade de Deus. (...) Esses empresários estão sempre motivados pela busca do lucro, mas, segundo a visão 

neoclássica do equilíbrio em concorrência, não há lucro. Então, o empresário neoclássico está sempre fazendo 

esquemas, se preocupando, comprando e vendendo, em busca de um sucesso ilusório e quimérico. Nunca 

aprende, continua sempre, persistentemente, tentando executar seu trabalho de Sísifo. Segundo as palavras de 

Clark: ‘Os preços normais são preços sem lucro. Cobrem os salários de todos os empregados que trabalham na 

produção dos bens, inclusive o trabalho da superintendência das fábricas, da administração das finanças, da 

contabilidade, da cobrança e todo o trabalho de direção da política da empresa. Também cobrem os juros sobre 

todo o capital empregado na empresa, seja ele do empresário ou tomado emprestado de outra pessoa. Além 

disso, não haverá qualquer retorno, se os preços forem exatamente os preços normais, e a razão disso é que os 

empresários concorrem uns com os outros para vender suas mercadorias, reduzindo, com isso, os preços ao nível 

de preços sem lucro líquido’.” (HUNT, 2005: 292-3)  
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adquiridos mediante seu sacrifício pessoal – é igualar-se aos custos, ou seja, consiste em 

nenhum lucro, mantém dedicadamente sua atividade. Então, remunera seus fornecedores e 

oferece à sociedade, em forma de mercadoria, seu esforço. Vive, tal qual seus trabalhadores, 

de um salário, compensação justa pelo tanto que emprega de seu à produção. Num momento 

posterior, percebe que sua atividade deve ser executada com mais eficiência, por homens mais 

capacitados, ou simplesmente reconhece que sua função de proprietário da empresa já é 

suficientemente importante para a sociedade, não sendo necessário esforçar-se ainda mais; 

assim, contrata aqueles homens capazes e dedicados para substituí-lo. 

Esta explicação não parece coerente, principalmente se contrastada ao fato de que tal 

empresa e tal proprietário têm enriquecido cada vez mais e aniquilado as empresas e os 

empresários que mantiveram o velho esquema da “dupla função”. Evidentemente, isto 

demonstra por que esta nova etapa do capitalismo é conhecida como capitalismo monopolista. 

A idéia do lucro zero, então, passa de uma inofensiva utopia para uma importante arma 

ideológica, que, ao mesmo tempo em que desqualifica as desigualdades entre as classes, omite 

a intencionalidade do lucro e acoberta a existência de outras formas de acumulação, no 

interior da atividade capitalista, desproporcionais à participação direta do agente remunerado 

na produção. Assim, se o proprietário da empresa abre mão de seu salário como dirigente, 

isto se dá porque é possível viver do lucro, porque é possível impedir a ocorrência do lucro 

zero e porque, em relação ao lucro, o salário do dirigente é irrisório, sendo, portanto, 

descartável para o capitalista proprietário, ou melhor, perfeitamente substituível pela 

ociosidade.82 

                                                           

82 Schumpeter enumerou as prováveis motivações dessa moderna classe ociosa: “Antes de tudo, há o 

sonho e o desejo de fundar um reino privado, e comumente, embora não necessariamente, também uma dinastia. 

O mundo moderno realmente não conhece nenhuma colocação desse tipo, mas o que pode ser alcançado pelo 

sucesso industrial ou comercial ainda é, para o homem moderno, a melhor maneira possível de se aproximar da 

nobreza medieval. Sua fascinação é especialmente forte para as pessoas que não têm nenhuma outra chance de 

atingir distinção social. A sensação de poder e independência nada perde pelo fato de ambas serem, em grande 

parte, ilusões. Uma análise mais cuidadosa levaria à descoberta de uma variedade sem fim, dentro desse conjunto 

de estímulos, desde a ambição moral até o mero esnobismo. Mas essa necessidade não nos detém. Basta 

assinalar que os estímulos desse tipo, embora mais próximos à satisfação dos consumidores, não coincidem com 

esta. Há então o desejo de conquistar: o impulso para lutar, para provar-se superior aos outros, de ter sucesso em 

nome, não de seus frutos, mas do próprio sucesso. Nesse aspecto, a ação econômica torna-se afim ao esporte (...). 

O resultado financeiro é uma consideração secundária, ou, pelo menos, avaliada principalmente como índice de 

sucesso e sinal de vitória, cuja exibição mui freqüentemente é mais importante como fator de altos gastos, do que 

o desejo dos bens de consumo em si mesmos. Novamente poderíamos encontrar incontáveis nuances, algumas 

das quais, como a ambição social, se interpenetram com o primeiro conjunto de estímulos. E novamente nos 

defrontamos com uma motivação caracteristicamente diferente da ‘satisfação de necessidades’ no sentido 

definido acima, ou da ‘adaptação hedonista’, para dizer a mesma coisa em outras palavras.” (SCHUMPETER, 

1982: 65) À explicação de Schumpeter, poderíamos acrescentar que a ociosidade burguesa, no limite, se efetiva 

quando as necessidades elencadas acima se desprendem da utilização – quantitativa (concentradora e 

centralizadora) ou qualitativa (inovadora) – do capital produtivo, industrial ou comercial, e avança em direção ao 

uso improdutivo (especulativo) do capital produtivamente acumulado. 
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Esta constatação de que é preferível transferir a terceiros o trabalho dirigente é, mais 

ou menos, concomitante com o fim das antigas aristocracias e a ascensão política da 

burguesia. Ou seja, praticamente ao mesmo tempo, o capitalista monopolista tornou-se classe 

dominante e classe ociosa. A evolução desse sistema de dominação moderno radicalizou-se 

ainda mais: Primeiro, através das sociedades anônimas, diluiu a propriedade da empresa em 

cotas transferíveis e desidentificadoras do capitalista proprietário, agora um rentista anônimo 

afastado das questões técnico-administrativas que transcendam a sua remuneração particular. 

Depois, a própria empresa, utilizando-se das vantagens comparativas, integrará sua atividade 

numa rede de empresas especializadas, onde serão reproduzidas aquelas relações entre 

capitalistas proprietários e capitalistas não proprietários, agora entre empresas dominantes e 

empresas satélites ou entre matrizes dirigentes e filiais executoras. 

Este novo estágio – exceto em relação à benemerência dos heróicos emergentes e, 

talvez, de um seleto grupo de sócios majoritários – não precisa mais agarrar-se com tanta 

força à teoria da abstinência para justificar sua cobiça: a doutrinação dos aspirantes a 

capitalistas não proprietários é perfeitamente possível através do egoísmo ético, rudimento de 

ideologia verbal, suficiente para os teóricos de uma realidade impregnada da ideologia não-

verbal da técnica. 

 

4.4. Uniformização social. 

 

Schumpeter reconhece: 

(...) admitiremos que os gostos são “dados”. Isso nos é facilitado pelo fato de que a 

espontaneidade das necessidades é em geral pequena. (...) as inovações no sistema 

econômico não aparecem, via de regra, de tal maneira que primeiramente as novas 

necessidades surgem espontaneamente nos consumidores e então o aparato 

produtivo se modifica sob sua pressão. Não negamos a presença desse nexo. 

Entretanto, é o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 

consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados a 

querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que 

tinham o hábito de usar. (SCHUMPETER, 1982: 48) 

Tanto a produção quanto o consumo, numa escala ampliada, subordinam-se a 

censuras e incentivos sociais, à ideologia do consumo conspícuo, dos antigos signos de poder 

metamorfoseados e das sublimações necessárias à uniformização (expressão da redução da 

personalidade à identidade equiparável e mercantilizada). 

Assim, é óbvio, os objetos só existem como mercadorias no mercado e a relevância 

de sua physis, do que – seja lá o que for – os torna comparáveis a qualquer outra coisa 

colocada à venda, também só interessa no mercado. Portanto, se no decorrer do período 
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clássico prevaleceu a teoria do valor-trabalho e, com o neoclassicismo, foi substituída pela 

teoria do valor-utilidade, independentemente de pretextos ideológicos estas modificações se 

referem a pontos de vista sobre coisas condicionadas por um modo econômico específico: o 

ser comparável a outro ser qualquer.83 Mesmo as relações sociais – além de típicas, exclusivas 

desse ambiente – tendem a relações entre homens despersonalizados, e, por isso, sua 

legitimidade depende, muitas vezes, de o cenário capitalista ser encarado como evolução 

natural e derradeira da organização social. 

O que se percebe, já na teoria de Smith, é um crescente empobrecimento intelectual 

do homem exposto a esse novo modo de produção. A importância dada na Riqueza das 

Nações à eficiência proveniente da divisão do trabalho e a crença, comum já em sua época, de 

que o aumento – quantitativo e qualitativo – da oferta de bens de consumo compensaria os 

efeitos sociais negativos inerentes ao modo de produção, não impediram Smith de denunciar a 

degradação do homem submetido a tarefas que, cada vez mais, o afastavam de sua própria 

humanidade: 

                                                           

83 Netto e Braz (2008) dão uma extremada importância às questões do valor (trabalho versus utilidade) e 

da ênfase da análise econômica (produção versus circulação) na comparação entre a Economia Política clássica e 

a Economia marginalista. Sobre a idéia de que uma abordagem realista deveria necessariamente focar-se na 

produção econômica, Ruy Mauro Marini escreve que “por mais irrelevante que possa parecer aos intelectuais 

pequeno-burgueses, a realização dos produtos de consumo corrente é motivo de constante preocupação para o 

capitalista; aliás, a isso se deve o enorme desenvolvimento da publicidade e, mais ainda, o giro dado pela 

economia burguesa a partir de meados do século XIX, que deixou de enfocar problemas da oferta ou da 

produção para se centrar em problemas da demanda. Isso ocorre porque, por mais significativa que seja a 

realização da mercadoria sob a forma de maquinário e insumos industriais (que, por certo, é cada vez mais 

importante), a realização se encontra referida, em última instância, ao mercado de bens finais, para o qual a 

demanda de bens de consumo corrente tem um papel relevante. Pretender separar a produção da circulação e da 

realização das mercadorias, sob o pretexto de que é a primeira que deve primar na análise, subestimando assim 

na realização do capital o papel desempenhado pela demanda de bens de consumo corrente, não apenas passa 

longe de ser uma posição marxista, como também pode se tornar um instrumento útil de apologia do sistema. A 

realização do capital é, antes de mais nada, realização do capital-mercadoria, e constitui um elemento essencial 

no ciclo do capital (...).” (MARINI, 2014: 30-1) 

