
Entretanto, a confuso de Smith entre o trabalho produtivo e o improdutivo nao tira o

brilho de sua contribui-ao para um entendimento dos fatores que levam à grande riqueza das

nacOes. Escrevendo em um tempo em que o investimento e a produ'ao estavam se desenvol-

vendo, Smith imaginou um cenario otimista para o crescimento econOmico e o progresso hu-

mano. Os ciclos dos negOcios, a superprodu o, o desemprego e o capital excedente ainda fi-

cado no futuro. A harmonia dos interesses dominou com um mercado livre e competitivo,

forcando cada individuo a servir a sociedade enquanto serve a si mesmo. Smith foi, claramente,

mais otimista sobre o futuro do que Thomas Malthus, tema de nosso prOximo capitulo.

Perguntas para estudo e discuss "ao

1. Identifique brevemente e estabeleca a import'ancia de cada um dos seguintes conceitos e

obras para a histOria do pensamento econOmico: iluminismo, The theory ofmoral sentiments,
The wealth of nations, rtfao invisível, divis-ao do trabalho, lei da vantagem absoluta no mer-

cado internacional, paradoxo agua-diamante, teoria do valor do custo do trabalho, teoria

do valor controlado pelo trabalho, doutrina das reservas de salios, diferencas de equaliza-

c-ao de saUrio, ampliac'ao do mercado e aciimulo de capital.

2. Qual o tema geral de Theory of moral sentiments, de Smith? Como esta relacionada com The
wealth of nations?

3. Como o titulo do tratado de Smith sobre as economias se relaciona com sua critica ao mer-

cantilismo? Como Smith define a riqueza das nacOes? Quais fatores se interagem para oca-

sionar aumentos na riqueza da nac5.o?

4. Explique o principal apontamento que Smith estava tentando fazer por meio de sua descricalo da

fabrica de alfinetes. Como essa descricao esta relacionada ao seu pedido por escolas pblicas?

5. Em quais circunsdncias Smith poderia ser chamado de um defensor do laissez-faire? Sobre

quais bases alguem poderia contestar esse rOtulo?

6. Como, de acordo com Smith, o bem social pode resultar da busca do interesse prOprio do in-

dividuo? Relate essa nNa-o para os modelos graficos no longo e curto prazos de um mercado de

produtos perfeitamente competitivo. (Se necessario, releia um texto de principios econOmicos.)

7. De acordo com Smith, o que determina o valor de troca em uma economia primia? 0 que

determina o valor de troca em uma economia desenvolvida? Por que Smith preferiu utilizar
<

`controlado pelo trabalho" a "controlado pela moeda" como uma medida do valor de um bem?

8. 0 prNo natural definido por Smith e controlado pela oferta, pela demanda ou por ambas?

Explique detalhadamente.

9. Por que a divisk) do trabalho ocasiona o aumento do aciimulo de capital (seta a da Figura 5-1),

de acordo com Smith? Os economistas atuais incluiriam tambem uma seta oposta do controle

do actimulo de capital para a divisaTo do trabalho. Explique por meio de exemplos atuais.

10. 0 que é um salario de eficiencia? Qual a func-ao desses salarios na teoria de desenvolvimento

econOmico de Smith? Como os salarios de eficiencia poderiam contribuir para elevar as

taxas de desemprego friccional e para as recessOes, de acordo com as teorias modernas sobre

os salarios de eficiencia?

11. Voce concorda com a seguinte afirmac'ao: Adam Smith recorre justamente aos muitos eco-

nomistas contempor'aneos porque, como Smith, eles tem uma concep o da natureza hu-
r.ctrit-n?
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CAPn'ULO 6 

A ESCOLA CLi&SSICA - THOMAS MALTHUS

Thomas Robert Malthus (1766-1834) e uma figura importante, embora controversa, no pen-

samento da economia classica. Ele abordava tOpicos como o crescimento da populaao, a meto-

dologia de contabilidade do PIB, a teoria do valor, os retornos decrescentes, a renda da terra e

a demanda agregada. Vamos descobrir, no entanto, que varias de suas conclus6es apresentavam

divergencias com relacao as de outros membros da escola classica.

Malthus era filho de Daniel Malthus, um distinto cavalheiro do reino e amigo prOximo de

intelectuais proeminentes, como Jean-Jacques Rousseau e David Hume. 0 jovem Malthus se for-

mou na Jesus College em 1788 e foi ordenado sacerdote da Igreja da Inglaterra l . Seu An essay on
the principle ofpopulation apareceu em 1798, e uma versao ampliada foi publicada em 1803. Esse

trabalho estabeleceu a fama duradoura de Malthus, tendo seis edi 95es em 28 anos. Seu outro

livro mais significativo foi Principles of political economy, publicado em 1820.

Nossa discussao sobre o sacerdote Malthus ocorrera da seguinte maneira: primeiro, olha-

remos para o cenario histOrico e intelectual que influenciou seu pensamento; em seguida, exa-

1. N.R.T. Ministro da Igreia Anglicana.
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minaremos as principais teorias economicas de Malthus, direcionando os holofotes para sua lei

da populacao e sua teoria da superproducao; e, finalmente, avaliaremos de maneira critica suas

contribuicoes a economia.

CENARIO HISTORICO E INTELECTUAL

Cenario historic°

Duas grandes controversias na Inglaterra atrairam a atencao de Malthu.s durante o periodo em

que ele escreveu. A primeira foi um aumento na pobreza e a controversia sobre o que fazer corn

isso. Em 1798, alguns dos efeitos negativos da Revolucao Industrial, bem como a urbanizacao

crescente, estavam comecando a aparecer. 0 desemprego e a pobreza já eram problemas, crian-

do necessidades de tratamento reparador. A Ultima de uma serie de "leis dos pobres" — a lei

Speenhamland, de 1795 — liberalizou a lei anterior, determinando que o pobre deveria ter uma

renda minima, independentemente de seus ganhos. A lei vinculava a renda da familia ao preco

do pa° e, se os ganhos ficassem abaixo do nivel prescrito, uma pensao seria concedida para com-

pletar a renda. Esse sistema, que prevaleceu na major parte das areas rurais e ern alguns distri-

tos manufatureiros, acabou levando a urn debate caloroso. Muito embora o fermento da Revo-

lucao Francesa estivesse se espalhando para fora, para as classes pobres de outros paises, a classe

proprietaria inglesa negava qualquer responsabilidade pela pobreza e se opunha ativamente a

leis que favoreciam a distribuicao de renda.

