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Mercantilismo, fisiocratas, liberalismo, Adam Smith 

Texto Esquemático 

Nara Rela 

 

1. Feudalismo 

Sistema feudal era a base econômica da Idade Média. Monarca – nobres – 

vassalos. 

As terras eram pertencentes ao rei, aos nobres e à Igreja. Os vassalos não 

possuíam terras e trabalhavam nas terras mediante pagamento com parte da 

produção. Não havia a monetização. 

Divisão regional por feudos, onde o nobre era responsável pela segurança 

da sua propriedade. 

Nobres e igreja não pagavam impostos, somente os vassalos. 

Nobres sustentavam o monarca para a segurança contra outros reinos.  

Comerciantes levavam produção para as feiras, nas quais participavam 

mercadores de várias partes da Europa. Era uma classe diferente dos nobres 

guerreiros, pois não tinham estirpe e se destacavam por sua habilidade. 

Responsáveis pela difusão do conhecimento. 

Ascenção da nova classe = burguesia. 

Cientista-referência: Nicolau Copérnico (1473-1573) = criador do 

heliocentrismo, teoria contrariando o geocentrismo defendido pela Igreja. 

 

 

2. Mercantilismo 

O Mercantilismo foi o pensamento econômico de XV a XVIII, baseado nas 

cidades-estados. Monarca – nobres – comerciantes – produtores (meeiros). 

 tinham área geográfica definida. 

 habitantes compartilhavam uma mesma identidade nacional. 

 governo de um rei com monopólio de poder militar  poder positivo 

 poder da nobreza subordinado ao poder do monarca. 

Os estados-nação passavam por dificuldades financeiras para sustentar-se 

economicamente.  
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A palavra “mercantilismo”  sistema mercantil, somente foi usada na 2ª. 

Metade do sec. XVIII, inventada pelo Marquês de Mirabeu (fisiocrata) e 

popularizada por Adam Smith na Riqueza das Nações. 

 

O termo Mercantilista refere-se: 

1. políticas econômicas adotadas – ações e ideias dos estadistas; 

2. ideias econômicas utilizadas para analisar as políticas econômicas  

ideias sobre o funcionamento da economia feita pelos autores 

mercantilistas que estavam preocupados em responder aos problemas 

imediatos dentro do contexto que viviam. Sir Thomas Smith (1513-1590), 

William Petty (1623-1687). Eram: 

 acadêmicos que trabalhavam na tradição escolástica (filósofos da lei 

natural). 

 advogados, comerciantes, funcionários públicos, especuladores. 

 

Contexto: Francis Bacon (1561-1626) = ciência empírica  conhecimento 

deveria ser buscado em 2 princípios: a. história natural = coleta detalhada e 

sistemática dos fatos; b. indução = derivar leis da natureza dos fatos. 

Cientistas deveriam ser intérpretes da natureza. 

Lei natural na escolástica: rei convertido ao protestantismo e súditos 

católicos gerava problema político. A solução era a lei natural do direito 

divino do soberano. 

 

Características do mercantilismo: 

- Especialização urbano-rural que pressupunha a monetarização das 

funções econômicas e das atividades produtivas. 

- Transformação das relações sociais feudais em relações monetárias de 

mercado  destruição do feudalismo. 

- Intervenção governamental nos processos de mercado, sobretudo no 

comércio internacional. Objetivos  lucro para as Cias. de Comércio, 

ampliar fontes de renda dos governos nacionais e atrair o máximo de 

metais preciosos para a nação-estado.  

Ética paternalista cristã condenava a aquisição de bens materiais  conflito 

com os interesses dos comerciantes medievais. 

 

Época das grandes navegações 



 

 

3 

 

Questão essencial = deveria ser permitido que a classe dos mercadores se 

dedicassem à aquisição de lucros, com toda a liberdade, sem que fossem 

consideradas as consequências econômicas e sociais? 

- A ética cristã exigia que as atividades dos comerciantes fossem 

supervisionadas e controladas no interesse do bem estar da comunidade. 

Cientista referência: Kepler (1571-1630) = Três leis  A primeira lei 

determina que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, não 

circulares, enquanto a segunda define que o trajeto traçado ao redor 

do Sol por um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Já a terceira lei 

defende que quanto mais distante do Sol um planeta está, mais tempo leva 

seu período de translação. Criador da ciência da ótica.  

 

Preceitos mercantilistas: 

1. fiéis ao preceito bíblico = promoção do bem estar geral e do bem comum 

das criaturas que habitavam o mundo corporativo de Deus; 

2. Definir como patrimônio de Deus a sociedade civil na qual os cristãos 

residem. 

 

O Estado começa a tomar o lugar da Igreja  reassume as funções de 

interpretar e zelar pelo cumprimento da ética paternalista cristã da 

escolástica 

Rompimento da Inglaterra com a Igreja  estado convertido em monarquia 

divina, assume o papel da antiga Igreja Universal. 