Moishe Postone tece uma interessante crítica ao que ele denomina marxismo tradicional. Diferentemente 

de Amartya Sen e sua crença numa reconciliação entre ética e “engenharia” econômicas, inevitável por sua 

complementaridade, ou do evolucionismo compartilhado por liberais e pelos referidos marxistas tradicionais, 

onde o atual modo de produção tende (aperfeiçoado ou por força de suas próprias contradições) ao “reino da 

liberdade”; Postone percebe que estas esperanças estão descansadas numa realidade histórica que se sobrepôs – a 

ponto de se ignorar completamente – à realidade trans-histórica. “Deve notar-se que, nesta teoria [marxismo 

tradicional], o processo industrial de produção, uma vez tendo emergido, passa a assumir uma existência 

histórica independente. Ele é visto como intrinsecamente independente da ‘economia capitalista’, que, por sua 

vez, é apresentada como um conjunto de fatores extrínsecos: propriedade privada e condições exógenas de 

valorização do capital dentro da economia de mercado. O elemento historicamente dinâmico é visto como 

incrustado na ‘esfera econômica’, entendida estreitamente, enquanto o modo de produção é considerado como 

externo a ou em contradição com aquela esfera. Separa-se, por um lado, a dominação de classe e a propriedade 

privada, como específicas do capitalismo e, por outro lado, o trabalho industrial como não-específico e 

independente do capitalismo. Uma vez aceita esta estrutura, segue-se que o modo industrial de produção – 

aquele baseado no trabalho proletário – é visto como historicamente final. Isto leva à noção de socialismo como 

a continuação linear do modo industrial de produção, o qual foi originado pelo capitalismo; o socialismo como 

um novo modo de administração política e econômica do mesmo modo de produção.” (POSTONE, 1978: 1-2)  
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Ora, a compreensão da maior parte das pessoas é formada pelas suas 

ocupações normais. O homem que gasta toda sua vida executando algumas 

operações simples, cujos efeitos também são, talvez, sempre os mesmos ou 

mais ou menos os mesmos, não tem nenhuma oportunidade para exercitar 

sua compreensão ou para exercer seu espírito inventivo no sentido de 

encontrar meios para eliminar dificuldades que nunca ocorrem. Ele perde 

naturalmente o hábito de fazer isso, tornando-se geralmente tão embotado e 

ignorante quanto o possa ser uma criatura humana. O entorpecimento de sua 

mente o torna não somente incapaz de saborear ou ter alguma participação 

em toda conversação racional, mas também de conceber algum sentimento 

generoso, nobre ou terno, e, conseqüentemente, de formar algum julgamento 

justo até mesmo acerca de muitas das obrigações normais da vida privada. 

Ele é totalmente incapaz de formar juízo sobre os grandes e vastos interesses 

de seu país; e, a menos que se tenha empreendido um esforço inaudito para 

transformá-lo, é igualmente incapaz de defender seu país na guerra. A 

uniformidade de sua vida estagnada naturalmente corrompe a coragem de 

seu espírito, fazendo-o olhar com horror a vida irregular, incerta e cheia de 

aventuras de um soldado. Esse tipo de vida corrompe até mesmo sua 

atividade corporal, tornando-o incapaz de utilizar sua força física com vigor 

e perseverança em alguma ocupação que não aquela para a qual foi criado. 

Assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupação específica parece ter 

sido adquirida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Ora, 

em toda sociedade evoluída e civilizada, este é o estado em que 

inevitavelmente caem os trabalhadores pobres – isto é, a grande massa da 

população – a menos que o Governo tome algumas providências para 

impedir que tal aconteça. (SMITH, 1996b, 244) 

Todavia, a alienação e a reificação surgem como problemas humanos e não 

específicos da classe proletária; as contradições presentes no capitalismo demonstram uma 

evolução alicerçada na perda do caráter teleológico do trabalho ou, como percebeu Marx, um 

indicativo de transitoriedade em sua própria natureza. 

Se, por um lado, os requisitos tradicionais para a ascensão social foram substituídos 

pela nova virtù – a riqueza material – e esta favoreceu, na medida do possível, a setores 

socialmente discriminados; por outro, o consumismo – não obstante sua função de 

escoamento de uma produção voltada acima de tudo para o valor de troca – assumiu o 

importante papel de compensação para os males de atividades profissionais cada vez mais 

especializadas e alienantes.84 Criou-se, então, uma cultura capitalista que contaminou 

trabalhadores e consumidores, economistas e burgueses. O discurso ideológico perdeu, com o 

tempo, sua forma tradicional ou mesmo a necessidade de existir num mundo onde ciência e 

técnica impunham um comportamento padronizado (HABERMAS, 1980). O que não se 

manifesta visivelmente num mercado de sujeitos coisificados simplesmente não é real, 

                                                           

84 A noção de consumo compensatório, na verdade, é limitada. Os principais afetados pelas 

transformações econômicas não possuíam, evidentemente, poder aquisitivo que contemplasse mais que suas 

necessidades de subsistência: “A bonança supostamente representada pelo capitalismo e a pletora de bens que 

caracterizava a civilização industrial moderna ficavam como que dispostas na vitrina – protegidas por arame 

farpado da desejosa posse pelo homem faminto e desesperado das ruas.” (BARAN, 2010: 108) 
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assume a condição de absurdo – aí se encontram não apenas as superstições e os velhos ritos, 

mas, sobretudo, a Ética. Por isso foi necessário à Economia romper com o ranço filosófico 

impresso nos escritos de Smith, porque a tornava, nesse momento, menos científica, menos 

sincronizada com a evolução da razão iluminista e menos engajada no único caminho possível 

ao desenvolvimento social: o crescimento econômico nos moldes capitalistas. 

 

4.5. Divisão internacional do trabalho. 

 

Esta seção se distancia cronologicamente do objeto da monografia, porém é 

necessária justamente para indicar os rumos de um processo que se inicia com a ascensão da 

classe burguesa. Percebe-se uma forte ligação entre o desenvolvimento da ciência Economia e 

o projeto de “ociosidade” da classe burguesa, porque esta ociosidade depende da 

administração de complexas mudanças no ambiente econômico: (1) o surgimento de uma 

classe rentista, que se envolve com o capital quase sempre com intuitos especulativos, num 

dinâmico e incessante exercício de otimização do portfólio, possível apenas com o auxílio dos 

especialistas (já recrutados, num primeiro momento, para o trabalho dirigente); e (2) a 

crescente importância dos bens intangíveis como fontes de lucro do centro econômico 

mundial, notadamente a partir da revolução da tecnologia da informação. O fato de essas 

mudanças ocorrerem, efetivamente, muito após a Revolução Marginalista, não desfazem as 

ligações entre a ciência que permite a eficiência de seu desenvolvimento e o esvaziamento 

ético desta ciência acontecido no século XIX; muito pelo contrário, tentamos mostrar que o 

afastamento da Economia de sua “origem ética” foi impelido pelas mesmas forças que 

levaram a essas mudanças no mercado. 

Se o cenário econômico internacional, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

configurou-se como um grande laboratório para os adeptos da teoria das vantagens 

comparativas ricardiana (em suas versões modernas, principalmente através da escola anglo-

saxônica da nascente subdisciplina Economia do Desenvolvimento), pela qual as regiões 

periféricas garantiriam o fornecimento de matérias-primas para o centro mundial; com o 

surgimento de teorias econômicas pensadas pelos próprios intelectuais dos países 

subdesenvolvidos, buscou-se uma modernização da periferia do sistema econômico mundial, 

respeitando, em certa medida, suas especificidades.85 As reivindicações da porção 

                                                           

85 Na América Latina, o pensamento econômico nativo se desenvolveu, basicamente, a partir do 

estruturalismo dos pioneiros da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) constituída em 1948, um 

ano após decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas. Segundo Ricardo Bielschowsky, “a percepção 
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subdesenvolvida do sistema eram, acima de tudo, acesso aos financiamentos oferecidos pelos 

organismos “multilaterais”86 responsáveis pela reorganização do mercado global 

desestruturado pelas crises econômicas e pelas guerras da primeira metade do século XX. Isto 

é, a captação de recursos para a construção de parques industriais capazes de modernizá-los 

internamente e permiti-los participar do comércio mundial sem a reconhecida desvantagem 

exposta pela Tese Prebisch-Singer (da deterioração dos termos de troca dos exportadores de 

commodities). 

Até certo ponto, notadamente na América Latina e na Ásia (Oriental e Sudeste), os 

países subdesenvolvidos conseguiram cumprir com seus objetivos iniciais; entretanto os 

custos dessa modernização envolveram, além do endividamento exigido pelos investimentos 

em infra-estrutura, a abertura econômica para o capital estrangeiro. É verdade que alguns 

desses países conseguiram, através de políticas econômicas que condicionaram o investimento 

estrangeiro a compromissos de transferência de tecnologia, reduzir o retorno desse capital à 

sua origem externa.87 Em geral, no entanto, a “modernização” da periferia mostrou-se como a 

                                                                                                                                                                                     
generalizada à época parecia ser a de que a nova organização estaria fadada a tornar-se mais uma entre as 

inúmeras agências internacionais inexpressivas e burocratizadas já existentes. Com Prebisch, no entanto, sua 

história viria a ser muito distinta.” (BIELSCHOWSKY, 2000: 26) Sobre o espírito inovador da primeira geração 

cepalina, o autor escreveu: “Havia, para os defensores da industrialização, uma espécie de ‘vazio teórico’, e a 

descrença em relação à teoria econômica existente gerava perplexidade face à falta de teorias que pudessem ser 

adaptadas às realidades econômicas e sociais que se tentava entender e transformar. (...) [Junto com Raul 

Prebisch], diretamente na CEPAL ou em suas cercanias, estariam nada menos que Celso Furtado, José Medina 

Echavarría, Regino Botti, Jorge Ahumada, Juan Noyola Vásquez, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, e outros 

conhecidos desbravadores do conhecimento sobre a realidade latino-americana. (...) No plano da conveniência 

histórica, a ideologia cepalina caía como uma luva nos projetos políticos de vários governos do continente. No 

plano analítico, a mensagem geral estava plenamente sintonizada com o coração da nova ‘teoria do 

desenvolvimento’: os países subdesenvolvidos mereciam uma formulação teórica independente ou pelo menos 

adaptada, porque em aspectos relevantes funcionavam de forma diferente dos desenvolvidos.” 

(BIELSCHOWSKY, 2000: 24-5) 

86 “Já no imediato pós-guerra, os EUA retomaram e colocaram em prática o antigo sonho da coordenação 

internacional sob sua hegemonia. Todo um aparato institucional com organização supostamente multilateral foi 

montado, começando pelos acordos de Bretton Woods em 1944, visando à reorganização do comércio e à 

estabilização dos preços internacionais por meio de um padrão monetário internacional atrelado ao dólar e 

lastreado em ouro. Nos anos que se seguiram a 1945 diversas instituições com este caráter foram criadas, dentre 

elas: Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD, parte integrante do Banco Mundial), Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT), Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) etc.” (BORJA, 2011: 63) 

87 “Uma primeira análise poderia levar à conclusão de que a melhor inserção comercial dos países em 

desenvolvimento teria ocorrido fundamentalmente porque estes países teriam se especializado na etapa final da 

montagem dos produtos dentro da cadeia de valor, justamente por ser uma etapa menos intensiva em 

conhecimentos e mais intensiva em mão-de-obra. Nesse caso, por exemplo, a exportação de um produto de alta 

intensidade tecnológica não estaria associada aos domínios dos ativos que permitem comandar a cadeia de valor. 