A segunda controversia digna de nota era sobre as leis dos cereais. Essas leis impunham

tarifas aos graos importados e estabeleciam, efetivamente, um preco minim° aos grabs impor-

tados do exterior para a Inglaterra. Os donos de terras eram a favor dessas tarifas, mas eram ata-

cados por pessoas que, como Smith adorava parafrasear, amavam colher onde nab haviam plan-

tado. Seu poder politico estava sendo desafiado pelas classes que estavam surgindo, como os

mercadores, os capitalistas industriais e os seguidores de cada grupo. A populacao em cresci-

mento, de acordo corn o censo de 1801, estava exercendo pressao sobre a oferta de alimentos

da Inglaterra. Já em 1790, a Inglaterra tinha percebido a necessidade de importar alimentos,

mas as guerras napoleonicas haviam mantido essas importacoes relativamente baixas, e os resul-

tados eram precos internos dos graos e da renda da terra extremamente altos. Quando Napoleap

foi capturado, em 1813, os donos de terras ingleses, que dominavam o Parlamento, ficaram

extremamente preocupados, imaginando que um novo surto de graos importados desvalorizaria

o preco dos bens agricolas e reduziria enormemente a renda corn alugueis da terra. Assim, eles

determinaram que os precos minimos vigentes de grans importados fossem aumentados. Os

interesses comerciais, no entanto, falavam contra tarifas mais altas sobre os grabs e eram a favor

da anulacao total das leis dos cereais.

Cenario intelectual

0 pai de Malthus, Daniel, apoiava a crenca otimista da suscetibilidade de aperfeicoamento das

pessoas na sociedade. Essa fe no progresso era baseada, em parte, nos trabalhos de Godwin e

Condorcet. Em certo sentido, esses pensadores eram influencias importantes ao jovem Malthus,

uma vez que ele propositadamente comecou a desafiar suas teorias. Portanto, uma discussao um

pouco minuciosa das ideias desses pensadores sera



William Godwin (1756-1836), sogro do poeta Shelley, era um sacerdote, romancista e
filOsofo politico que se tornou anarquista e ateu e cujas doutrinas se assemelhavam as dos revo-
lucionarios franceses. Em 1793, publicou seu livro influente An enquiry concerning political jus-
tice and its influence on general virtue and happiness. Esse trabalho estava entre os primeiros a
exprimir a filosofia do anarquismo. Godwin era um individualista extremo que se opunha nao
sO a toda acao conservadora do Estado, mas tambem à acao coletiva dos cidadaos. Ele conflava
inteiramente na boa vontade voluntaria e no senso de justica do individuo, guiado pela regra fi-
nal do raciocinio. De acordo com Godwin, a raca humana é passivel de aperfeicoamento 2 por
meio de um avanco continuo em relacao a uma racionalidade maior e ao aumento do bem-es-
tar. Como o carater de uma pessoa depende do ambiente social, nao e imutavel e determinado
pela hereditariedade, uma sociedade perfeita produzira pessoas perfeitas. Godwin dizia que os
principais obstaculos ao progresso eram a propriedade privada, a desigualdade econOmica e poli-
tica e o Estado coercivo. 0 crescimento da populacao, ele acreditava, nao seria um problema.
Quando o limite da populacao for atingido, a humanidade se recusara a crescer ainda mais. Pos-
teriormente, Godwin lamentou que esse otimismo tivesse ajudado a evocar o que ele pensou ser
o genio mau do pessimismo malthusiano sobre o excesso de populacao e a desesperanca da con-
dicao humana.

0 Marques de Condorcet (1743-1794), um eminente matematico frances de uma fami-
lia aristocratica, foi eleito para a Academia de Ciencias aos 26 anos e para a Academia France-
sa aos 39 anos. Ele era cetico com relacao a religiao, democrata na politica, fisiocrata na econo-
mia e pacifista. Entre seus amigos estavam Turgot, Voltaire, Thomas Paine, Thomas Jefferson,
Benjamin Franldin e Adam Smith. ApOs o inicio da Revolucao Francesa, que Condorcet via
com entusiasmo, ele e Paine fundaram a revista Le Re'publicain.

Condorcet era a favor do sufragio universal para homens e mulheres. Ele se opunha vigo-
rosamente as medidas da Constituicao francesa de 1791, que estabeleciam requisiros de pro-
priedade para votar e eleicao para cargos pLiblicos. A parte violenta da revolucao o deixou iso-
lado, e sua prisao foi ordenada em 1793. Os amigos o esconderam por nove meses e, depois
disso, ele deliberadamente deixou seu reffigio para nao mais colocar em risco a mulher que o
abrigou. ApOs varios dias vagando disfarcado, foi preso como suspeito e levado à prisao. Na
manha seguinte à sua prisao, ele foi encontrado morto, possivelmente por exposicao a substan-
cias t6xicas ou suicidio por envenenamento.

Enquanto se escondia, Condorcet escreveu seu trabalho mais importante, Sketch of the in-
tellectual progress ofmankind. Apesar de ter sido perseguido pela revolucao que ele havia recebi-
do tao bem, seu tema era a ideia do progresso social baseado em tres principios fundamentais:
(1) a igualdade entre as nac6es, (2) a igualdade dos individuos dentro das nac6es e (3) a possi-
bilidade de aperfeicoamento da humanidade. Em última analise, a igualdade das nacCies, ele
escreveu, aboliria a guerra "como a maior das pragas e o maior dos crimes". Uma liga perma-
nente de naccies manteria a paz e a independencia de cada nacao. A igualdade dos individuos
seria obtida quando diferencas na riqueza, na heranca e na educacao fossem eliminadas. Con-
dorcet era a favor da ampla distribuicao de propriedade, de seguranca social e de educacao uni-
versalmente gratuita para mulheres e homens. Ele acreditava que a ordem natural tendia em

2. N.R.T. Perfectivel. Os homens poderiam se desenvolver moral, intelectual e esoiritualmente.
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direcao a igualdade econornica, mas as leis e instituicoes existentes estimulavam as desigualda-

des. A igualdade superaria os males sociais da atualidade e levaria a perfeicao. As Unicas desi-

gualdades que deveriam ser permitidas, ele pensava, cram as que se originavam de habilidades

naturais. A populacao aumentaria como resultado dessas reformas beneficentes, mas a oferta de

alimentos aumentaria ainda mais rapidamente. Se o problema de subsistencia, eventualmente,

rid() pudesse mais ser resolvido dessa maneira, Condorcet era a favor do controle de natalidade

para limitar a populacao.