Governo de Henrique VIII e seguintes foi marcado pelo intenso 

descontentamento social causado pelo desemprego. 

População não podia contar com o auxílio da Igreja para atenuar os efeitos 

do desemprego e da miséria generalizada. 

Estado tenta assumir o lugar da Igreja  desenvolvimento de um amplo 

programa com a finalidade de organizar e racionalizar a indústria  

estabelecimento de padrões de produção e comercialização. Objetivo: 

estimular o comércio do país, aliviando o problema do desemprego. 

Ao condenar a avareza, o comportamento aquisitivo e o desejo de acumular 

riquezas, a ética paternalista cristã medieval retirava o que era o estímulo 

dos comerciantes 

Sir Thomas Smith: A busca do lucro é inevitável, pois o ser humano é 

movido pelo interesse próprio. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/qual-o-futuro-do-sol.html
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William Petty: foi o primeiro a levantar o valor do trabalho na produção e a 

questão da renda nacional. Acreditava que uma nação se beneficiaria da 

acumulação de riquezas e que os impostos sobre as importações poderiam 

ajudar a alcança-las. 

 

Políticas mercantilistas: 

1. Uso do poder do Estado para construir indústrias; 

2. Obter e acumular o excedente das exportações sobre as importações 

(balança comercial positiva para o país). 

3. acumular estoques de metais preciosos  por serem facilmente 

transformados em dinheiro eram importantes para o poder nacional  

maior oferta de dinheiro poderia estimular a produção e o emprego  

prover os exércitos  F. estado interno/estado externo. 

 

Estado interno = poder ilimitado, poder de polícia, poder de ditar as regras 

econômicas  eram o soberano e a nobreza que controlavam a vida 

econômica do país. 

Estado externo = a necessidade de estoques de metais preciosos gerava uma 

tensão entre os diversos estados-nação. 

 

 

3. Liberalismo 

O volume de comércio entre os países era considerado fixo  ganhos de 

um país causava o correspondente prejuízo em outros  França só poderia 

ganhar às custas da Inglaterra e Holanda. 

Governo de Luiz XIV= Rei Sol “L’ètat c’est moi”. Estava nas mãos do Rei 

o controle de todos os aspectos fundamentais do seu território: a segurança, 

a manutenção das contas do governo, os acordos internacionais, a gestão do 

espaço público, a logística da guerra, etc. 

Revolução Industrial= resultado das inovações tecnológicas  máquina à 

vapor, siderurgia. Tornou a classe capitalista econômica e politicamente 

dominante. 

Iluminismo (sec. XVII e XVIII) = ideias de liberdade política e econômica 

defendidas pela burguesia.  

Paris se torna o centro do pensamento europeu para onde acorria a maioria 

das grandes figuras. 
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Crença na razão, no progresso, na liberdade e na tolerância. 

Razão = capacidade central do homem que o habilita a pensar e agir 

corretamente. 

Todos os homens têm a razão, portanto todos os homens são iguais  

devem ser livres para agir e pensar segundo sua razão indique. 

É a revolta das desrrazões das leis anteriores. A razão deveria substituir 1. 

as autoridades religiosas, 2. os textos sagrados  crença na razão e não nas 

verdades reveladas, 3. Tradições como critério de julgamento.  

Crença no progresso  substituir a superstição pela razão capacitaria o 

homem a progredir sem a ajuda divina. 

____________________________________________________________ 

John Locke (1632-1704)= a mente humana pode produzir ideias complexas 

a partir dos dados da experiência sensorial  empirista. 

Não faz um estudo físico ou metafísico da essência do entendimento  faz 

uma descrição dos modos de como se adquire o conhecimento e como se 

formulam os juízos. 

A teoria política de Locke é considerada a fundamentação do liberalismo: 

se opunha à teoria do direito divino dos reis. A igualdade para Locke não se 

refere à igualdade socioeconômica, mas à extinção de um sistema de 

nobreza que privilegia as castas nobres. 

Pode ser considerado o precursor da democracia liberal por sua atribuição 

da importância à liberdade e à tolerância.   

Todos são iguais e a cada um é permitido agir livremente desde que não 

prejudique os outros. 

Mas nem todos são tão iguais: 

1. A liberdade não seria aplicada ao “homem primitivo”, pois não estariam 

associados ao restante da humanidade no uso do dinheiro  eram 

semelhantes às bestas de caça ou bestas selvagens  foi a base ideológica 

para a tomada das terras e ao extermínio das populações indígenas. 