Ou seja, o que as estatísticas de comércio exterior dos países em desenvolvimento mostram é a presença dos 

produtos de maior intensidade [tecnológica] na pauta de exportação, mas não a capacidade de capturar o valor 

agregado dentro da cadeia produtiva internacional deste produto. (...) Porém, esse fato não pode ser generalizado 

para todos os países em desenvolvimento. Estes apresentaram diferentes padrões e capacidades de inserção no 

sistema internacionalizado de produção e utilizaram estratégias de desenvolvimento bastante diferentes ao longo 

dos anos 80 e 90 [do século XX]. (...) Coréia do Sul e Taiwan lograram ter sucesso no mercado internacional de 
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ilusão de que a industrialização por si só resolveria os atrasos sociais e econômicos. Na 

prática, os países subdesenvolvidos estavam sempre cumprindo etapas ultrapassadas há muito 

pelos desenvolvidos – e, obviamente, aliciados pela idéia de que o modo de produção 

proposto pelo centro econômico correspondia à etapa final do desenvolvimento sócio-

econômico.88 Enquanto a periferia preocupava-se com a inauguração de fábricas e a 

urbanização (nos moldes ocidentais) de seu ambiente; os países desenvolvidos participavam 

no sistema como produtores de bens intangíveis. As empresas transnacionais refletiam a 

própria ociosidade da nova classe rentista: À diversificação dos investimentos e à capacidade 

do capital transferir-se para outros setores conforme sua lucratividade somava-se a delegação 

para as filiais ou empresas contratadas, sediadas na periferia, do trabalho de montagem de 

produtos idealizados pelo centro. Ou seja, o trabalho insalubre e/ou mal remunerado, os riscos 

ambientais etc. ficavam sob responsabilidade dos países periféricos, enquanto o centro 

econômico usufruía dos rendimentos maiores propiciados por sua produção intelectual 

(marcas, patentes, pesquisas, planejamento etc.). 

                                                                                                                                                                                     
produtos manufaturados através de estratégias autônomas, isto é, a partir do desenvolvimento de capacitação por 

parte das empresas nacionais, aplicando restrições seletivas às atividades das empresas transnacionais, além de 

uma forte política orientada ao desenvolvimento tecnológico, para a promoção de exportações e para a formação 

de grandes grupos nacionais. Esses países passaram a ser não apenas receptores de investimentos, mas também 

grandes investidores no exterior, dado que suas empresas passaram também a se internacionalizar. (...) 

[Cingapura teve uma estratégia] mais dependente do investimento estrangeiro. No entanto, o país implementou 

uma política mais ativa no sentido de direcionar as filiais estrangeiras para setores de maior valor adicionado e 

fomentar atividades de maior conteúdo tecnológico com a oferta de infra-estrutura de serviços, recursos humanos 

qualificados e de P&D. Dessa maneira, muitas empresas transnacionais que possuem redes de produção na 

região instalaram no país os centros regionais de P&D, comercialização e de serviços e manufaturadas mais 

avançadas (...)” (SARTI e HIRATUKA, 2010: 16-7) 

88 A abertura da economia dos países subdesenvolvidos tendia a um dos dois extremos: ou a uma postura 

demasiadamente submissa ao capital estrangeiro, geralmente movida por interesses particulares de sua elite 

política; ou à reprodução do sistema imperialista, criando sua própria periferia, para explorá-la economicamente. 

O primeiro caso pode ser verificado, em Sobre a economia política do atraso, de Paul Baran, e está 

intimamente ligado às alianças históricas entre elementos da classe imediatamente inferior (nesse caso, os 

políticos e a facção da burguesia em nome da qual atuavam) à classe dominante e elementos desta classe 

dominante (representantes do capital estrangeiro), com intuito de proteger sua propriedade do avanço 

imperialista ou de obter vantagens pessoais econômicas e políticas. 

O segundo caso diz respeito a uma tendência já percebida por Ruy Mauro Marini: “a política 

expansionista brasileira na América Latina e na África, além da busca por mercados, não corresponderia à 

tentativa de assegurar o controle de fontes de matérias-primas – como é o ferro e o gás da Bolívia, o petróleo do 

Equador e das colônias portuguesas na África e o potencial hidrelétrico do Paraguai –, dificultando assim o 

acesso a essas fontes por partes dos concorrentes, como a Argentina? (...) não corresponderiam ao propósito de 

obter, dentro da atual partilha do mundo, determinadas zonas de influência, e inclusive impor a hegemonia do 

Brasil no Atlântico Sul?” (MARINI, 2014: 34-5) No caso da Ásia Sudeste: “nos países com menor grau de 

industrialização, principalmente Filipinas e Indonésia, o inegável êxito no comércio internacional de produtos de 

alta tecnologia não pode ser associado a um sistema nacional de inovação estruturado. Na maioria dos casos, a 

produção e a exportação desses produtos continua sendo resultado da montagem de componentes importados, 

sem que sejam utilizados insumos físicos, tecnológicos ou de conhecimentos especializados de origem nacional. 

Estes, em grande parte, encontram-se nos outros países mais industrializados da região (...).” (SARTI e 

HIRATUKA, 2010: 19) 
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É preciso que se compreenda, neste ponto, a teoria das vantagens comparativas 

ricardiana como uma proposta de divisão internacional do trabalho fundamentada 

ideologicamente pela concepção clássica expressa na teoria smithiana da divisão do trabalho. 

Concepção esta que, antropologicamente, mostra-se bastante problemática. Polanyi (2000), ao 

observar culturas antigas, organizadas freqüentemente em sistemas econômicos de 

“redistribuição”, nota que a divisão do trabalho necessariamente vinculada à troca, idéia 

defendida por Smith e transformada em axioma da Economia, é facilmente refutável. A 

repartição de tarefas entre os membros da comunidade visa ao suprimento da demanda 

agregada dessa comunidade, independentemente da forma pela qual a produção é distribuída 

e, por conseguinte, por ser a troca apenas uma das formas de distribuição do produto da 

comunidade, a divisão do trabalho não é obrigatoriamente motivada pela necessidade de se 

produzir valores de troca e sim pela necessidade de uma oferta abrangente de objetos úteis à 

sociedade (o que compreende as necessidades coletivas e o conjunto das necessidades 

individuais).89 Por outro lado, a vinculação clássica entre divisão do trabalho e troca traz, para 

os defensores da globalização, algumas conveniências como o encobrimento das vantagens da 

autarquia,90 mediante a recorrente associação entre relações mercantis e “confraternização 

entre os povos” – “O comércio, que deveria naturalmente ser, entre as nações como entre os 

                                                           

89 As necessidades individuais podem subordinar-se às coletivas, a ponto de a troca não se fundamentar 

numa ausência da posse, por parte do indivíduo, dos meios materiais imprescindíveis a sua subsistência, mas da 

própria natureza de sua sociedade. Um belo exemplo é apresentado por Pierre Clastres: “Existe para o caçador 

aché um tabu alimentar que formalmente o proíbe de consumir a carne de suas próprias presas (...) ele não 

provará a carne preparada por sua esposa. Ora, como vimos, a caça ocupa o lugar mais importante na 

alimentação guaiaqui. Disso resulta que cada homem passa sua vida caçando para os outros e recebendo deles 

sua própria alimentação. (...) Os guaiaqui, para explicar essa atitude, afirmam que comer os animais abatidos por 

eles próprios é a forma mais segura de atrair o pané. Esse temor maior dos caçadores basta para impor o respeito 

da proibição que ela funda: se se deseja continuar a matar animais, é necessário não comê-los. A teoria indígena 

apóia-se simplesmente na idéia de que a conjunção entre o caçador e os animais mortos, no plano do consumo, 

implicaria uma disjunção entre o caçador e os animais vivos, no plano da ‘produção’. Ela tem portanto um 

alcance explícito sobretudo negativo, uma vez que se resume na interdição dessa conjunção. (...) possui também 

um valor positivo, já que opera como um princípio estruturante que funda como tal a sociedade guaiaqui. 

Estabelecendo uma relação negativa entre cada caçador e o produto de sua caça, ela coloca todos os homens na 

mesma posição, uns com relação aos outros, e a reciprocidade do dom da alimentação se mostra a partir daí não 

apenas possível, mas necessária: todo caçador é ao mesmo tempo doador e recebedor de carne. (...) [O tabu] o 

obriga a confiar nos outros, permitindo assim que o laço social se ligue de maneira definitiva; a interdependência 

dos caçadores garante a solidez e a permanência desse laço e a sociedade ganha em força o que os indivíduos 

perdem em autonomia. A disjunção do caçador e de sua caça funda a conjunção dos caçadores entre si, isto é, o 

contrato que rege a sociedade guaiaqui.” (CLASTRES, 1986: 80-1) 

90 A preocupação da ortodoxia econômica com a garantia de um mercado globalizado, se expressa na 

citação de Ragnar Nurkse, sobre a experiência socialista do leste europeu: “(...) demonstra a possibilidade de que 

o isolamento venha a contribuir para resolver o problema econômico da formação de capital num mundo de 

grandes disparidades nos níveis de vida nacionais, ao eliminar o contato e as comunicações entre as nações. Sem 

comunicação as discrepâncias, por maiores que sejam, terão conseqüências raras ou nulas, e o efeito 

demonstração perderá ao menos parte de sua potência. O fato de ser essa uma solução possível e talvez 

necessária traz-nos certa inquietação e passamos, naturalmente, a buscar uma alternativa.” (NURKSE, 2010: 

289) 
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indivíduos, um traço de união e de amizade (...)” (SMITH, 1996a: 471)... –, em suma, a 

confirmação da impossibilidade natural de auto-suficiência. 

A questão da dependência econômica do outro, justificada por Smith através de 

argumentos biológicos,91 evolui até o estágio neoclássico da relação entre recursos escassos e 

“necessidades ilimitadas” (não obstante as indiscutíveis implicações para o colonialismo).92 

O que se pode deduzir de pensamentos econômicos que bebem da fonte da 

Antropologia (tidos pelo mainstream como excêntricos), como, por exemplo, o de Karl 

Polanyi, é que as comunidades se estabeleceram pela descoberta de um modo próprio, 

relativamente eficaz, de obtenção dos meios de suprir suas necessidades naturais. 

Logicamente, comunidades que não se baseassem nisso estariam fadadas à extinção.93 A 

divisão do trabalho, por sua vez, emanaria da administração desse modo de produção, 

específico porque relativo às necessidades de uma cultura supridas por recursos, obviamente, 

                                                           

91 “No caso de quase todas as outras raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é 

totalmente independente e, em seu estado natural, não tem necessidade da ajuda de nenhuma outra criatura 

vivente. O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta 

ajuda simplesmente da benevolência alheia.” (SMITH, 1996a: 74) 

92 A relação entre recursos escassos e necessidades ilimitadas guia a concepção de “economia de 

subsistência”, atributo imprescindível para que se imponha o projeto civilizatório do Ocidente – “o 

evolucionismo, velho compadre do etnocentrismo” (CLASTRES, 1986: 14)... 