Essas eram as ideias contra as quais o jovem Malthus se rebelou. Os vicios e a miseria que

infestam a sociedade ocorrem, ele disse, nab por causa das mas instituicoes humanas, mas, devi-

do a capacidade de proliferacdo da raga humana. A abolicao da guerra, com a qua! Condorcet

sonhou, simplesmente removeria urn dos controles essenciais da superpopulacao. Os programas

de bem-estar do pensador frances apenas contra-atacariam um segundo fator limitante da popu-

lacao — a fome. A sociedade igualitaria e comunista de Godwin significaria mais alimento para

as massas e, portanto, um crescimento mais rapid ° da populacao. Godwin e Condorcet pare-

ciam a favor de todos os excessos da Revolucao Francesa, enquanto a voz de Malthus era a fa-

vor dos conservadores como uma defesa sã e habil do status quo.

TEORIA DA POPULACAO DE MALTHUS

Na primeira edicao de An essay on the principle of population, Malthus decidiu "demonstrar a

causa de muita daquela pobreza e miseria observavel entre as classes mais baixas de cada nacao".

Malthus apresentou sua lei da populacao: quando tido controlada, a populacao aumenta geo-

metricamente; os meios de subsistencia aumentam, na melhor das hipoteses, apenas aritmeti-

camente. Ou seja, a populacdo tende a aumentar a taxa de 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por dian-

te, enquanto a taxa de aumento dos meios de subsistencia é, na melhor das hipoteses, somente

1, 2, 3, 4, 5, 6 3 . Ele apontou para o rapid° crescimento da populacao na America (a India de

sua epoca) para provar suas proposicoes.

Alguns observadores tern argumentado que, em 1798, Malthus era urn jovem arrojado,

excessivamente entusiastico e exagerado demais ao querer apresentar sua teoria. Em seu traba-

lho mais desenvolvido, ele, supostamente, abandonou a ideia das proporcoes matematicas. Va-

mos examinar, portanto, em A summary view of the principle of population, publicado em 1830.

Esse trabalho estava disponivel mesmo depois da Ultima edicao de An essay on the principle of

population. Em A summary view, publicado 32 anos apos a primeira edicao de Essay e quatro

anos antes de sua morte, Malthus escreveu:

Pode-se dizer corn seguranca, portanto, que a populacao, quando nao controlada, aumenta em

uma progressao geometrica de tal natureza que ela dobra a cada 25 anos (...) Se, partindo de

urn pals corn uma populacao toleravel, como Inglaterra, Franca, Italia ou Alemanha, nOs fosse-

mos supor que, dando grande atencao a agricultura, sua producao poderia ser permanentemen-

te aumentada, a cada 25 anos, por uma quantidade igual a que ela produz atualmente, isso se-

3. Essas progress6es geometricas avancam em uma velocidade incrivel. 0 leitor interessado pode utilizar uma

calculadora ou urn computador para confirmar isso. Comecando corn o numero 1, 40 progressoes produzem,

aproximadamente, o runner° de urn trilhao!



ria admitir uma taxa de aumento decididamente alem de qualquer probabilidade de realiza o
(...) Ainda assim, isso seria uma progress'ao aritmetica e seria pouco, alem de toda a compara-
ao, com rela. ao ao aumento natural da popula &-ao em uma progress-ao geometrica4.

Malthus identificou dois tipos de controle do crescimento da populacao: os que ele cha-
mava de "controles preventivos" e os que ele chamava de "controles positivos".

Controles preventivos da populacao
Os controles preventivos do crescimento da populacao sao aqueles que reduzem a taxa de nata-
lidade. 0 controle preventivo que Malthus aprovava era denominado restricao moral. As pes-
soas que nao pudessem sustentar filhos deveriam adiar o casamento ou nunca casar. A conduta
perante o casamento deveria ser estritamente moral. 0 controle preventivo que Malthus nao
aprovava era chamado por ele de vicio. Isso incluia a prostituicao e o controle de natalidade, e
os dois reduziam a taxa de natalidade. Durante a vida de Malthus, o reformador ingles Francis
Place e outros estavam popularizando o controle de natalidade mecanico. Em 1817, no apen-
dice da quinta edicao de seu Essay, Malthus escreveu:

Na realidade, particularmente, sempre reprovo qualquer modo artificial e nao-natural de con-
trolar a popula o, tanto por causa de sua imoralidade, como por causa de sua tendencia em
remover um estimulo necessario à indUstria. Se fosse possivel para cada casal casado limitar
por desejo o mimero de filhos, certamente haveria motivo para temer que a indolencia [pre-
guia.] da raça humana seria enormemente aumentada e que nem a populaao de determina-
dos parses, nem a popula'ao do mundo todo atingiria sua extensao natural e adequada'.

Essa refer'encia a preguica da raca humana levou alguns academicos a se perguntarem se
Malthus estava mais interessado em manter uma populacao grande, trabalhadora e malpaga do
que em estabelecer medidas realmente eficazes para limitar a reproducao humana.

Controles positivos da populacao
Malthus tambem reconhecia certos controles positivos da populacao — aqueles que aumentam
a taxa de mortalidade. Eles eram a fome, a miseria, a praga e a guerra. Malthus elevou esses con-
troles à posicao de fenOmenos ou leis naturais. Eles eram males necessarios para limitar a popu-
lacao. Esses controles positivos representavam punicOes para as pessoas que nao tinham prati-
cado restricao moral. Se os controles positivos pudessem, de alguma maneira, ser superados, as
pessoas enfrentariam a fome, pois uma populacao em rapido crescimento faria pressao sobre a
oferta de alimentos que, na melhor das hipOteses, cresceria lentamente. Na sexta edicao de Es-
say, Malthus retratou os controles positivos da populacao, como se segue:

uma verdade evidente que, qualquer que seja o aumento nos meios de subsistencia, o
aumento na populao devera ser limitado por ele, pelo menos depois que o alimento tiver