 

2. A liberdade não seria aplicada aos papistas (católicos) que seriam como 

“serpentes, dos quais nunca se conseguiria que abrissem mão de seu 

veneno com um tratamento gentil”. 
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3. Na Carta sobre a Tolerância: A tolerância não seria aplicada às camadas 

que possuíssem menos recursos econômicos: 

 direcionar para o trabalho as crianças a partir dos 3 anos quando suas 

famílias não têm condições de alimentá-las. Crianças trabalhavam à 

exaustão. 

 supervisionar a venda de bebidas e a quantidade de tabernas 

 obrigar os mendigos a portarem uma identificação para ser vigiados 

e impedidos de exercer suas atividades fora das áreas e locais 

permitidos 

 os que forem surpreendidos pedindo esmolas fora de sua paróquia e 

perto do povo deveriam ser embarcados na marinha militar. Outros 

pedintes abusivos deveriam ser internados em um campo de 

trabalhos forçados, cujo rendimento pagaria a remuneração do 

diretor. 

 os que falsificarem os salvo-condutos seriam punidos com o corte de 

uma orelha. Em caso de reincidência seriam deportados para as 

plantações nas colônias como criminosos. 

 

4. No 2º. Tratado sobre o Governo Civil: 

 escravidão  o perdedor poderia não ser morto se aceitar a servidão 

ao ganhador 

 os críticos o consideram como o último grande filósofo que procura 

justificar a escravidão absoluta e perpétua. Investia no tráfico de 

escravos negros.  

 

Os homens são iguais e livres em seu estado de natureza. A falha do estado 

de natureza leva à invenção da propriedade e, por isso, procura-se um 

contrato social para que haja a transição do estado de natureza à sociedade 

política, onde o povo tem o direito à resistência de um governo tirânico.  

A sociedade está fundada em um consentimento livre de direitos naturais = 

direito à vida (subsistência), à propriedade para poder prover os bens 

necessários à sua subsistência e de liberdade. 

O trabalho é o fundamento original da propriedade, tendo seu valor 

corrompido com a introdução do ouro e do comércio, gerando a 

desigualdade na distribuição das riquezas entre os homens. 
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Direito de propriedade: 1. Tem sua fonte no trabalho ou herança como fruto 

do trabalho. 2. Tem limitação nos demais membros da sociedade  

ninguém deve prejudicar a propriedade do outro. 

O mundo natural é a propriedade comum de todos, mas qualquer indivíduo 

pode apropriar-se de uma parte ao acrescentar seu trabalho aos recursos 

naturais. Os indivíduos têm direito de se apropriar da terra em que 

trabalham desde que isso não cause prejuízo aos demais. 

Governo representativo = eleitos por homens livres  confiado o poder de 

dirigir os rumos da sociedade e de cada um de seus membros. 

____________________________________________________________ 

Cientista referência: Isaac Newton (1643-1727) = mundo físico como 

sistema de leis que poderia ser compreendido por meio da razão.  

A primeira proposta do laissez-faire foi feita por Pierrre de Boisgilbert 

(1646-1714) tentando resolver a grave crise por que passava a França de 

Luiz XIV em função das guerras. Defendia a rápida circulação do dinheiro 

através do uso de papel moeda e não de moedas. 

O que mantinha o dinheiro circulando era o consumo  o gasto  de uma 

pessoa é a renda de outra  portanto renda e consumo eram equivalentes. 

Consequentemente, a queda na renda francesa era devido à queda no 

consumo.  

Relação prosperidade x sistema de preços = precisa haver um equilíbrio 

entre bens diferentes  os preços devem ser mantidos em proporção uns 

com os outros e com os custos necessários para a produção de bens. 

Somente a natureza e não o Estado pode manter a ordem e a paz 

Laissez-faire da natureza = embora compradores e vendedores seguem 

ambos movidos pelo lucro, o balanço entre a necessidade de comprar e 

vender obriga os dois lados a ouvir a razão. 

Embora os indivíduos só estejam preocupados com os próprios interesses, 

contanto que o estado não interfira, eles contribuirão para o bem geral. O 

papel do estado é estabelecer segurança e justiça. 

Algumas vezes os mercados falhariam como determinadores da ordem. 

 

O liberalismo clássico surgiu das ideias dos filósofos liberais do sec. XVII 

e XVIII contra o regime absolutista do monarca e a favor da livre iniciativa 

individual na economia. = Ética Individualista. 
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Ao condenar a avareza, o comportamento aquisitivo e o desejo de acumular 

riquezas, a ética paternalista cristã medieval rejeitava o que mais tarde seria 

a força motriz do sistema capitalista. 

Novas teorias sobre o comportamento humano  motivações egoístas e 

interesses = considerados atos de autopreservação  origem da filosofia do 

individualismo  liberalismo clássico. 