Clastres desconstrói essa idéia etnocêntrica de “economia de subsistência” escrevendo que ela “contém 

em si mesma a afirmação implícita de que, se as sociedades primitivas não produzem excedentes, é porque são 

incapazes de fazê-lo, inteiramente ocupadas que estariam em produzir o mínimo necessário à sobrevivência, à 

subsistência. Imagem antiga, sempre eficaz, da miséria dos selvagens. E, a fim de explicar essa incapacidade das 

sociedades primitivas de sair da estagnação de viver o dia-a-dia, dessa alienação permanente na busca de 

alimentos, invocam-se o subequipamento técnico, a inferioridade tecnológica. O que ocorre na realidade? Se 

entendemos por técnica o conjunto de processos de que se munem os homens, não para assegurarem o domínio 

absoluto da natureza (isso só vale para o nosso mundo e seu insano projeto cartesiano cujas conseqüências 

ecológicas mal começamos a medir), mas para garantir um domínio do meio natural adaptado e relativo às suas 

necessidades, então não mais podemos falar em inferioridade técnica das sociedades primitivas: elas 

demonstram uma capacidade de satisfazer suas necessidades pelos menos igual àquela de que se orgulha a 

sociedade industrial e técnica. (...) só se pode medir um equipamento tecnológico pela sua capacidade de 

satisfazer, num determinado meio, as necessidades da sociedade. E, sob esse ponto de vista, não parece de forma 

alguma que as sociedades primitivas se mostraram incapazes de se proporcionar os meios de realizar esse fim.” 

(CLASTRES, 1986: 133-4) E: “Podemos admitir a partir de agora, para qualificar a organização econômica 

dessas sociedades, a expressão economia de subsistência, desde que não a entendamos no sentido da necessidade 

de um defeito, de uma incapacidade, inerentes a esse tipo de sociedade e à sua tecnologia, mas, ao contrário, no 

sentido da recusa de um excesso inútil, da vontade de restringir a atividade produtiva à satisfação das 

necessidades. E nada mais. Tanto mais que, para examinar as coisas mais de perto, há efetivamente produção de 

excedentes nas sociedades primitivas (...) estando essa produção suplementar, evidentemente, incluída no tempo 

normal de trabalho. Esse excesso, obtido sem sobre-trabalho, é consumido, consumado, com finalidades 

propriamente políticas, por ocasião das festas, convites, visitas de estrangeiros etc.” (CLASTRES, 1986: 137) 

93 “(...) todo grupo humano chega a exercer, pela força, o mínimo necessário de dominação sobre o meio 

que ocupa. Até agora não se tem conhecimento de nenhuma sociedade que se haja estabelecido, salvo por meio 

de coação e violência exterior, sobre um espaço natural impossível de dominar: ou ela desaparece ou muda de 

território.” (CLASTRES, 1986: 134) 
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limitados pelo espaço ocupado e típicos desse espaço.94 As relações de troca, então, 

dependeriam de (1) o modo de distribuição adotado pela sociedade, (2) o grau de belicosidade 

da sociedade, (3) a fertilidade do território utilizado para a sustentação do modo econômico e 

(4) as “necessidades históricas”95 da sociedade. 

O modo de distribuição do produto da sociedade, por sua vez, depende do grau de 

privatização dos meios de produção; isto é, num sistema de meios privatizados, as relações de 

troca ocorreriam quando a transferência de um objeto, da posse de um indivíduo para a posse 

de outro, exigisse uma restituição, porque haveria uma transferência do uso privativo do 

objeto. Num regime de “redistribuição”, o indivíduo também entregaria parte do que produz e 

também receberia parte do produto de outrem, no entanto a posse do produto só existe, de 

fato, no seu consumo, quando o produto cumpre sua função final, de meio de satisfação de 

uma necessidade. 

O segundo motivo para a existência de troca seria o grau de belicosidade da 

sociedade. Uma sociedade pacífica, sedentária por motivos naturais (teria se fixado em seu 

atual território pelas condições favoráveis apresentadas por esse território) não contataria 

economicamente outras sociedades, exceto por motivos de força maior: se, por exemplo, essa 

sociedade pacífica optou por uma aliança com vizinhos, porque se sente ameaçada, vulnerável 

etc.. 

O terceiro motivo para a existência de troca envolve casos de intercâmbio 

decorrentes daquelas sociedades que não possuem território,96 que fixaram-se em territórios 

                                                           

94 Essas limitações, entretanto, não obrigam uma sociedade a um modo único (em outras palavras, a o 

modo verdadeiramente eficiente) de desenvolvimento tecnológico. Os esquimós e os lapões, por exemplo, 

mesmo vivendo sob condições ambientais semelhantes, adaptaram-se a estas condições por meios bastante 

distintos, conforme destaca Laraia (1986: 21-3) baseando-se nos relatos de Felix Keesing.  

95 “(...) é preciso distinguir entre necessidade trans-histórica, ou ‘natural’, e necessidade histórica em 

Marx. A primeira – por exemplo, o trabalho como produção de artigos de uso humano – ‘é uma condição da 

existência humana que independe da forma social’. O grau desta necessidade pode ser e tem sido diminuído 

durante a história humana, mas nunca pode ser superada. A necessidade histórica, por outro lado, não é uma 

noção trans-histórica em Marx e está indissoluvelmente ligada àquela de alienação – que as relações sociais são 

tais que elas são objetivadas, externalizadas e adquirem vida própria. Estas estruturas alienadas reagem 

retroativamente sobre os indivíduos como uma necessidade objetiva quase-natural – uma ‘segunda natureza’. A 

humanidade, de acordo com Marx, libertou-se das vicissitudes e da opressiva dominação da Natureza através da 

criação inconsciente e não intencional dessa Segunda Natureza, superou a dominação da primeira ao preço de 

criar a Segunda. A alienação, como dominação de estruturas sociais que têm um caráter específico de mediação, 

tais que eles existem como compulsões ‘abstratas’, ‘objetivas’ devem então ser distinguidas da opressão e de 

outras formas não mediadas de dominação. Tais estruturas, além disso, não são estáticas, mas antes um resultado 

da dialética do valor e do valor de uso, possuindo uma dinâmica imanente e, portanto, provêm a base material de 

uma lógica histórica imanente.” (POSTONE, 1978: 12) 

96 Aristóteles, espirituosamente, trata as sociedades nômades como especializadas no cultivo de “fazenda 

móvel”, da qual extraem intensivamente seus meios de satisfação de necessidades: “(…) tendo os rebanhos de 

deslocar-se de um lugar para outro em busca de pasto, os próprios homens são forçados a seguir com eles, como 

se estivessem explorando uma fazenda móvel.” (ARISTÓTELES, 1985: 24) 
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inférteis – por falta de escolha, porque foram coagidas, por exemplo – ou cujo território 

perdeu sua fertilidade temporária ou definitivamente (devido a intempéries, uso predatório 

dos recursos, etc.). As sociedades enquadradas nestes casos dependeriam, evidentemente, da 

existência de alguma sociedade que coincidentemente produzisse excedentes dos bens 

demandados. Alternativamente, essas sociedades poderiam, tornando-se guerreiras, adquirir à 

força o que lhes falta (isto é, o motivo infertilidade do território – ou, o que é praticamente o 

mesmo, a ausência de um território próprio – pode desencadear o motivo belicosidade). A 

força utilizada para o suprimento da carência material de uma sociedade guerreira não ocorre, 

necessariamente, pelo uso direto da violência: pode vir da simples ostentação de sua 

capacidade militar. Assim, para a sociedade mais fraca, a garantia de que não será atacada 

pela mais forte é o bastante para a aceitação de relações de troca por si mesmas desfavoráveis. 

Se a fertilidade for conceituada como a capacidade de o território fornecer 

plenamente os meios de satisfação das necessidades da comunidade, podemos considerar um 

quarto motivo para a existência de troca: a inevitável escassez de recursos para suprir as 

“necessidades históricas”, notadamente numa cultura que se baseie na acumulação ou no 

desperdício. 

Ao adicionarmos a este último motivo para as trocas a premissa das necessidades 

ilimitadas, aceitando-a conforme é apresentada pelos manuais, como a razão de ser da 

Economia, automaticamente estaremos transformando um modo de produção específico na 

forma de organização econômica natural de toda sociedade avançada e na meta incondicional 

de toda sociedade não-avançada. Estaremos, além disso, subordinando as “necessidades trans-

históricas” às “necessidades históricas” e decretando a infertilidade de todos os territórios 

(uma vez que os recursos não podem ser disponibilizados ilimitadamente). As trocas 

motivadas pelas “necessidades históricas” da sociedade, por imposições culturais, sujeitam o 

território a uma produção voltada ao fornecimento de meios autonomizados:97 A oferta 

direciona-se à estimulação de hábitos de consumo que extrapolam a satisfação de 

“necessidades trans-históricas” e se voltam para a valorização do próprio ato de consumir. Os 

fatores de produção submetem-se à lógica do consumo pelo consumo, o que degrada a terra e 

dessubstancializa o trabalho. 

                                                           

97 “O enorme crescimento, intensivo e extensivo, de nossa técnica – que de modo algum é apenas a 

técnica dos domínios materiais – nos envolve numa rede de meios e de meios para meios que, mediante cada vez 

mais instâncias intermediárias, nos afasta de nossas metas verdadeiras e definitivas. Aqui mora o imenso perigo 

interno de todas as culturas altamente desenvolvidas, ou seja, das épocas nas quais o domínio da vida está todo 

coberto por um máximo de meios edificados uns sobre os outros. A elevação de certos meios a fins últimos pode 

tornar essa situação psicologicamente suportável, mas deixa-a na realidade ainda mais sem sentido.” (SIMMEL, 

2013a: 102) 



78 
 

Quando as “necessidades históricas” permeiam as trocas, afetam indubitavelmente o 

trabalho, intensificam sua fragmentação para a retroalimentação do sistema. Devemos 

observar esse processo de retroalimentação não apenas pelo esquema indução do consumo 

para produção de valores de troca, mas também (se consideramos a teoria vebleniana) pelo 

esquema produção de valores de troca para consumo ostensivo de signos de poder (consumo 

pago muito mais pelo lucro e pela renda do que pelo salário). 

Com a globalização, a divisão internacional do trabalho em vigência principalmente 

a partir do último quarto do século XX corrobora tanto a visão de Polanyi a respeito da 

economia internacional – isto é, de que as relações econômicas entre as nações são explicadas 

primordialmente pela suposta irreversibilidade de um sistema mundial onde preponderem os 

valores da totalitária cultura ocidental – quanto as motivações da classe ociosa elencadas por 

Veblen. 

É necessário ressaltar que a classe ociosa descrita no evolucionismo vebleniano era 

uma construção cultural decorrente de uma seleção ou supervalorização de tarefas na divisão 

do trabalho calcada no patriarcado e no escravismo. Durante a “Era das Revoluções”, a classe 

ociosa feudal foi duramente criticada e, simultaneamente, a figura do burguês ganhou 

destaque como a personificação da virtù dos novos tempos iluminados. À medida que a classe 

burguesa ascendia socialmente, a defesa da desigualdade sócio-econômica voltou à pauta da 

assessoria ideológica da classe dominante. Quando cabia à ala eclesiástica a função de porta-

voz da aristocracia, era a vontade de Deus que impunha a uns a riqueza e o poder e a outros a 

pobreza e a subordinação; quando a ciência tomou as rédeas da verdade oficial, a lei da 

natureza substituiu a de Deus para, no entanto, afirmar exatamente a mesma coisa. 

Uma ocorrência muito interessante no Iluminismo, e particularmente no Iluminismo 

britânico, foi a síntese protestante da desigualdade sócio-econômica: a “religião racional”, ao 

aproximar aqueles dois discursos (o teológico e o científico), atribuiu ao auto-interesse 

burguês uma função social legitimadora de sua acumulação e avareza, o suficiente para a 

aceitação das aristocracias modernas que brotaram dos Estados burgueses. 