4. Thomas Malthus. A summary view of the principle of population. Introduction to Malthus. Ed. D. V. Class
Londres: Watts, 1953, p. 119. A "Summary view" apareceu pela primeira vez como um artigo escrito para a
edkao de 1830 da Enciclopedia Brit'anica.
5. Thomas Malthus. An essay on the principle of population. 5. ed. Londres, 1817. Apendice.
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sido dividido nas menores porcoes possiveis para fornecer sustento. Todas as criancas nasci-

das alem do que seria preciso para manter a populacao nesse nivel devem, necessariamente,

morrer, a menos que seja aberto espaco para elas pelas mortes de adultos (...) Para agir de

maneira consistente, portanto, deveremos facilitar, em vez de tentar, de maneira tola e em

vao, impedir as operacOes da natureza para produzir essa mortalidade. E, se tememos a visi-

ta muito frequente da forma horrenda da fome, devemos estimular seriamente as outras for-

mas de destruicao, que forcaremos a natureza a utilizar. Em vez de recomendar o asseio dos

pobres, deveriamos estimular habitos contrarios. Nas nossas cidades, deveriamos fazer as ruas

mais estreitas, colocar mais pessoas nas casas e cortejar o retorno da praga. No campo, deve-

riamos construir nossas vilas mais prOximas a charcos estagnados e, particularmente, estimu-

lar a colonizacao em locais pantanosos e inabitaveis. Mas, acima de tudo, deveremos repro-

var remedios especificos para doencas avassaladoras e aqueles homens benevolentes, mas

muito enganados, que achavam que estavam fazendo um servico para a humanidade proje-

tando esquemas para a total extirpacao de determinadas doencas. Se, pot esses e outros meios

semelhantes, a mortalidade anual fosse aumentada (...) provavelmente poderiamos, cada um

de nos, casar na idade da puberdade e, ainda assim, alguns morreriam de fome.

Implicaciies politicas: as leis dos pobres

De acordo corn Malthus, entao, a pobreza e a miseria sac) o castigo natural para o fracasso das

"classes inferiores" na tentativa de restringir sua reproducao. Desse ponto de vista seguiu-se uma

conclusao politica altamente significativa: nao deve haver ajuda do governo para o pobre.

Fornecer ajuda a des poderia fazer corn que mais criancas sobrevivessem, piorando, em Ultima

analise, o problema da fome. Esta foi a maneira como ele colocou a questa() na segunda edicao

de Essay, em 1803:

Urn homem que nasceu em urn mundo já ocupado, se nao puder obter subsistencia corn seus

pais, corn quem ele rem uma demanda justa, e se a sociedade nao quiser seu trabalho, nao

tera direito a menor porcao de alimento e, na realidade, nao tern de estar onde esta. No ban-

quete vigoroso da natureza, nao ha abrigo livre para ele. Ela lhe diz para ir embora e execu-

tara rapidamente suas proprias ordens, se ele nao contar corn a compaixao de alguns de seus

convidados. Se esses convidados levantarem e abrirem espaco para ele, outros intrusos ime-

diatamente aparecerao, exigindo o mesmo favor (...) A ordem e a harmonia do banquete sera

perturbada, e a fartura que antes reinava sera transformada em escassez'.

Malthus retirou essa dura declaracao das edicoes posteriores de Essay, mas ofereceu uma

proposta especifica corn relacao as leis dos pobres na sexta edicao:

Refleti muito sobre o assunto das leis dos pobres e espero, portanto, ser perdoado por suge-

rir urn modo para sua abolicao gradual (...) Somos obrigados, por justica e honra, a renun-

ciar formalmente ao direito do pobre ao sustento.

Para esse fim, devo propor que uma regulamentacao seja feita, declarando que nenhuma

crianca nascida de nenhum casamento que ocorra depois de urn ano da aprovacao da lei, e

6. Malthus, An essay 6. ed., p. 465-466. [Originalmente publicado em 1826.]

7. Malthus, An essay. 2. ed., p. 532.



nenhuma criaNa ilegitima nascida dois anos depois da aprova o dessa lei, deveth ter direi-
to a assistencia paroquial (...)8

Com relao a filhos ilegitimos, depois de um aviso adequado ter sido dado, eles ffi.o deve-
r5.0 ter permiss5.o de nenhum direito à assistencia paroquial, mas dever5.0 ser deixados intei-
ramente para o sustento da caridade privada. Se os pais abandonarem seus filhos, devetho res-
ponder pelo crime. 0 recem-nascido é, comparativamente falando, de pouco valor para a
sociedade, já que outros suprir5.0 imediatamente o seu

Algumas das ideias de Malthus foram adotadas na dura Poor Law Amendment de 1834. A
lei aboliu todo o auxilio para pessoas fisicamente capazes fora de abrigos. Um homem que se
candidatasse a receber ajuda tinha de penhorar todos os seus bens e, em seguida, entrar em um
abrigo, antes de receber o auxilio. Sua mulher e filhos ou entrariam em um abrigo ou seriam
enviados para trabalhar nas fabricas de algodao. Em qualquer um dos casos, a familia era divi-
dida e tratada duramente para desestimula-la de se tornar um Onus pilblico. 0 abrigo tinha um
estigma social, e entrar nele implicava altos custos psicolOgicos. A lei visava tornar o auxilio
pUblico tao intoleravel que a maioria das pessoas preferia silenciosamente morrer de fome a se
submeter as suas indignidades. Esse sistema deveria ser a base da politica da lei dos pobres da
Inglaterra, ate o inicio do seculo XX. Malthus, que morreu quatro meses apOs a aprova&ao da
Poor Law Amendment, deve te-la considerado uma justia, com relacao à sua ideia de que nao
ha espaco suficiente no banquete da natureza para todos. Nao e de admirar que Thomas Car-
lyle, apOs ler Malthus, tenha chamado a politica econOmica de "ciencia funesta"!

Malthus desfrutava de uma amizade calorosa e intima com David Ricardo (Capitulo 7),
apesar de discordarem sobre quase todos os aspectos da economia politica, com excNao da ana-
lise de Malthus da populaao'°. Mesmo sobre esse tOpico, Ricardo tendia a ser muito menos dog-
matico. A esse respeito, Ricardo escreveu em On the princi ples of political economy and taxation:

Foi calculado que, sob circunsthncias favothveis, a popula o pode dobrar a cada 2 .5 anos,
mas, sob as mesmas circunsthncias favothveis, o capital total de um pais poderia, possivel-
mente, ser dobrado em um periodo mais curto. Nesse caso, os saUrios durante todo o perio-
do teriam uma tendencia de aumentar, pois a demanda pela na5.o-de-obra aumentaria ainda
mais thpido que a oferta".

Mais brando, Ricardo escreveu o seguinte em uma carta:

Agora que sou avO, eu deveria ficar confuso, mesmo com o auxilio do senhor Malthus (...)
ao calcular a taxa acelerada em que minha prole está aumentando. Tenho certeza de que n- io
e nem aritmetica nem geometrica. Tenho alguma no o de consultas com o senhor Owen
[Capitulo 9] sobre o melhor plano para estabelecer uma de suas vilas para mim e para meus
descendentes, admitindo, em adição, somente um nUmero suficiente de familias para evitar
a necessidade de celibatou.