Filósofos individualistas = proclamavam o princípio de que o ser humano 

tinha o direito à independência, à autodeterminação, à autonomia, à 

liberdade: 

 O ser humano deveria ser um indivíduo, uma unidade destacada e 

não submersa na massa social 

A nova classe média capitalista desejava libertar-se não só das restrições 

econômicas que impediam o progresso da manufatura e do comércio, mas 

também da pressão moral que a Igreja católica lançava sobre suas 

motivações e atividades. 

O protestantismo libertou da condenação religiosa e converteu como 

virtude as motivações egoístas condenadas pela Igreja católica. Martinho 

Lutero e suas teses contra a venda de indulgências pela Igreja católica 

(1517). 

Princípio básico do protestantismo: indivíduo não se justificava pelas 

obras, mas pela fé, onde as motivações eram mais importantes do que os 

atos ou os rituais. Eram atos do coração. Os homens deveriam julgar por si 

mesmos os seus atos, só eles eram motivados por intenções puras e fé em 

Deus.  

Para a nova classe dos artesãos e comerciantes suas práticas econômicas 

não constituíam ofensa a Deus, mas motivos de glorificação. 

Novo dogma protestante: a melhor forma de o indivíduo satisfazer a Deus 

era exercer com zelo sua missão na Terra  diligência e dedicação ao 

trabalho passavam a ser considerados como grandes verdades. 

A ética protestante valorizava o ascetismo, a temperança e a frugalidade. 

Consequência: valorização religiosa do trabalho eficiente, sistemático e 

constante  meio de salvação e glorificação a Deus levou à expansão 

econômica 

Ascetismo e limitação do consumo levou ao acúmulo do capital 

Benjamim Franklin (1706-1790) 

Começam a surgir escritores mercantilistas defendendo que a competição 

levaria ao equilíbrio de mercado.  Defendiam a limitação das restrições, 
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mas eram favoráveis à interferência do governo na economia para que 

ampliasse a participação comercial da Inglaterra nos mercados 

internacionais.  

Sir Dudley North (1641-1691) = os homens são motivados pelo interesse 

próprio. O bem público seria maximizado se deixar os homens competindo 

num mercado livre. A melhor maneira seria suprimindo-se as leis 

restritivas.  

Bernard Mandeville (1717) Fábula das Abelhas = se todos praticassem os 

vícios considerados mais degradantes pelo velho código moral, o bem 

comum seria alcançado. 

 O egoísmo, a avareza e o desejo de adquirir riquezas tornam os 

homens mais industriosos e fazem prosperar a economia. 

 Aquilo que os moralistas medievais consideravam como vícios 

constituíam as forças motrizes que impulsionavam o novo sistema 

capitalista e não eram encarados como vícios. 

Liberais clássicos: liberdade nas esferas doméstica e internacional. 

Liberalismo econômico = o Estado não deve interferir na economia, a qual 

deve ser baseada na livre iniciativa dos cidadãos livres para produzir e 

fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmos  valorização da 

meritocracia e esforço individual. 

Liberalismo político: visava acabar com a opressão estatal sobre a vida das 

pessoas em seus aspectos políticos e econômicos  contra o 

mercantilismo. 

 

Credo psicológico do liberalismo clássico é baseado em 4 pressupostos 

sobre a natureza humana. Todo homem é: 

1. Egoísta: todas as ações são motivadas pelo desejo de obter o prazer e 

evitar a dor. 

2. Frio e calculista: visão utilitarista  as decisões que os seres humanos 

tomam em relação a que prazeres buscar e quais dores evitar baseiam-se 

numa decisão puramente racional das situações. É a razão que atua para 

que a escolha recaia sobre a opção que oferece o maior prazer e o mínimo 

de dor. 

3. Essencialmente inerte – é a busca do prazer e rejeição da dor que leva o 

ser humano à ação. 
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O trabalho é encarado como doloroso (tripalium) e ninguém se dedicaria a 

ele se não tivesse a promessa de maior prazer ou menos dor  

possibilidade da recompensa e pavor da fome. 

Amor ou desejo  leva ao ócio = negação ou ausência do trabalho 

4. Atomismo: o indivíduo constitui uma realidade mais fundamental que o 

grupo ou sociedade. 

- Rejeição à ética paternalista cristã de que a sociedade é uma espécie de 

família onde todo o resto era mais importante que cada membro. 

Na psicologia de cunho mais social os hábitos, forma de pensar e traços 

de personalidade são determinados pelas instituições e relações 

socioculturais. 

Na psicologia atomista  a sociedade existe porque é útil; se não fosse 

assim cada um seguia seu caminho. 

Jeremy Bentham (1748-1832): Princípios da Moral e da Legislação. 

Utilidade da sociedade: necessidade de segurança coletiva e das vantagens 

econômicas da distribuição do trabalho. 

Hobbes (1584-1679) = na falta de mecanismos coercitivos, as motivações 

egoístas dos homens levariam ao estado natural de guerra entre si. Única 

forma de escapar do combate permanente seria a instauração de um poder 

central absoluto. Homo homini lupus. Plauto. 