A “ética” conseqüencialista adotada pela Economia “vulgar” também ajudou a 

construir essa imagem do abstêmio empreendedor. Entretanto, quando Veblen se posiciona 

criticamente em relação ao modelo de racionalidade neoclássico, realçando a dicotomia entre 

o sujeito maximizador de utilidade, que segundo o liberalismo propiciaria através de seu 

egoísmo o bem-estar social, e a prática do desperdício, típica da classe ociosa na sociedade de 

consumo, relata a desconexão entre os interesses individuais dos membros desta classe e os 

interesses da sociedade na qual estão inseridos. A exploração do trabalho alheio e a 
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manipulação do consumo (para a potenciação dos lucros da indústria e do comércio) impõem-

se, então, como principal motivação para a distribuição das funções sociais. Motivação que se 

estende às relações internacionais, ociosidade herdada pelas pessoas jurídicas das empresas 

transnacionais, personificações e, ao mesmo tempo, difusoras da ideologia não-verbal do 

Iluminismo maduro. 

O Primeiro Mundo livrou-se, em grande medida, da sujeira das fábricas e da rudeza 

do proletariado industrial, transferindo-as para regiões distantes; dedicou-se, a partir daí, a 

especialidades limpas e de alta complexidade,98 ao mesmo tempo, justificando a atividade 

industrial (executora e dirigida) periférica e garantindo a ociosidade do centro econômico. 

Quanto à carga ideológica sobre esta divisão internacional do trabalho, deve-se 

observar: resumidamente, as nações desenvolvidas (ociosas) teriam passado pela etapa de 

industrialização na qual se encontram os países em desenvolvimento; se hoje detêm altos 

níveis de bem-estar, isto significa que superaram com resignação os incômodos da 

modernização e, por isso, colhem seus frutos, o conjunto de caracteres denominado qualidade 

de vida. Além disso, há nitidamente nesta apologia ao evolucionismo (unilinear) econômico a 

descrição das sociedades avançadas como reinos de igualdade sócio-econômica.  

 

4.6. Pressões do mercado e superação da tese da abstinência. 

 

Insistimos, durante toda a monografia, na afirmação de que a retirada do conteúdo 

ético da Economia se deu por pressão do mercado. Devemos, então, explicar o que 

entendemos por isso. 

Inicialmente, tem-se o desejo do proprietário da empresa de ampliar sua ociosidade, 

delegando a profissionais capacitados o trabalho dirigente, e, como conseqüência, a 

conveniência de trazer para a empresa o saber científico (que a própria classe capitalista 

fomentou) para que os freqüentes trade offs resultassem sempre em escolhas racionais, 

maximizadoras de utilidade. Sendo assim, o mercado cria esses cientistas tanto na substância 

(por que devem se interessar) quanto na funcionalidade (onde devem aplicar seus 

                                                           

98 Passada a Revolução Industrial, o século XX, principalmente a partir da década de 70, assistiu a uma 

nova revolução – da tecnologia da informação. Na definição de Manuel Castells: “Entre as tecnologias da 

informação incluo, como todos, o conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação 

(software e hardware), telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica. Além disso, diferentemente de alguns 

analistas, também incluo nos domínios da tecnologia da informação a engenharia genética e seu crescente 

conjunto de desenvolvimentos e aplicações.” (CASTELLS, 1999: 67). Não nos esqueçamos de que as empresas 

transnacionais tendem a transferir para os países periféricos o trabalho sujo relacionado a essas tecnologias 

(SARTI e HIRATUKA, 2010).  
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conhecimentos e “invenções”). Por isso, recorrentemente a literatura socialista faz alusão à 

Economia como “ciência burguesa” (obviamente, não a única, mas a maior delas). 

Como o surgimento da ciência Economia está fortemente vinculado ao liberalismo, o 

papel da ideologia nessa ciência sempre foi de crucial importância. Inicialmente levantou-se a 

bandeira da liberdade, e esta liberdade principiava nas instituições que, neutralizados os 

interesses particulares de cada classe, independentes garantiriam o ambiente ideal para que, 

somados, os atos auto-interessados se transformassem em bem-estar social. Também 

construiu, ao longo do tempo, uma imagem de capitalista socialmente útil, seus 

empreendimentos privados seriam, na verdade, benfeitorias públicas, uma vez que toda a 

riqueza gerada por sua empresa retornava às mãos dos fornecedores dos fatores de produção. 

Com o tempo, a intencionalidade do lucro intrínseca à atividade capitalista – e, 

portanto, a insustentabilidade da tese do lucro zero –, além das disputas internas na classe 

capitalista – propiciadas pela conservação da parte do mercado sob o domínio da empresa e da 

necessidade de conter as investidas da concorrência sobre esse domínio –, reduziram o poder 

explanatório da teoria da abstinência. Então, somente a posição superior do capitalista na 

escala social poderia justificar a distribuição desigual da riqueza. No evolucionismo social, o 

capitalista representaria o indivíduo melhor adaptado à luta econômica, aquele naturalmente 

selecionado; sua capacidade de acumular é a nova virtù, o que nas modernas sociedades 

pecuniarizadas sinaliza os capazes, o que diferencia os destinados a ordenar dos outros, 

destinados a obedecer. Uma vez compreendida sua posição no mercado, todas as velhas 

teorias legitimadoras de sua função social tornam-se dispensáveis – a própria necessidade de 

justificar a atividade capitalista é dissolvida pela nova ordem, a ideologia é então supérflua 

porque a técnica transformou-se em mensagem e, principalmente, na mensagem suficiente. 

O capital especulativo não se esconde mais, não é preciso pudor: a racionalidade 

permite que, em nome da liquidez, o espírito industrial ceda à ociosidade do rentista e que a 

grande empresa deixe de simbolizar a laboriosidade, o heroísmo dos empreendedores, e torne-

se ela também expressão do não-trabalho e da honorabilidade dos exploradores do suor 

alheio. Esta é a forma radical da divisão internacional do trabalho: a tese das vantagens 

comparativas levada ao extremo. 

A ideologia econômica sempre esteve ligada à conduta econômica (e, por isso, a 

alguma base “ética”), ao esbordamento de um modo de produção em direção a todos os 

setores sociais, ethos que se quer universal, porque talvez se veja assim, mas certamente 

porque precisa ser assim, porque depende de necessidades ilimitadas de consumo que supram 

sua cobiça infinita materializada na incessante produção de mercadorias. 
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4.7. Evolução, ruptura e sobreposição. 

 

Ao analisar a racionalidade econômica, Marcos Fernandes Gonçalves da Silva 

recorre ao exemplo de Robinson Crusoé – assim como fizeram vários autores, entre os quais, 

Jevons, Menger, Marx, Bohm-Bawerk, Marshall... – e o contrapõe a Macunaíma. As 

comparações efetuadas por Silva (2007: 56-82) visam principalmente à questão da eficiência, 

procurando colocar em evidência dois extremos da conduta econômica, a inconseqüência de 

Macunaíma e a ação calculista de Crusoé. Há que se notar, entretanto, que as duas 

personagens, embora vistas como dicotômicas, têm como interseção um comportamento auto-

interessado. 

De um lado, Crusoé representa a mentalidade moderna. Sua “ilha deserta” simboliza 

um ambiente bruto, despojada de sujeitos e objetos que a libertem do atraso, de sua condição 

selvagem. A chegada de Robinson Crusoé impõe à ilha o progresso, transformando-a num 

meio para as ambições de seu primeiro habitante “racional”. O que se pode verificar no 

comportamento de Robinson Crusoé, independentemente de sua esperança em um dia retornar 

ao seu velho mundo, é a necessidade de civilizar o espaço em que se encontra. 

De outro lado, Macunaíma personifica o romantismo e sua recusa em superar 

atitudes atrasadas. A situação do herói de Mário de Andrade, a princípio, é diametralmente 

contrária à da personagem de Daniel Defoe: Macunaíma é um selvagem na metrópole. Às 

vezes, demonstrava preocupação com os males do Brasil – “pouca saúde, muita saúva” – e, 

logo depois, retornava à sua indolência – “ai, que preguiça...” – justamente porque essa 

preocupação, segundo Gilda de Mello e Souza, “instalava no discurso a exigência de uma 

escolha, que só podia ser feita do lado dos valores ocidentais do trabalho” (SOUZA Apud 

SILVA, 2007: 73). Um trecho da obra de Mário de Andrade resume a renitência de seu “herói 

sem nenhum caráter”: 

A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia 

lá em baixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de 

sagüi-açu que o carregara pro alto do tapiri tamanho em que dormira... Que mundo 

de bichos! que despropósito de papões roncando, mauaris juruparis sacis e boitatás 

nos atalhos nas socavas nas cordas dos morros furados por grotões donde gentama 

saía muito branquinha branquíssima, de certo a filharada da mandioca!... A 

inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado pra 

ele que o sagüi-açu não era sagüim não, chamava elevador e era uma máquina. De-

manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros cuquiadas sopros roncos 

esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons campainhas apitos buzinas e 

tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam fordes 

hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás os boitatás 

as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-
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luminosos faróis rádios motocicletas gorjetas postes chaminés... Eram máquinas e 

tudo na cidade era só máquina! O herói aprendendo calado. De vez em quando 

estremecia. Voltava a ficar imóvel escutando assuntando maquinando numa cisma 

assombrada. Tomou-o um respeito por essa deusa de deveras forçuda. Tupã 

famanado que os filhos da mandioca chamavam de Máquina, mais cantadeira que a 

Mãe-d’água, em bulhas de sarapantar. 

Então resolveu ir brincar com a Máquina pra ser também imperador dos filhos da 

mandioca. Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era 

gorda mentira antiga, que não tinha deus não e que com a máquina ninguém não 

brinca porque ela mata. A máquina não era deus não, nem possuía os distintivos 

femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com 

eletricidade com fogo com água com vento com fumo, os homens aproveitando as 

forças da natureza. Porém jacaré acreditou? nem o herói!... (ANDRADE, 1984: 31-

2) 

Ao que nos propomos estudar, a comparação entre Robinson Crusoé e Macunaíma 

contribui não no sentido da eficiência, mas dos dilemas resultantes do encontro entre duas 

naturezas. Temos que observar, então, as explicações mais comuns para a dualidade 

percebida pelos dois heróis. 

A primeira explicação para a dualidade é a evolucionista. Sob este ponto de vista, o 

comportamento de Crusoé deve ser louvado por sua eficiência e racionalidade, enquanto o de 

Macunaíma merece repreensão. Fora do campo de visão evolucionista a dicotomia 

modernidade/romantismo na conduta, respectivamente, de Crusoé e Macunaíma é talvez 

conotativa; porque somente no evolucionismo o moderno e o romântico – por serem aí 

sinônimos de progressista e obsoleto – vinculam-se totalmente ao tempo, somente no 

evolucionismo aquele é a forma desenvolvida e este o aprisionamento ao passado. As outras 

explicações os separam não no tempo e sim no espaço. 