8. N.R.T. Malthus está se referindo à assistencia social dada pela comunidade ligada à Igreja (religiosos).
9. Malthus, An essay, p. 485-487.
10. Robert Dorfman fala sobre esse relacionamento em "Thomas Malthus and David Ricardo". Journal of
Economic Perspectives, n. 3, p. 153-164, vetho de 1989.
11. David Ricardo. The works and correspondence of David Ricardo. Ed. Piero Sraffa. Cambridge: Universiry
Press, 1962, v. 1, p. 98. 10 v. Reimpresso com permiss -ao da editora.
12.Idem, ibidem, D. 177.
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• 0 Passado como Preambulo JIM
MALTHUS E A FOME NOS DIAS ATUAIS

Nos anos 1980 e inicio dos 1990, o mundo ficou
chocado ao ver na televisao e nos jornais as imagens
de criancas magras e famintas em nacoes africanas
como Etiopia, Sudao e Somalia. Estima-se que urn
milhao de pessoas morreram de fome na Africa na
metade dos anos 1980. Antes de a ajuda de alimen-
tos ter chegado a Somalia, no final de 1992, uma
fome aguda causava cerca de 2 mil mortes por dia.
A estimativa é de que 300 mil criancas somalianas,
corn menos de 5 anos, tenham morrido.

o crescimento da populacao, ern media de
3% ao ano, contribuiu para a fome em algumas
regioes da Africa. Em alguns lugares, as vezes a
oferta de alimento simplesmente nao crescia rapi-
do o suficiente para acomodar a populacao em
crescimento. Isso era particularmente verdade nos
anos 1980 na Africa subsaariana, quando a renda
per capita reduziu-se em 25%.

o crescimento da populacao tambem provo-
cou degradacao ecologica em regines da Africa. As
florestas que anteriormente tinham servido como
barreiras para a invasao do deserto tern sido devas-
tadas para expandir a producao agricola. Os ven-
tos do deserto, por sua vez, levaram consigo a fra-
gil camada superior do solo, reduzindo a
capacidade da terra para produzir colheitas, absor-
ver a chuva e reter a umidade. Por causa da escas-
sez de madeira provocada pelo desflorestamento,
os fazendeiros tern sido forcados a utilizar cada vez
mais estrume animal como combustivel, em vez de
como fertilizante. Todos esses fatores impediram o
crescimento da produtividade agricola.

No entanto, a fome na Africa rem causas
muito mais complexas do que simplesmente o
crescimento da populacao. A seca e a guerra sao
contribuintes ainda maiores para a fome. A quan-

tidade de chuvas foi drasticamente reduzida nas
nacoes subsaarianas nos anos 1980, e os resulta-
dos historicamente deficientes da agricultura se
tornaram ainda mais deficientes. A seca é particu-
larmente catastrofica na Africa por causa da falta
de instalacOes disponiveis para o armazenamento
da colheita. 0 excedente de graos dos anos
dos" é geralmente perdido para os ratos, os insetos
e a deterioracao e, portanto, nao esta disponivel
durante os periodos de seca.

A guerra tambem provocou fome na Africa.
Rebelioes regionais e guerras civis prolongadas
devastaram varias nag-6es africanas. A fome soma-
liana de 1992 resultou, principalmente, de uma
violenta guerra civil que destruiu as instalacoes de
energia e as principais cidades da nacao. Mais de
urn milhao de somalianos fugiram do pals para
campos de refugiados nas nacoes vizinhas, mas
igualmente empobrecidas. Batalhas devastadoras
entre rebeldes e tropas nigerianas deslocaram
milhares de pessoas de suas casas em Serra Leoa,
ern 1999, provocando uma fome disseminada.
Conflitos armados na Africa destruiram infra-
estrutura, desviaram recursos do povo para uso do
exercito e impediram iniciativas de ajuda. Os
governos tern, freqiientemente, negado auxilio em
alimentos para areas controladas por forcas antigo-
vernamentais. Alan disso, geralmente o exercito
desvia, secretamente ou tido, os alimentos e os
suprimentos medicos doados.

Assim, o fantasma de Malthus ainda assom-
bra partes da Africa. Em anos relativamente recen-
tes, os acidentes da natureza e as realidades da
guerra somaram-se ao crescimento da populacao
para ameacar a sobrevivencia de muitos de seus
habitantes.



Malthus, que se casou aos 38 anos, teve tres filhos, mas nenhum neto. Ricardo se casou
aos 21 anos e teve oito filhos e 25 netos. Se essa projeao continuasse, a Inglaterra estaria super-
lotada de Ricardos!

A TEORIA DA SUPERPRODUC .A0'3

No Livro II de Principles of political economy, Malthus desenvolveu sua teoria da insuficiencia
potencial da demanda efetiva. Ele supOs que os trabalhadores recebem um salario de subsisten-
cia. Os empregadores contratam esses trabalhadores porque eles produzem um valor maior do
que o que recebem como salario, ou seja, o empregador tem lucro. Como os trabalhadores nao
podem comprar de volta a produao total, outros devem faze-lo. 0 lucro nao pode ser desen-
volvido para os trabalhadores na forma de salarios mais altos, pois o desaparecimento dos lu-
cros faz com que a produao e o emprego sejam interrompidos. Assim, quem comprara a pro-
duao extra? Os capitalistas comprarao um pouco na forma de bens de capital. 0 gasto com
bens de capital estimula a produao e o emprego, como o gasto com bens de consumo. Mas,
disse Malthus, o consumo pelos trabalhadores empregados no trabalho produtivo nunca pode
isoladamente fornecer um motivo suficiente para o aalmulo continuado e o emprego do capi-
tal. Em última analise, o investimento e feito somente para fornecer o consumo, e se os produ-
tos finais nao puderem ser vendidos, nenhum investimento vira. Para certificar-se, os capitalis-
tas tem o poder de consumir o seu lucro, mas nao e seu habito faze-lo. 0 objeto central de suas
vidas e acumular fortuna, e eles estao tao ocupados em acumula-la que nao a consomem:

Deve haver, portanto, uma quantidade consideravel de pessoas que tem tanto a vontade como
o poder de consumir mais riqueza material do que produzem, ou as classes mercantis ffi.o pode-
riam continuar produzindo lucrativamente muito mais do que consomem. Nessa categoria, os
proprietarios de terras, sem clUvida, sao proeminentes, mas se n'ao fossem auxiliados pela gran-
de massa de individuos envolvidos em servi9Js pessoais, que eles mantinham, seu prOprio con-
sumo seria, por si sO, insuficiente para manter e aumentar o valor da produao e permitir que
o aumento de sua quantidade mais do que contrabalance a queda de seu preo. Como conse-
quencia, nem o capitalista, nesse caso, continuaria com os mesmos habitos de poupancat4.