Sigmund Freud concordou com o provérbio, escrevendo em sua 

Civilização e seus Descontentamentos (1929): "Os homens não são 

criaturas gentis, que querem ser amadas, que no máximo podem se 

defender se forem atacados; são, ao contrário, criaturas entre as quais 

dotações instintivas devem ser consideradas uma parte poderosa da 

agressividade. Como resultado, o vizinho é para eles não apenas um 

potencial ajudante ou objeto sexual, mas também alguém que os tenta a 

satisfazer sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalhar sem 

compensação, usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apreender suas 

posses, humilhá-lo, causar-lhe dor, torturá-lo e matá-lo. Homo homini 

lupus. Quem diante de toda a sua experiência de vida e história, tem 

coragem de contestar essa afirmação? " 

http://historyguide.org/europe/freud_discontents.html  

 

 

 

4. Os Fisiocratas 

http://historyguide.org/europe/freud_discontents.html
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Contexto da época: consolidação de diversos Estados Nacionais na Europa. 

Declínio dos feudos, dando lugar aos burgueses para o controle do poder 

econômico  transição do feudalismo à burguesia  apontava limitações 

da forma da organização ideal à sua expansão comercial  questionamento 

da doutrina mercantilista  liberalismo econômico. 

França estava enfraquecida pela Guerra dos Sete Anos, tendo perdido parte 

do seu império colonial (Canadá, Luisiana, Índia, etc.) para a Inglaterra. 

Diferentemente dos mercantilistas, para os Fisiocratas não era o acúmulo 

dos metais, mas somente a agricultura poderia recuperar o país.  

- Les Économistes foram o primeiro grupo organizado de economistas. 

- Ideias desenvolvidas entre 1756 e 1763 por Quesnay. 

- Definição: governo da natureza. 

- Estado de natureza = leis de organização considerando o homem inserido 

nela. 

Homem em seu melhor estado é aquele que segue integralmente a lei 

natural  a providência divina para o ordenamento do mundo natural. 

- Homem submetido à lei natural  são leis  estabelecidas para todo o 

sempre pelo autor da natureza, para a reprodução e a distribuição contínua 

dos bens que são necessários para atender às necessidades dos homens 

reunidos em sociedade e submetidos à ordem que essas leis lhes 

prescrevem.  

A razão permite ao homem conhecer as leis da natureza e se organizar sob 

ela, sem necessidade de alterá-las. 

Fenômenos da sociedade como fatos sujeitos à “lei natural”, independentes 

da vontade humana. Direito natural que governa o comportamento 

econômico e social  existência e proteção da propriedade privada, 

liberdade de comprar e vender e liberdade para tomar as medidas 

necessárias para assegurar a defesa do reino. 

Do conjunto das leis físicas que compõem a ordem natural derivaram os 

postulados sobre a sociedade. 

O homem é um ser que busca o prazer e tem aversão à dor  o estado de 

sociedade não é um estado de escolha e de convenção  estabelecido pela 

reflexão e circunstâncias  é um estado necessário e primitivo instituído 

pela natureza. 

As necessidades físicas de subsistência estabelece a necessidade da 

sociedade  é o resultado da necessidade física da reprodução permanente 
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dos bens necessários à subsistência, conservação e comodidade dos 

homens. 

A vida na sociedade está assentada na necessidade física de subsistência e 

conforto dos homens  tais leis são absolutas, não podem ser melhoradas. 

As leis morais estabelecem as ações humanas em conformidade com as leis 

físicas, de maneira a garantir o curso dos acontecimentos de forma mais 

vantajosa ao gênero humano. 

 Como as leis físicas já são ótimas (ou absolutas), cabe ao campo 

moral não atrapalhar o fluxo perfeito da natureza  a moral decorre 

das leis físicas. 

 O ordenamento conjunto das leis físicas com as correspondentes leis 

morais são as leis naturais. 

 O juízo moral passa a ser o juízo econômico. 

Tudo na natureza tem princípio  é de onde provém todas as coisas. Da 

natureza surge o direito natural que dá base às convenções e ao direito 

positivado. Mito e ritos antigos = mesma estrutura social e das instituições 

entre diferentes civilizações antigas  é da natureza que surgem os 

primeiros códigos de honra, modos e costumes. 

As leis naturais são absolutas e gerais = a necessidade de subsistência e 

conforto alcança todos os homens em todos os lugares e épocas. 

Governo do Estado = governo sob a ordem natural. 

Se os homens não criarem obstáculos às forças naturais, que espelham uma 

ordem providencial divina, a sociedade alcançará uma organização mais 

vantajosa para todos. 

As regulamentações dos estados devem ser mínimas objetivando o fluir de 

rendas e despesas 

Fisiocracia é o espaço para a construção da ciência econômica como 

ciência das riquezas e ciência da ordem natural das sociedades. 