Uma crítica, nos moldes de Amartya Sen, à economia instalada na ilha por Robinson 

Crusoé certamente levaria em conta sua falta de escrúpulos, embora reconhecesse talvez uma 

relativa eficiência econômica. O autor indiano insiste na descrição da “engenharia” 

econômica como incompleta, dependente da ética para sua plena eficiência, mas também 

considera incompletude na outra direção: a ética econômica necessita das ferramentas 

“engenheiras”. Amartya Sen acredita, portanto, que tenha havido uma ruptura entre ética e 

“engenharia” econômicas e, principalmente, na imprescindibilidade de sua reconciliação. 

Então, a Economia moderna, essencialmente “engenheira”, não seria uma evolução, mas a 

expressão autônoma de uma das partes da Economia “completa”; a parte abandonada não o 

fora por seu anacronismo, mas por uma independência ilusória da metade “engenheira”. As 

relações entre “engenharia” e ética não seriam temporais, como no evolucionismo – não é a 

Economia “engenheira” a forma avançada da Economia ética – e sim espaciais, a 

“engenharia” empurra a ética para fora da Economia, a considera apenas como um 

conhecimento estranho à sua realidade, cuja interferência no resultado das formulações 
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científicas, quando admitida, será sempre marginalizada, como as demais perturbações. Ora, 

o que Amartya Sen propõe é que a “engenharia” ceda espaço à ética. Todavia a recuperação 

do espaço pela ética não é tão simples – conforme se pode verificar numa terceira explicação, 

que não trata a relação nem do ponto de vista evolucionista nem como uma ruptura entre dois 

aspectos de uma mesma ciência. O próprio Amartya Sen, ao descrever a Economia do bem-

estar como “o equivalente econômico do buraco negro”, admite que o paradigma dominante 

encontra-se blindado para as considerações éticas.99 Qualquer inovação teórica está sujeita ao 

desprezo da Economia – basta que insinue alguma artificialidade no modo de vida ocidental e, 

instantaneamente, lhe será confiscado o selo da cientificidade. 

Mas a discussão sobre o natural e o artificial é a base da investigação econômica 

aristotélica, exatamente o que Amartya Sen afirmou ser o primeiro registro de que se tem 

notícia sobre ética econômica. O surgimento de uma economia antinatural descrito por 

Aristóteles e, posteriormente, conforme Tabosa, esquematizado por Marx (D-M-D, como 

dissimulação de D-D’),100 não se enquadra como evolução, nem como ruptura. É, tanto para 

Aristóteles quanto para Marx, uma outra coisa. 

Tabosa (2007: 33) ressalta que, na terminologia aristotélica, “crematística” pode 

significar (1) a forma antinatural de aquisição de bens, (2) a arte de aquisição por troca, mais 

associada à troca monetária, e (3) a forma natural de aquisição relacionada à administração 

doméstica e a polis. Ao longo desta monografia, nos referimos à crematística sempre no 

primeiro sentido, entretanto é importante lembrar que este significado compreende os outros 

                                                           

99 “A posição da economia do bem-estar na teoria econômica moderna tem sido muito precária. Na 

economia política clássica não existiam fronteiras definidas entre a análise econômica do bem-estar e outros 

tipos de investigação econômica. Porém, à medida que aumentou a desconfiança acerca do uso da ética em 

economia, a economia do bem-estar foi se afigurando cada vez mais dúbia. Confinaram-na em um 

compartimento arbitrariamente exíguo, separada do restante da economia. O contato com o mundo exterior tem 

ocorrido principalmente na forma de um relacionamento de mão única, no qual se permite que as conclusões da 

economia preditiva influenciem a análise da economia do bem-estar, mas não se permite que as idéias da 

economia do bem-estar influenciem a economia preditiva, pois se considera que a ação humana real tem por base 

unicamente o auto-interesse, sem impacto algum de considerações éticas ou de juízos provenientes da economia 

do bem-estar. (...) A economia do bem-estar tem sido uma espécie de equivalente econômico do ‘buraco negro’ – 

ali as coisas podem entrar, mas de lá nada pode escapar.” (SEN, 1999: 45)  

100 “(...) Aristóteles analisa quatro formas de aquisição: o escambo (M-M), a forma natural da troca 

monetária (M-D-M), a forma antinatural da troca monetária (D-M-D), e por fim, a forma que considerou como a 

mais contrária à natureza, o empréstimo a juros (D-D).” (TABOSA, 2007: 11) E: “Marx retornará explicitamente 

aos conceitos propostos por Aristóteles para sua crítica sobre a inversão dos meios e fins no processo de 

formação do capital e sua acumulação. (...) O comércio, o que utiliza o dinheiro para obter uma mercadoria, e 

que revende a mercadoria para obter uma soma de dinheiro maior que a original, condenada por Aristóteles, 

lembra a fórmula marxista exposta em Das Kapital, que diferencia a forma direta de circulação de mercadorias 

ou a circulação simples de mercadorias (M-D-M) e a forma (D-M-D’) que é a fórmula geral do capital. (...) O 

movimento da crematística para Marx assemelha-se à fórmula geral do capital (D-M-D’). A forma mais 

condenável da crematística que Aristóteles conceituou por (...) o que adquiria dinheiro por empréstimo a juros, 

Marx compara ao “capital usurário”, representado na fórmula (D-D’), que é o dinheiro incrementado (...).” 

(TABOSA, 2007: 17) 
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dois quando desvencilhados de sua finalidade original. Ou seja, a crematística é um meio que 

se baseia em princípios naturais e voltado a fins também naturais; somente quando se 

autonomiza, quando deixa de considerar tanto seus princípios originais quanto seus fins, 

assume um caráter antinatural:  

A crematística consiste, na sua forma natural e adequada, em dotar a esfera 

doméstica da capacidade para obter recursos, propriedade e riqueza, que são 

estritamente necessários para assegurar o bem viver. A expressão “bem viver” 

possui um sentido prático, pois, para Aristóteles, toda ação humana se encontra 

orientada em vista de um fim (...) a aspiração individual para a felicidade, como 

também a aspiração comunitária para a auto-suficiência. (TABOSA, 2007: 32) 

Ora, a partir do momento em que o dinheiro deixa de ser o facilitador de M-M, 

através de sua forma econômica evoluída (M-D-M), e transforma-se ele mesmo num fim, 

também as mercadorias mudam de função e assumem o papel de intermediadoras da aquisição 

monetária (D-M-D). Se as trocas econômicas naturais visavam à aquisição dos meios de 

satisfação das necessidades vitais, as trocas realizadas no esquema D-M-D não apenas são 

antinaturais por visarem a outro fim, mas principalmente por utilizarem a mercadoria como 

um acessório, supérfluo tão logo se consigam trocas diretas do tipo D-D’. Não é possível, 

portanto, que se atribua à forma D-M-D (uso de M forçado por circunstâncias que impedem o 

modo mais prático D-D’) o status de evolução de M-M, porque esta forma primitiva sequer 

contém o que realmente interessa ao usurário praticante das trocas D-D’. Por outro lado, o 

próprio discurso evolucionista – qualificando M-M como peculiaridade das atrasadas 

economias de subsistência e D-D’, representado no capital financeiro, como o grande 

fomentador do bem-estar típico das sociedades progressistas – procura escamotear a 

institucionalização de um simulacro de natureza, pela idéia de transformação progressiva, 

fundada num aumento de conhecimento e domínio da natureza. 

Um trecho de A crise da cultura, de Simmel, nos dá algumas pistas: 

As vivências atuais parecem intervir com significado mais tangível em outro 

desenvolvimento da cultura, a elevação de meros meios a fins em si. A correção da 

série teleológica foi realizada sobretudo num domínio que oferece o exemplo 

histórico-universal mais abrangente do recobrimento dos fins por um meio: o 

domínio econômico. Esse exemplo, quase não é preciso dizê-lo, é o dinheiro – um 

meio para a troca e compensação de valores que, exceto por seu serviço como 

intermediário, é um nada radical, desprovido de qualquer valor ou sentido. E 

justamente o dinheiro tornou-se, para a maioria das pessoas da cultura, a meta de 

todas as metas, aquilo com cuja posse costumam chegar a uma conclusão os 

esforços finalistas dessa maioria, embora a razão apropriada pouco consiga justificá-

lo. O desenvolvimento da economia, no entanto, torna concebível esse deslocamento 

de valor. Pois, como ela cuidou para que todos os bens fossem oferecidos em todo 

lugar e o tempo todo, a satisfação da maior parte dos desejos humanos só depende 

de que se tenha o dinheiro necessário; falta significa, para a consciência do homem 

moderno, não falta de objetos, mas de dinheiro para comprá-los. Aqui, porém, o 

bloqueio à Alemanha no mercado mundial, que costumava abastecê-la com 

mercadorias em qualquer quantidade, fazendo da questão do consumo uma mera 
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questão de dinheiro, produziu uma mudança altamente revolucionária. Os gêneros 

alimentícios, antes facilmente acessíveis caso se tivesse dinheiro, tornaram-se parcos 

e duvidosos, evidenciando novamente, desse modo, seu caráter de valor definitivo. 

Já o dinheiro, ao menos privado de sua anterior eficácia ilimitada, mostra-se como 

um meio completamente impotente em si. 

(...) Se antes, no que dizia respeito a “economizar” e “esbanjar”, mesmo quando se 

tratava de objetos determinados, pensava-se sempre apenas no seu valor monetário, 

agora este recua por completo; mais uma vez, afinal, deve-se economizar em carne, 

manteiga, pão e lã por si mesmos, uma guinada que, mesmo parecendo tão simples, 

inverte por completo um sentimento econômico de valor granjeado durante séculos 

no mundo da cultura. Nesse ponto, abriu-se um buraco no maior mascaramento que 

a história da cultura conhece daquilo que tem efetivamente valor por seu respectivo 

meio. Sem dúvida, esse buraco novamente se fechará, a produtividade da economia 

mundial e sua onipresença nos farão mais tarde novamente esquecer que não é o 

dinheiro que tem valor, e sim as coisas. (SIMMEL, 2013a: 110-1) 

Portanto, as considerações de Simmel acerca das mudanças econômicas provocadas 

pela guerra revelam algo muito distinto de uma involução econômica ou de uma reunificação 

de partes descoladas da economia: trata-se da constatação de que uma economia 

culturalmente construída sobrepôs-se à economia natural – noutros termos, as “necessidades 

históricas” impuseram-se às “trans-históricas” – e, com o advento da guerra e das sanções 

comerciais à Alemanha, a “cultura monetária” foi, temporariamente, desmascarada, um pão 

voltou a valer um pão. É importante dizer, a teoria de Simmel baseia-se (1) no fato de que o 

desenvolvimento cultural acentua a distância entre meio e fim – e/ou desmembra os meios 

numa complexa seqüência de meios para meios – a ponto de o esquecimento do fim provir de 

um mecanismo de proteção psicológico, capaz de manter motivado o agente, mesmo diante de 

fins aparentemente inalcançáveis, e (2) a exposição do homem a condições extremas, como as 

experimentadas na guerra, o levaria a enxergar os valores trans-históricos antes obscurecidos 

pela cultura, entretanto efemeramente, até que se restabeleça a “normalidade” (no sentido 

vulgar) econômica. Ou seja, o autor assume uma postura pessimista, dessemelhante da fé no 

“reino da liberdade” como resultado da insustentabilidade do modo capitalista por suas 

próprias contradições. 