A necessidade de consumo n'ao produtivo

0 gasto pelos proprietarios de terras e essencial para evitar um excesso de bens no mercado, o
qual, por sua vez, produziria estagnaao econOmica 15 . A renda, disse Malthus, é um excedente
baseado na diferena entre o pre93 da produ&ao agricola e os custos da produao (salarios, ju-
ros e lucros). Seus gastos, portanto, adicionam a demanda efetiva sem adicionar ao custo da
popula&ao. As outras formas de renda, como salarios, juros e lucros, aumentam o poder de com-

13.N.R.T. Situa'ao em que determinados produrores nao conseguiam vender toda a sua produao, ou seja, tive-
ram um excesso de produtos nao vendidos. Tambem conhecida como "teoria do excesso de oferta no mercado''.
14.Thomas Malthus. Principles of political economy. 2. ed. 1951; reimpressao, Nova York: A. M. Kelley, 1986,
p. 400. [Segunda edicao publicada, originalmente, em 1836. Primeira edic-ao publicada em 1820.] Reimpres-
so com permissao da editora.
15.Mesmo assim, disse Malthus, um excedente geral pode ocorrer, se os desejos dos consumidores forem sacia-
dos. Consulte Salim Rashid. Malthus' model of general gluts. History of Political Economy, n. 9, p. 55-79, outo-
_
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pra, mas tambem os custos da produO.o, e estes devem ser mantidos baixos, se uma ng-ao qui-

ser manter sua posição competitiva nos mercados mundiais.

Implicap5es politicas

Essa teoria da superprodu o e a necessidade de consumo n-ab produtivo tiveram v.rias impli-

ca95es politicas. A mais importante, de acordo com Malthus, foi a de que as leis dos cereais de-

viam ser retidas. Essas tarifas sobre o gtho importado enriquecem os propriethrios de terras e,

conseqUentemente, promovem o consumo não produtivo. Este Ultimo e necessth-io para evitar

a estagna rao econOmica.
Embora Malthus fosse a favor do consumo n-a.o produtivo pelos propriethrios de terras,

incluindo a contrata o de grande nUmero de servos domesticos, ele se opunha ao consumo n'a.o

produtivo excessivo financiado pelo governo. Os funcionth-ios do governo, soldados, marinhei-

ros e aqueles que vivem dos interesses sobre a divida nacional necessitam de impostos mais al-

tos, que podem impedir o aumento da riqueza. A sociedade deveria considerar a propriedade

privada sagrada e 11) permitir a redistribui o de riqueza por meio de taxa o excessiva. Nem

uma divida crescente do governo e dese0.vel, pois a infla o que ela promove afetath negativa-

mente aqueles que vivem de renda fixa.

Em seu Principles of political economy, Malthus pressupOs que a guerra oferecia um outro

estimulo que poderia eliminar a superprodu o:

A Inglaterra e a America (...) sofreram muito pouco com as [guerras napoleOnicas], ou, na

realidade, foram enriquecidas por [elas] e est5o, agora, sofrendo muito por causa da paz. Cer-

tamente, é uma circunstancia muito infeliz que devesse ter ocorrido um periodo em que a

paz parece ter estado, de uma maneira tao marcante, conectada com o sofrimento16.

Para epocas de sofrimento econOmico agudo, Malthus recomendava que o governo gas-

tasse em obras pUblicas:

Tambem e de importancia saber que, nas nossas tentativas de auxiliar as classes trabalhadoras

em um periodo como o atual, e desejavel emprega-las nesse tipo de trabalho, cujos resultados

nao vem da venda para o mercado, como rodovias e obras pUblicas. A objN5o em empregar

uma grande soma dessa maneira, elevada pelos impostos, nao seria sua tendencia a diminuir

o capital empregado na m50-de-obra produtiva, pois isso é, ate certo ponto, exatamente o que

e desejado, mas poderia, talvez, ter o efeito de ocultar demais a falha da demanda nacional por

trabalho e impedir a populaao de acomodar-se, gradualmente, à demanda reduzida. Isso, no

entanto, poderia ser, em um grau consideravel, corrigido pelos [baixos] salarios pagos''.

Descobriremos, no capitulo a seguir, que Ricardo negou a possibilidade de desemprego a

longo prazo, respondendo a Malthus como se segue:

Um conjunto de trabalhadores nao produtivos e necessario e útil apenas com uma visao na

produao futura, como um incendio, que deveria consumir, no armazem dos fabricantes, os

bens que esses trabalhadores consumiram de uma outra maneira (...) De que maneira um

homem que consome a minha produao, sem me dar nenhum retorno, pode me permitir fa-

16.Malthus, Political economy, p. 422.

17. Idem, ibidem, p. 429-430.
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zer uma fortuna? Eu deveria pensar que minha fortuna teria mais probabilidade de ser feita
se o consumidor da minha producao me retornasse urn valor equivalente's.

AVALIACAO DAS CONTRIBUIOES DE MALTHUS
As teorias de Malthus foram bem recebidas pelos proprietarios de terras abastados, urn grupo que
havia sido dominante durante muito tempo, mas estava, rapidamente, perdendo seu poder poli-
tico e prestigio social. Sua teoria da populacao absolvia os ricos de qualquer responsabilidade pela
pobreza. Os pobres cram os Unicos culpados pot sua posicao. Ele se opunha as leis dos pobres,
que, se abolidas, teriam reduzido, de maneira eficaz, os impostos sobre propriedade em uma
epoca em que esta estava concentrada entre relativamente poucas pessoas. Sua defesa das leis dos
cereais e do consumo nao produtivo servia, da mesma maneira, aos interesses dos proprietarios
de terras. Foi com urn pouco de espanto que ele escreveu em Principles of political economy:

E, de alguma maneira, singular que o senhor Ricardo, que recebe muitos rendimentos subesri-
masse tanto a importancia nacional desses rendimentos; eu, por outro lado, que nunca recebi,
nem espero receber nenhum, seria provavelmente acusado de superestimar sua importancia19.