 

A economia política é a ciência do estadista, capaz de orientar a vida social. 

A sabedoria indica que se deve deixar a coisa andar por si mesma, de 

acordo com os impulsos e freios naturais. 

Na legislação e no governo o princípio guia deve ser laissz-faire, laissez 

passer que tem os seguintes conceitos: 

1. limitado ou técnico= livre concorrência sem qualquer interferência do 

Estado.  
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2. Teológico = um poder superior assegura o melhor resultado possível  

deve-se deixar que as coisas vão por si mesmas, menos na defesa nacional. 

Sistema fisiocrático = análise da estrutura da sociedade francesa  como 

ela obtém sua subsistência  a política e a lei repousam nela. 

Estudaram a evolução da sociedade chegando às comerciais juntamente 

com as agrícolas.  

O comércio era essencial  proporcionava um meio seguro à subsistência. 

A agricultura era fundamental  produzia um excedente (receita líquida) 

sobre os custos necessários à produção  comércio e manufatura eram 

estéreis. 

Sociedade agrícola= 1. Meeiros pagavam 50% do produto aos donos da 

terra e obtinham produtividade suficiente para o capital mínimo 

empregado; 2. Empresários agrícolas = produziam em terras arrendadas da 

nobreza e igreja. Conseguiam aumentar a produtividade com grande 

excedente por terem acesso ao capital  capital agrícola através do 

crescimento econômico. 

Ordem de importância econômica = agricultura e depois indústria. 

Agricultura = tem primazia, pois o industrial só pode subsistir com os 

produtos gerados pela agricultura. 

 

A nação é dividida em 3 classes: 

1. Produtiva = é a que faz renascer as riquezas anuais da nação pelo cultivo 

do território. 

2. Proprietários = soberano, possuidores de terras e os dizimeiros. 

3. Estéril = formada por todos os outros cidadãos ocupados por outros 

serviços que não a agricultura. 

 

Quesnay – a produção da riqueza não consiste somente na produção de 

objetos úteis de valor de uso, mas sim de valores de uso com valor de troca 

 excedente é valor monetário e não apenas um excedente físico. 

Ter valor de troca = adiantamentos por meio de estoques para sustentar os 

produtores e consistirem em materiais durante o período de trato da 

produção agrícola.  

Valor de troca= Dois bens seriam trocados pela média dos valores de 

estima das duas partes. A competição obrigava ambos os vendedores de 
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cada bem a acatar o mesmo preço quando esses bens eram oferecidos no 

mercado. 

Como Quesnay era médico, sua abordagem econômica surgiu a partir da 

analogia da circulação sanguínea com a circulação do dinheiro. 

Processo de circulação = os proprietários de terra devem gastar toda a 

renda auferida com o aluguel da terra aos empresários agrícolas  função 

social de devolver à sociedade o que recebeu sem nenhum esforço  

desencadeará o processo de circulação de mercadoria e riqueza para o país.  

Publicou o Tableau Économique (1758), onde explicava a relação entre 

capital agrícola e crescimento econômico. 

Era um diagrama mostrando a circulação do dinheiro e bens entre as 3 

classes: proprietários, agricultores e artesãos. 

O Tableau foi a primeira vez que esse raciocínio foi desenvolvido mediante 

regras matemáticas. 

Defendia uma agenda política clara e controversa: era liberal na economia, 

mas defendia o poder absoluto que atuasse de acordo com a natureza. 

 O Estado era necessário para montar os mercados e o fluxo de renda. 

Porém as leis da natureza estabeleciam os limites ao que o Estado 

podia empreender.  

 O acréscimo do excedente dos proprietários seria tributado  era 

necessário levantar os recursos para manter o mercado funcionando. 

Mas essa tributação não deveria ser alta, pois os gastos dos 

proprietários são necessários para manter o fluxo anual da renda e 

gastos. 

Quesnay foi influenciado pelo sistema chinês. Defendia que o sistema tinha 

longevidade e méritos, deveria ser adotado pela França. Estudou o 

Confucionismo por causa dos seus fundamentos éticos e budismo por causa 

do seu aspecto religioso. 

Além do desenvolvimento do pensamento econômico, surgiram ideias 

abstratas discutindo a natureza do comércio em geral (Cantillon) e do 

significado abstrato da riqueza e valor (Turgot). 

Desenvolvimento de um modelo numérico abstrato da economia. 

 

5. Adam Smith 

Filosofias do Sec. XVIII: Natural e Moral. 
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- Natural= estuda os fenômenos naturais que ocorrem na natureza 

independente da vontade humana: ciências exatas e biológicas. 

Núcleo da revolução científica que marca o advento da sociedade moderna 

na Europa = Isaac Newton. 