Voltando à obra de Defoe e contrapondo-a à idéia de “segunda natureza”, a saga de 

Robinson Crusoé, como estereótipo da racionalidade econômica moderna, trata 

principalmente da fase inicial da história do capitalismo, da preparação do terreno para a 

construção de sua forma atual, de seu projeto de ociosidade. Horkheimer e Adorno retomam o 

décimo segundo canto da Odisséia, dissecando-o em sua contemporaneidade e explicitando os 

problemáticos limites da ociosidade burguesa: 

[Para proteger-se do canto da sereia, Ulisses] conhece apenas duas saídas possíveis. 

Uma ele prescreve a seus companheiros. Ele lhes tapa as orelhas com cera e manda-

os remar com todas as forças que têm. Quem quiser subsistir não deverá dar ouvidos 

à tentação do irrestituível (...). Disso a sociedade sempre cuidou. Viçosos e 

concentrados, os trabalhadores devem olhar para frente e deixar de lado o que 
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estiver ao lado. Eles devem sublimar o impulso que os pressiona ao desvio, 

aferrando-se ao esforço suplementar. Assim eles se tornam práticos. – A outra saída 

é a que é escolhida pelo próprio Ulisses, o senhor das terras, que faz os outros 

trabalharem para si. Ele escuta, porém privado de forças, atado ao mastro e, quanto 

maior se torna a tentação, mais fortemente ele se faz acorrentar, da maneira que, em 

épocas anteriores, os burgueses recusarão a felicidade para si mesmos, com tanto 

maior obstinação quanto mais a tenham a seu alcance, com o crescimento do seu 

poder. (...) 

(...) Assim como a possibilidade de se fazer representar é a medida da dominação, 

sendo o mais poderoso aquele que pode fazer-se representar no maior número de 

funções, essa possibilidade é também o veículo do progresso e, ao mesmo tempo, da 

regressão. (...) Os que estão de cima, não estando mais às voltas com a existência, só 

a experimentam ainda como substrato, e petrificam-se inteiramente no si-mesmo que 

comanda. (...) Ulisses se faz representar no trabalho. Assim como não pode ceder à 

tentação de renunciar ao si-mesmo, enquanto proprietário ele acaba por não mais 

participar do trabalho, deixando finalmente até de dirigi-lo, ao passo que os 

companheiros, apesar de toda a proximidade às coisas, não podem na verdade gozar 

do trabalho, pois este se faz sob coação, no desespero, os sentidos obstruídos pela 

violência. O servo permanece subjugado de corpo e alma, o senhor regride. 

Nenhuma dominação pode até agora deixar de pagar esse preço e o aspecto cíclico 

da história no seu progresso é explicado também por esse enfraquecimento, o 

equivalente do poder. (...) 

Essa regressão não se restringe à experiência do mundo sensível, ligada a uma 

proximidade em carne e osso, mas afeta ao mesmo tempo o intelecto autocrático que 

se separa da experiência sensível para subjugá-la. A uniformização da função 

intelectual, por força da qual se perfaz a dominação sobre todos os sentidos, a 

resignação do pensar à produção da unanimidade, significa um empobrecimento 

tanto do pensar quanto da experiência; a separação dos dois reinos importa em danos 

para ambos. Na restrição do pensar à organização e administração, praticada pelos 

que estão de cima, desde o astuto Ulisses até os ingênuos diretores gerais, está 

implícita a estreiteza que acomete os grandes, a partir do momento em que não mais 

se trata de manipular os pequenos. O espírito se converte de fato naquele aparato de 

dominação e de autocontrole, a título do que sempre foi desconhecido pela filosofia 

burguesa. Os ouvidos surdos que os dóceis proletários conservaram desde o mito 

não se constituíram em vantagem alguma, diante da imobilidade do mandante. 

Amadurecida até passar do ponto, a sociedade vive da imaturidade dos dominados. 

Quanto mais complicado e refinado o aparato social, econômico e científico, a 

serviço do qual o corpo fora destinado, desde muito, pelo sistema de produção, tanto 

mais pobres as vivências de que esse corpo é capaz. A eliminação das qualidades, 

seu cálculo em termos de funções, transpõe-se da ciência, em virtude dos modos de 

trabalho racionalizados, para o mundo da experiência dos povos e tende a torná-lo 

novamente similar ao mundo dos anfíbios. (...) Através da mediação da sociedade 

total, que amarra todas as relações e impulsos, os homens são convertidos de novo 

justamente naquilo contra o que se voltara a lei do desenvolvimento da sociedade, o 

princípio do si-mesmo; em simples exemplares da espécie humana, semelhantes uns 

aos outros, em virtude do isolamento na coletividade dirigida pela coação. (...) 

(HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 110-2)    

O desenvolvimento do capitalismo, então, corresponde à completa delegação das 

funções do capitalista proprietário, para que, finalmente, se torne membro da classe ociosa. 

Desde a Odisséia, entretanto, alerta-se para o fato de a alienação abranger não apenas o servo, 

mas também seu senhor. 

Numa sociedade de mercado, onde tudo funciona para que a produção de 

intermediários entre D e D’ seja consumida o mais avidamente possível, todos são vítimas de 

tempos de trabalho e não-trabalho regidos pelas leis de mercado, o lazer (quando não se 
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resume à própria compra de objetos) é padronizado, comercializado, comedido para não 

satisfazer à pessoa, mas para a identificação de um exemplar pelos signos que ostenta, para 

seu enquadramento em determinado estrato sócio-econômico. Não é bem-viver, o curto tempo 

de não-trabalho vivenciado em sua existência, o que importa e sim a capacidade de alimentar 

o sistema, acumulando, ostentando, colecionando mercadorias. 

Se acrescentarmos a isso o fato de que a ociosidade do capitalista proprietário 

depende de uma participação ativa das ciências responsáveis pela eficiência das atividades 

gerenciais, surge a necessidade de uma crítica ontológica da ciência. Se a perda do conteúdo 

ético (ou sua rendição à instrumentalidade de uma “ética” exógena) é diretamente 

proporcional à aproximação ao mercado (a maior expressão da “segunda natureza”) e se, além 

disso, a Filosofia burguesa não dispõe dos meios para romper a camada que a mantém 

agrilhoada no paradigma dominante; o aprofundamento da discussão “científica” tende 

sempre a afastá-la da realidade. E assim, longe do modo de produção capitalista, tais ciências 

gerenciais seriam inúteis. 

Não poderíamos concluir esta monografia com uma condenação da Economia, 

entendendo-a definitivamente como uma “ciência burguesa”. Pretendemos justamente o 

contrário, ver o campo de atuação da Economia como muito mais vasto que o espaço da 

crematística. Se olharmos para outras ciências, como a Geografia e a Antropologia, 

poderemos alimentar a esperança de que a sobreposição da economia natural pela economia 

antinatural reverenciada pelo mainstream provoque mudanças benéficas à ciência. Tanto a 

Geografia quanto a Antropologia andaram de mãos dadas com o imperialismo europeu, 

respectivamente, identificando territórios e povos a serem explorados. Tão logo os objetos 

foram se escasseando – os espaços interessantes quase todos mapeados e seus exóticos 

habitantes exterminados pelas armas, pelas doenças que desconheciam, pela aculturação – e o 

desemprego batendo à porta de especialistas quase inúteis, novos áreas de interesse foram 

eleitas e, principalmente, o espaço geográfico e os homens marginalizados foram lidos como 

formas de resistência à cultura uniformizadora, massificadora, da globalização, ou 

deformidades geradas por essa cultura; ou seja, a ciência pode rever a si mesma, pode ser útil 

aos não-utilitaristas. Aqui nos ateremos, porque tal discussão ultrapassaria o propósito de 

nosso estudo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tivemos como objetivo a descrição da perda de conteúdo ético pela Economia, sob a 

hipótese de que tal ocorrência deveu-se a pressões do mercado. Para tornar mais nítidos 

nossos propósitos, precisamos incluir explanações sobre os próprios conceitos de perda de 

conteúdo ético e de pressões do mercado. 

Em primeiro lugar, perda de conteúdo ético não corresponde à amoralidade do 

cientista ou imoralidade da ciência. Podemos vê-lo sob dois aspectos, (1) através do 

entendimento de que a Ética está fora da Economia e, como conhecimento dado, é aceita sem 

questionamentos ou, (2) considerando-a como uma manifestação cultural, à medida do 

estabelecimento de uma cultura legitimadora do modo de produção capitalista, dilui-se nos 

novos valores “econômicos”, na eficiência produtiva, no consumo ostensivo e sublimador, na 

padronização do comportamento e na própria administração de seus pólos (quando e como ser 

dócil, frugal, obediente, e quando e como ser agressivo, egoísta, visionário). Porém, de um 

modo ou de outro, a ética se apresentará nos cálculos econômicos como uma variável de 

menor importância e, por isso, tratada como apenas um dos componentes do termo de erro. 

Além disso, a Economia moderna não costuma abrir suas portas para teorias deontológicas ou 

não-utilitaristas. 

Sobre as pressões do mercado, apontadas como causa da perda de conteúdo ético, 

devemos dizer que, à primeira vista, significam mudanças no funcionamento da economia que 

fizeram emergir a demanda por gerentes cientistas recrutados nas “ciências burguesas”. No 

âmbito da Economia, tais mudanças compreendem a necessidade de administrar e planejar o 

movimento de capitais entre várias opções de investimentos; inclusive um dinâmico mercado 

de ações e títulos derivado do surgimento de um novo modo de (parcialmente) possuir 

empresas – a sociedade anônima – e do incremento de liquidez aos ativos financeiros – o 

estabelecimento de um mercado financeiro secundário. Significam, também, a divisão 

internacional do trabalho fundamentada num sistema que contém um centro dominante e uma 

periferia dominada, explorada. Assim que economistas dos países subdesenvolvidos 

denunciaram o conteúdo ideológico, colonialista, da teoria das vantagens comparativas (ou de 

sua aplicação na economia internacional), iniciou-se um processo de modernização da 

periferia, sua industrialização e urbanização – em vão, pois o sistema descobriu um modo de 

explorar os industrializados emergentes: a deterioração dos termos de troca deslocou-se para a 

relação entre bens tangíveis e intangíveis.  
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Estas alterações no mercado influenciam eticamente a ciência, à medida que 

requisitam a participação do cientista numa realidade forjada. Para que a ciência se torne 

cúmplice do projeto burguês é preciso que negue as antigas concepções de “bem-viver”. De 

certo modo, é preciso que inverta o significado de concreto e abstrato. Ou seja, o avanço do 

saber científico, o aprofundamento de seu conhecimento, pode estar relacionado a uma 

“segunda natureza”, justamente porque desistiu da primeira. 

O que se observa na crítica à Economia é, diversas vezes, uma referência às 

limitações da Filosofia burguesa. Então, é preciso admitir que, por melhor intencionada que 

fosse, a ética econômica do período clássico já apresentava sinais de que logo alcançaria o 

intransponível. Marx escreveu: 

[Ricardo] toma afinal conscientemente, como ponto de partida de suas pesquisas, a 

contradição dos interesses de classe, do salário e do lucro, do lucro e da renda da 

terra, considerando, ingenuamente, essa contradição uma lei natural da sociedade. 