Malthus, na realidade, superestimou realmente o significado das rendas e dos gastos dos
proprietarios de terras. Sua distincao entre o consumo produtivo e o nao produtivo é impreci-
sa. Os gastos de todos os grupos da economia sao produtivos no sentido de que criam uma
demanda por bens e servicos e, portanto, fazem corn que eles sejam produzidos. No entanto, a
teoria da superproducao mostrou um conhecimento do problema potencial do emprego que
resulta de uma falta de demanda agregada. Nesse aspecto, ela foi urn insight significativo no que
a historia tern mostrado como sendo urn problema ocasional de uma economia capitalista. Esse
insight foi confirmado e enormemente expandido por Keynes nos anos 1930.

Malthus superestimou nao so o significado das rendas, mas tambem a taxa de crescimen-
to da populacao em relacao a da subsistencia. A pobreza amplamente disseminada de sua epoca
exigia uma explicacao, e Malthus desenvolveu o que pareceu ser uma teoria plausivel. Mas a evi-
dencia subseqiiente nao confirmou as previsoes da teoria. Embora a populacao mundial tenha
aumentado drasticamente — de cerca de um bilhao em 1800, para 3 bilhOes em 1960, para
6 bilhoes em 2000 —, isso ocorreu em uma progressao muito menor do que a progressao geo-
metrica de 25 anos. E, de maneira mais importante, a producao mundial aumentou ainda mais
rapid°. 0 resultado foi o crescimento da producao e da renda per capita mundial.

Malthus desenvolveu uma teoria de rendimentos decrescentes na agricultura, corn base em
uma visao de que as melhorias feitas em uma quantidade fixa de terra forneceriam aumentos
cada vez menores nos resultados:

Quando foram agregados acre corn acre, ate que toda a terra fertil estivesse ocupada, o aumen-
to anual dos alimentos deveria depender da melhoria da terra já possuida. Essa é uma reser-
va que, da natureza de todos os solos, em vez de aumentar, deve ser gradualmenre reduzida".

18.Idem, ibidem, p. 421-422.
19.Idem, ibidem, p. 216-217.
20. Malthus, An essay. 6. ed. p. 4.
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Mas Malthus subestimou as possibilidades de aumentar a producao agricola. Hoje, como

resultado da inovacao tecnolOgica e do acumulo de capital, menos trabalhadores da agricultu-

ra produzem mais alimentos do que nunca. Em vez de serem direcionados para uma subsisten-

cia biolOgica, os salarios nas economias industriais aumentaram bastante desde o periodo em

que Malthus escreveu.

Corn relacao ao crescimento da populacao, Malthus tendia a classificar e moralizar, em vez

de analisar. Ele descartava o controle de natalidade coma urn vicio, mas falhava em reconhecer

que as visoes sobre moralidade estao sujeitas a alteracoes. Par exemplo, o emprestimo corn ju-

ros foi, em determinada epoca, considerado pecado. Como resultado, suas previsoes sobre a

populacao nao levavam em conta a realidade do uso disseminado do anticoncepcional. Na rea-

lidade, as aumentos na producao nacional podem reduzir a taxa de natalidade nessas socieda-

des em que os metodos para o controle de natalidade estao amplamente disponiveis. Os custos

de oportunidade de ter filhos aumentam quando o salario por hora real aumenta e muitas pes-

soas respondem limitando o tamanho de suas familias21.

Ao reconhecer essas criticas, no entanto, devemos tambem enfatizar que a teoria da popu-

lacao de Malthus ainda tern relevancia consideravel no mundo atual. Setenta por cento dos

habitantes do mundo vivem em nacoes em desenvolvimento, e entre 2000 e 2010 nave em ca-

da dez pessoas da populacao mundial viverao nesses parses. Vinte par cento da populacao do

mundo vive corn menos de US$ 1,00 par dia. Para alguns dos habitantes mais pobres, as pre-

visoes de Malthus sabre fame, ma nutricao e doenca sac) muito reais. Mas hoje vemos essa rea-

lidade coma um problema de producao e distribuicao, que exige solucao, em vez de resultados

e leis naturais inevitaveis.

Finalmente, deve ser reconhecido que a populacao e a superproducao nada significaram

alem de dais dos varios tOpicos da economia politica do juro para Malthus. Sua formulacao da

teoria de valor é particularmente digna de nota. Embora fragmentaria, foi baseada tanto na ofer-

ta como na demanda, em vez de, simplesmente, nos custos da producao. Em uma carta a Ri-

cardo, Malthus escreveu:

Quando voce rejeita a consideracao da demanda e da oferta no preco das mercadorias e se

refere somente aos meios de oferta, parece-me que voce esta olhando somente para metade

do seu assunto. Nenhuma riqueza pode existir, a menos que a demanda au a estimativa em

que a mercadoria esta sendo estocada exceda o custo da producao: e cam relacao a vasta mas-

sa de mercadorias que nao demandam, mas, na realidade, determinam o custo? Como o preco

dos cereais e a qualidade da Ultima terra cultivada sao determinados se nao pelo estado da

populacao e a demanda? Como o preco do metal é determinado"?

Ricardo contra-argumentou que tinha reconhecido o papel da demanda em determinar o

valor de bens nao reprodutiveis (na linguagem atual, bens para as quais a oferta é perfeitamen-

te inelastica). Para bens reprodutiveis, disse Ricardo, o custo da producao no longo prazo deter-

21. A teoria subjacente a essa tendencia pode ser encontrada em Gary Becker. The economic approach to hu-
man behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1976. Parte 6.
22. Ricardo, Works and correspondence, v. 8, p. 286.



minara o valor da mercadoria. Malthus, no entanto, estava "no caminho de uma teoria nao
totalmente expressa ate o fim do seculo: a teoria neoclassica de valor''".

Perguntas para estudo e discuss•So

1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada um dos autores, obras e conceitos
a seguir para a histOria do pensamento econOmico: Malthus, An essay on the principle of po-
pulation, lei Speenhamland, Godwin, Condorcet, controles preventivos da populacao, as leis
dos pobres, teoria da superproducao, consumo nao produtivo e leis dos cereais.

2. Compare e contraponha as implicac6es para os salarios da teoria da populacao apresentada por
Thomas Malthus com a teoria do salario fornecida por Adam Smith (Capitulo 5).

3. Resuma a teoria da populacao de Malthus e relacione-a à sua posicao nas leis dos pobres. Co-
mo essa teoria se relaciona com a nocao dos rendimentos decrescentes associados a "melho-
rias" no solo?

4. De acordo com Malthus, o que e superproducao? Como e por que ela aparece? Como ela
pode ser evitada? Qual e o significado das leis dos cereais para tudo isso?