- Moral= estuda os fenômenos humanos tendo como padrão os métodos 

científicos empregados pela Filosofia Natural  procurava gerar 

conhecimento científico sobre o ser humano nos moldes do obtido pelas 

ciências naturais: Teologia, Ética, Jurisprudência e Receitas Públicas. 

Diferentemente de Quesnay, Smith não atribui ao soberano a capacidade de 

orientar e organizar os indivíduos da sociedade na busca de riqueza. 

Smith refuta a ideia de que a riqueza seja dada pelo acúmulo de metais 

preciosos e de que sua origem esteja no comércio externo (doutrinas 

mercantilistas). 

Para ele a riqueza é medida pela oferta de objetos úteis  uma sociedade é 

tão mais rica quanto mais ela estiver provida de objetos úteis e também da 

sua fonte  o trabalho humano. 

A indústria se desenvolve para atender os desejos naturais dos seres 

humanos. 

Enquanto para os fisiocratas o trabalho situa-se como um elemento 

intermediário entre a riqueza e sua fonte (natureza/agricultura), para Smith 

o trabalho humano é a fonte da riqueza. 

Concordava com os fisiocratas de que a renda aumenta em proporção à 

bondade da terra  a agricultura trabalha ao lado do homem juntando 

qualquer coisa de novo ao seu esforço. Portanto, a renda da terra entra de 

modo diferente dos salários e do lucro. 

Questão crucial: como os indivíduos organizam seu trabalho para obter 

uma oferta abundante de objetos úteis. Depende do: 1. Grau de 

desenvolvimento da produtividade do trabalho; 2. Número proporcional de 

trabalhadores produtivos. 

Resposta à questão crucial = divisão do trabalho  quanto mais 

especializado for o trabalho dos indivíduos entre atividades e dentro das 

atividades, maior será a produtividade do trabalho  maior produção de 

objetos úteis  gera excedente de produção  troca. 

A produção muda seu conteúdo social  voltada para o mercado e não 

para o consumo pessoal. 

A troca é uma forma mais efetiva de se apelar para o auto interesse do 

próximo. Não está supondo a existência de agentes isolados entre si que, 
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movidos pelo auto interesse, somente se relacionam no ato da troca. Na 

verdade, os indivíduos apelam para o auto interesse dos outros. 

Valor de troca (VT) = capacidade de uma mercadoria “comprar” uma 

quantidade de outra mercadoria. 

Valor de uso (VU) = as qualidades físicas do objeto que permitem 

satisfazer as necessidades humanas. 

VT e VU não têm relação entre si. A água tem altíssimo VU e baixo VT. 

Diamante tem baixo VU e altíssimo VT. 

Capital = parcela dos estoques utilizados para adquirir e comandar o 

trabalho alheio. 

Capitalistas = possuem estoques acima do limite mínimo (excedente de 

produção). Comandam o trabalho dos outros na produção. 

Trabalhadores = não possuem estoques. Vendem seu trabalho para os 

capitalistas mediante salários  uma parcela da riqueza total. 

 

Interesse próprio 

Capitalista = todo indivíduo se esforça para encontrar o emprego mais 

vantajoso para seu capital. 

Indivíduos sem capital = procuram um emprego que lhes ofereça o maior 

retorno possível pelo seu trabalho. 

Se capitalistas e trabalhadores cuidarem livremente de suas vidas, o 

interesse próprio os levaria a empregar seu capital e ter seu trabalho onde 

fosse mais vantajoso  buscam a maximização do lucro. 

Interesse pelo lucro  as escolhas recairiam naturalmente sobre a produção 

de um bem que correspondesse: 1. Às necessidades das pessoas e 2. Aos 

bens que elas estivessem dispostas a adquirir. 

Haveria uma disputa saudável no mercado  produtores que oferecem 

produtos de melhor qualidade irão vender mais. 

O interesse próprio fará com que haja uma busca de aprimoramento nos 

meios de produção e na qualidade dos produtos oferecidos. 

A redução nos preços levaria a um aumento nas vendas. 

O mercado livre no qual os produtores movidos pelo interesse próprio de 

maiores lucros levaria ao aprimoramento e ao atendimento das 

necessidades dos consumidores. 
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Dois mundos com um mesmo objetivo: a maximização dos lucros 

 

 

 

Produtores      Consumidores 

Buscando o maior lucro gera   Querem comprar os produtos 

a concorrência  aprimoramento  de maior qualidade pelo 

do processo produtivo para    menor preço 

diminuir os custos e melhorar a    

qualidade  menor preço= maior  Preço se estabelece livremente 

lucro pelo aumento nas vendas 

 

 

Mão invisível = se cada comerciante/produtor focar no seu próprio 

interesse, as livres forças do mercado acabarão levando a uma 

consequência inesperada  promoverá o interesse da sociedade de forma 

mais eficaz do que se tivesse a intenção de promovê-lo. 