Com isso, a ciência burguesa da economia havia, porém, chegado aos seus limites 

intransponíveis. (MARX, 1996: 135) 

 Além disso, ao enfatizar a diferença entre Bastiat e Stuart Mill, mostrando que os 

economistas, a partir de 1848, optaram por seguir esta ou aquela vertente, reconheceu a 

existência de um dilema ético em Stuart Mill e seus discípulos. 

“(...) seus porta-vozes [da ciência burguesa da Economia Política] dividiram-se em 

dois grupos. Uns, astutos, ambiciosos e pragmáticos, juntaram-se sob a bandeira de 

Bastiat, o mais superficial e, por isso mesmo, o mais bem-sucedido representante da 

economia apologética vulgar; outros, ciosos da catedrática dignidade de sua ciência, 

seguiram J. St. Mill na tentativa de reconciliar o irreconciliável.” (MARX: 1996, 

136) 

Outro enfoque, de Amartya Sen, considera que a crise da ética econômica vem de 

uma associação errônea, por parte da Economia moderna, “engenheira”, entre utilidade e 

bem-estar e, por conseguinte, a negligência aos diversos tipos de comportamento, para a 

imposição de uma racionalidade-padrão maximizadora de utilidade. O que não se encontra na 

teoria de Sen, notadamente interessada no respeito à “condição de agente”, é o 

reconhecimento de que, reificado (como trabalhador e como consumidor), pouco ou nenhum 

benefício receberá o agente com sua liberdade (se for possível considerar alguém reificado e, 

ao mesmo tempo, livre). O objetivo do homem comum não deveria ser acorrentar-se ao 

mastro, mesmo tendo de volta a audição. 

Como se não bastasse, o comprometimento da Economia com a ideologia burguesa 

tende a ser visto como intrínseco à própria ciência. De forma explícita ou não, os socialistas 

“utópicos” e os socialistas “científicos” referiram-se à Economia como “ciência burguesa”, 

acertadamente se considerarmos seu embasamento filosófico burguês, isto é, crente na 
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naturalidade do capitalismo – ou, mais que isso, convicta de que é o capitalismo a expressão 

mais avançada e, assim, definitiva de organização sócio-econômica. 

O problema é que, para os socialistas, as ligações entre a Economia e sua fonte 

inspiradora, a Filosofia burguesa, são irrompíveis; de tal modo que não seria absurda a 

compreensão da Economia como parte dessa filosofia. Além disso, a divisão positivista do 

trabalho intelectual, através das modernas ciências especializadas, às claras no tempo de 

Marx, expunha a fragmentação e o empobrecimento do saber científico. 

Como ciência, a Economia fora rebaixada. Na verdade, seu status científico só pode 

se manter sob duas condições: (1) quando, estabelecidas suas ligações com a Filosofia 

burguesa, é aceito o capitalismo como o modo derradeiro de organização sócio-econômica e, 

no sentido oposto, (2) quando, entendendo o capitalismo como objeto histórico passível de 

superação, vislumbra-se a possibilidade de a Economia vincular-se a outras vertentes 

filosóficas, não burguesas. 

A Ética foi retirada da Economia porque os utilitaristas a enxergavam de modo 

instrumental, mas sua posição fragilizada pela ojeriza dos clássicos à Metafísica – bons 

iluministas que eram – já anunciava que seus dias estavam contados. Por isso alguns 

economistas transformaram-se, segundo Frank Ackerman, em “esquizofrênicos”.101 Por isso é 

tão problemática a reconciliação entre a ética e a “engenharia” econômicas sonhada por 

Amartya Sen. 

Desde que, segundo Marx, Ricardo alcançou os “limites intransponíveis”, a barreira 

a partir da qual a Economia Política não poderia mais avançar, a Economia assumiu de vez 

sua subserviência ao capitalismo, sua sobrevivência dependeria então deste objeto histórico. 

Marx concordaria com Vasconcellos: 

                                                           

101 “A type of intellectual schizophrenia seen in Mill recurs among leading liberal economists of later 

generations, such as Marshall, Pigou and Keynes. Two rival orientations coexist within the same person; Sen’s 

two origins of economics have achieved only a truce, not a permanent reconciliation. Mill the ethical visionary 

contemplated the complexity of human nature and looked forward to an ideal, cooperative society of the future, 

after immediate economic problems have been solved and human character has been ennobled. Meanwhile, Mill 

the economic engineer examined the operation of the competitive, capitalist economy of his day, explaining it to 

others and seeking to improve its efficiency. Mill offered an agenda of reforms, aimed at amelioration of the 

most painful and inequitable effects of the market, as an attempt to bridge the gap (…).” (Ackerman, 1997: 52-

3)* 

* “Um tipo de esquizofrenia intelectual vista em Mill se repete entre os principais economistas liberais 

das gerações seguintes, como Marshall, Pigou e Keynes. Duas orientações divergentes coexistem na mesma 

pessoa; as duas origens da economia concebidas por Sen conseguiram apenas uma trégua, não uma reconciliação 

permanente. O Mill visionário ético observou a complexidade da natureza humana e anteviu uma sociedade do 

futuro, ideal, cooperativa, surgindo após solucionados os problemas econômicos imediatos e enobrecido o 

caráter da humanidade. Por outro lado, o Mill economista engenheiro, examinou a economia capitalista 

competitiva do seu tempo, explicando-a para outros e procurando torná-la mais eficiente. Mill criou uma agenda 

de reformas destinadas a atenuar os efeitos mais dolorosos e injustos do mercado, numa tentativa de construir a 

ponte sobre o abismo (...).” (Tradução de Daniel de Paula Codeço Júnior) 
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(...) se todos os bens fossem abundantes (bens livres), não haveria necessidade de 

estudarmos questões como inflação, crescimento econômico, déficit no balanço de 

pagamentos, desemprego, concentração de renda etc. Esses problemas 

provavelmente não existiriam (e obviamente nem a necessidade de se estudar 

Economia). (VASCONCELLOS, 2009: 3) 

Entendemos que os problemas apontados por Marx – o fato de, com a teoria 

ricardiana, a Economia Política defrontar-se com “limites intransponíveis” ou de Stuart Mill 

liderar pensadores que buscavam “reconciliar o irreconciliável” – decorrem de a ciência ter 

aceitado o ambiente econômico capitalista, mais que como “segunda natureza”, como nova 

natureza. E assim, sendo a ciência essencialmente burguesa porque inevitavelmente regida 

pela Filosofia burguesa, toda a esperança de a ciência contribuir para o “bem-viver” se 

perderia. Idéia comum e perigosa, pois, de um lado, condena o cientista a comportar-se como 

Sísifo, a buscar o “reino da liberdade” pela repetição de ações inócuas; e, de outro, a adotar 

uma postura cética em relação à ciência, e, por conseguinte, à capacidade humana de 

encontrar soluções práticas para a resolução de seus problemas sociais.   

Pierre Clastres, em sua crítica à Antropologia etnocêntrica, comparou a dificuldade 

de seus adeptos em compreender os povos primitivos à dificuldade que, no passado, se teve 

para a aceitação do heliocentrismo. E isto pode também ser aplicado à Economia. 

É tempo de buscarmos outro sol e nos pormos em movimento. 

(...) é de temer que, sob o nome de Filosofia, seja simplesmente o próprio 

pensamento que procuramos fazer sair. Seria então o caso de dizer que ciência e 

pensamento se excluem mutuamente, e que a ciência se edifica a partir do não-

pensado, ou mesmo do antipensamento? (CLASTRES, 1978: 20) 

Em outras palavras: 

Desde sempre o iluminismo, no sentido mais abrangente de um pensar que faz 

progressos, persegue o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles 

senhores. Mas, completamente iluminada, a terra resplandece sob o signo do 

infortúnio triunfal. (HORKHEIMER e ADORNO, 1980: 89)  

Tivemos como objetivo para a feitura desta monografia demonstrar como a temática 

ética foi abandonada pela Economia, na sua mudança de paradigma de Economia Política 

clássica para Economia neoclássica. Como objetivo secundário, apontamos esta mudança 

como não abrupta, condicionada pelo gradual abandono de uma epistemologia que 

considerava, sob o ponto de vista iluminista, excessivamente a Metafísica. E utilizamos como 

hipótese para esta perda de conteúdo ético a complexidade do mercado gerada pela 

implantação do modo de produção capitalista e a possibilidade de utilização de mão-de-obra 

qualificada, fornecida pelas modernas instituições de ensino, tanto para gerir o novo modo 

produtivo quanto para um melhor aproveitamento, por parte dos capitalistas proprietários, de 

seu tempo de não-trabalho. Uma constatação interessante é que a independência em relação à 
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Ética propiciou uma naturalização do capitalismo e, por conseguinte, as alternativas de 

ociosidade apresentadas aos capitalistas proprietários parecem tão alienadas quanto o modo de 

vida imposto às camadas sociais inferiores. 

Quando nos referimos à perda de conteúdo ético pela Economia como uma 

exogeneização, estamos dizendo que os valores primitivos, relacionados às questões “como 

devemos viver?” e como alcançar o “bem para o homem”, eram diretamente procurados numa 

economia voltada prioritariamente à satisfação de “necessidades trans-históricas”, 

independentemente da existência de “necessidades históricas”. A princípio, a Economia 

respeitou a visão aristotélica: como a Economia era uma das artes subordinadas à “arte 

mestra” e esta, a Política, responsável não só pelo estímulo à concretização do “bem-viver”, a 

ciência não somente era permeada por aqueles objetivos éticos, mas, também seguindo as 

recomendações aristotélicas, considerava o bem coletivo mais nobre que o individual. Apesar 

disso, a urgência em transcender o domínio da mentalidade feudal fez com que a ciência 

buscasse a resolução das questões éticas desprezando a Metafísica, ao invés de reconciliá-la à 

Física, ou seja, ao invés de retroceder ao formato antigo da Filosofia Natural. Houve, então, 

um envolvimento com o pragmatismo tão intenso a ponto de, seduzidos pelos progressos 

tecnológicos, os cientistas submeterem-se a um padrão de comportamento estabelecido pelo 

próprio sistema econômico. A ética rudimentar que passou a nortear a conduta racional estava 

embutida na própria operacionalidade do mercado e, é ocioso dizer, através de uma relação 

fetichista do homem com esse sistema. 

Retornando à estória de Robinson Crusoé, o herói sai de seu mundo e é obrigado a 

viver num ambiente culturalmente não civilizado. Não consegue ver nenhum lugar exótico 

sem compará-lo ao seu depreciativamente. Ao impor à ilha e às pessoas com quem transigiu 

sua racionalidade ocidental está, ao mesmo tempo, reforçando o totalitarismo dessa 

racionalidade à sua própria pessoa: como, a todo momento e através de todas as instituições 

de sua sociedade, lhe foi dito que ele não pode viver de outra forma, mesmo longe de sua 

sociedade ele não consegue viver de outra forma. Em sua condição de mero exemplo de 

homem civilizado, não lhe é permitido sequer a miopia.  

(...) 

Chegaram ao lugar luminoso 

onde a verdade esplendia os seus fogos. 

Era dividida em duas metades 

diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era perfeitamente bela. 

Era preciso optar. Cada um optou 

conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. (Carlos Drummond de Andrade) 
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