Smith sabia que o interesse dos comerciantes estava no lucro e não no bem 

comum da sociedade  Teoria dos Sentimentos Morais foi escrita antes da 

Riqueza das Nações. 

A filosofia de Adam Smith era oposta à ética paternalista cristã, embora 

fosse ele mesmo muito cristão. 

Na ética cristã = cabia aos ricos promover a segurança e o bem-estar dos 

pobres, através da caridade e ações paternalistas. 

Para Smith = ao agir em seu próprio interesse o capitalista é 

necessariamente levado a preferir os investimentos mais vantajosos para a 

sociedade.  

Portanto, diferentemente da ética paternalista cristã, Smith assume a 

natureza humana como ela é e mostra como pode ser útil. A natureza 

humana pecadora da Igreja medieval se transforma na natureza que pode 

ser útil à sociedade. 

Um mercado livre e sem entraves, além de assegurar uma melhor utilização 

dos recursos produtivos, levaria ao progresso econômico contínuo  

sociedade se enriqueceria. 

Prosperidade econômica depende da capacidade produtiva  depende da 

acumulação de capital e da divisão do trabalho em 2 aspectos: 
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1. Cada um produziria a mercadoria/produto para o qual estivesse mais 

capacidade e trocaria no mercado por aquilo que necessitasse e não 

produzisse. 

 O mercado pode trabalhar como mão-invisível, fazendo as pessoas 

produzirem o que é do interesse da sociedade, mesmo que não haja 

intenção de fazer uma coisa pelos outros. 

 A sociedade comercial pode prosperar apesar de as pessoas não 

terem a menor afeição uma pelas outras  união por trocas 

mercenárias. 

2. Nas indústrias o processo produtivo seria divido em etapas, onde teriam 

trabalhadores especializados. 

 todos os trabalhadores unidos no mesmo local ganhando salários. 

 acumulação de capital na forma de ferramentas, matéria-prima, 

equipamentos e dinheiro. 

Fonte de acumulação de capital (vínculo entre poupança e crescimento 

econômico)  lucros pela demanda de produtos  poupança (gastos na 

produção = trabalho produtivo) e evitar gastos com luxos (trabalho 

improdutivo = consumo). 

O trabalho produtivo agrega valor ao produto: 

 Fabricante agrega valor aos materiais. 

 Agricultor gerou um produto tangível. 

O trabalho improdutivo não agrega valor a nada = soberano, servos, juízes, 

exército. 

Como tanto o trabalho produtivo e improdutivo deve ser mantido pela 

produção anual  a acumulação de capital depende exclusivamente da 

produção do trabalho produtivo. 

Laissez-faire de Smith não era total: o governo tem um papel importante 

para a aplicação da justiça  sem a justiça o sistema de liberdade natural 

não poderia funcional. 

Portanto, os gastos com o trabalho improdutivo como sistema legal e forças 

armadas eram necessários para o sistema funcionar. 

Se houvesse demanda por um determinado serviço os homens mudariam 

para uma outra ocupação  utilitarismo. 

Smith deu uma resposta à moralidade cristã de como montar uma sociedade 

nova. 
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Foi a promoção da liberdade que levou Adam Smith a criticar as restrições 

mercantilistas à indústria e ao comércio  beneficiariam indivíduos 

particulares, mas dificultariam a operação da competição. 

Smith sistematizou a economia. 

Com o tempo, o enfoque moral dado por Smith foi esquecido e ele passou a 

ser conhecido como o defensor do laissez-faire. 

John Kenneth Galbraith (1908-2006) = Se Smith visse no que se 

transforaram as fábricas com suas chaminés, as máquinas e a concentração 

maciça dos operários, sua atenção seria voltada para a discussão desses 

fenômenos  a manifestação da revolução industrial na sua plena 

manifestação capitalista. 

 

6. O problema populacional de Thomas Malthus (1766-1836) 

Considerava que: 

 O crescimento da taxa populacional levaria à pobreza. 

 A crise financeira de 1797 levou ao aumento dos preços. 

 Defendia a propriedade privada. 

 Dar dinheiro aos pobres não melhoraria sua condição  ampliação 

do auxílio aos pobres aumentaria sua dependência do governo. 

 Tendência de a população crescer em proporção geométrica iria levar 

à exaustão dos recursos para alimentá-la. 

Só existem 3 maneiras de evitar o crescimento populacional: 

1. Controles preventivos  para reduzir a taxa de natalidade. 

2. Controles positivos = aumentar a taxa de mortalidade miséria trazida 

pelas guerras e fome. Vícios + guerra + infanticídio + prostituição + 

contracepção. 

3. Contenção moral = adiamento do casamento “não acompanhado por uma 

gratificação irregular”  contenção dos instintos sexuais. 