5. Explique o seguinte: embora a teoria malthusiana da superproducao fosse, inicialmente, uma
tentativa para explicar o desemprego, nao era uma teoria de ciclos empresariais.

6. Utilizando um grafico contemporaneo de oferta e demanda, ilustre o seguinte: o salario de
subsistencia implicado na teoria da populacao de Malthus. Aumentos na demanda por mao-
de-obra seriam completamente contrabalancados por aumentos eventuais na oferta de mao-
de-obra. Explique.

7. Contraponha os motivos de Malthus para ser a favor de tarifas sobre o grao importado com
os motivos citados anteriormente pelos mercantilistas.

8. Debata o seguinte: a maneira de melhorar os padrOes de vida nos paises pobres nao e redu-
zir o crescimento da populacao, mas, promover o crescimento da producao. Depois que a
producao e os salarios reais comecarem a aumentar, a taxa de crescimento da populacao caira.

9. Relacione a seguinte declaracao de Mark Blaug com a teoria da populacao de Malthus: "Se
recebermos uma previsao que nao pode ser refutada dentro de um periodo especifico de tem-
po, nunca poderemos refutar a teoria, pois a cada momento nos dirao para 'esperar e ver'''.
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CAPlj TULO 7 

A ESCOLA CLikSSICA — DAVID RICARDO

Embora Smith tenha sido o fundador da escola classica e tenha lhe dado sua forma dominan-
te, David Ricardo (1772-1823), um contemporaneo de Malthus, foi a figura principal na pro-
mNao do maior desenvolvimento das ideias da escola. Ricardo demonstrou as possibilidades
de utilizar o metodo abstrato de raciocinio para formular as teorias econOmicas. Ele ampliou o
escopo da investigacao econOmica para a distribuicao de renda. À sua volta, reuniu-se um grupo
de estudiosos que, com entusiasmo, disseminaram suas ideias. Esses seguidores aperfei9param
e estenderam suas ideias, direcionando-as para as ideias neoclassicas.

ApOs apresentarmos detalhes importantes da vida de Ricardo, discutiremos seu ponto de
vista sobre a questao da moeda na Inglaterra. Posteriormente, desenvolveremos sua teoria da
renda da terra e a teoria relacionada dos rendimentos decrescentes. Essas duas teorias s-ao rele-
vantes para os dois importantes tOpicos a seguir: o primeiro, a teoria do valor de troca, e o segun-
do, a teoria da distribui-ao de renda da terra. 0 capitulo prossegue com artigos sobre a lei da
vantagem comparativa de Ricardo, com seus pontos de vista sobre a possibilidade do desempre-

o e com uma breve avaliacao de toda a sua contribuicao.
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DETALHES BIOGRAFICOS

Ricardo foi o terceiro de 17 filhos de imigrantes judeus que se mudaram da Holanda para a

Inglaterra. Ele foi educado para os negOcios de corretagem de acoes de seu pai, em que ingres-

sou aos 14 anos de idade. Aos 21 anos, casou-se com uma mulher quacre e abandonou as cren-

cas judaicas para se tornar urn unitario'. Como resultado dessa acao, seu pai o repudiou, embo-

ra eles tenham se reconciliado mais tarde. Aproveitando-se dos emprestimos conseguidos por

meio de banqueiros que o conheciam e que confiavam nele, Ricardo, muito jovem, ingressou

no mercado de acoes pot conta propria. Em poucos anos, tinha acumulado mais riqueza do que

seu pai e, aos 43 anos, aposentou-se dos negOcios. Todavia, continuou cuidando de seus negO-

cios ate morrer, aos 51 anos, de uma infeccao de ouvido, deixando uma grande fortuna, dois

tercos dela em propriedades de terras e hipotecas.
Os principios de Ricardo para ganhar dinheiro na bolsa de valores podem ser para muitos

tao interessantes quanto o desenvolvimento de sua teoria da economia abstrata. Ele disse que

havia conseguido todo o seu dinheiro por observar que as pessoas, geralmente, exageravam a

importancia de determinadas ocorrencias. Se havia uma razdo para urn pequeno avanco nos

valores das acoes, ele comprava por ter certeza de que urn avanco irracional ocorreria. Quando

as acoes estavam em queda, ele vendia, na conviccao de que o alarme e o panic° produziriam

urn declinio nao justificado pelas circunstancias.

Ricardo tambem creditou seu sucesso financeiro ao fato de se satisfazer corn os pequenos

lucros, nunca retendo mercadorias ou titulos por muito tempo quando pequenos lucros pode-

riam ser auferidos rapidamente. Ricardo tinha seus olhos voltados para cada nova rodovia, ban-

co ou outras empresas de capital aberto, e quando considerava a perspectiva de sucesso justa,

comprava as acoes. Ele dizia que as acoes de novas empresas subiam acima de seu preco real

durante a fase de lancamento e as vendia, rapidamente, para investir em outro lugar. Sua gran-

de reputacao como urn sabio especulador levou outros a comprarem quando ele comprava. Lie

costumava dizer:

Do jeito que as coisas esti() é preciso dizer que eu talvez tenha criado aquela mesma deman-
da que me permitiu dispor do artigo adquirido, com um pequeno lucro, muito pouco tem-
po depois.

Como uma pessoa de firme conviccao e de grandes principios, Ricardo freqiientemente

defendia as politicas que entravam em conflito corn seu prOprio interesse pessoal. Ele argumen-

tou contra os gastos excessivos do Banco da Inglaterra, embora fosse urn acionista daquela ins-

tituicao. Defendeu a causa dos investidores nos contratos do governo britanico quando tinha

deixado de investir. Ate mesmo depois de se tornar um grande proprietario de terras, Ricardo

propos teorias que, de acordo corn seus criticos, arruinariam os proprietarios de terras. A refor-

ma parlamentar, que ele apoiou corn entusiasmo, teria-lhe desprovido da cadeira que havia corn-

prado para representar o eleitorado irlandes, apesar de nunca ter morado na Irlanda nem visi-

tado aquele pals. Ele defendeu urn imposto sobre o capital para liquidar a divida nacional,

embora fosse uma das pessoas mais ricas na Inglaterra. Outras reformas das quais ele era a fa-

vor incluiam o voto secreto, a legalizacao de direitos para discutir, livremente, as opinioes reli-

1. N.R.T. Adepto do unitarismo. Biblioteca Regionai
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giosas, a reduc,o do nUmero de criminosos que tinham como punic e n a pena de morte, a
lição do acoite como puni0.0 da corte e o fim das leis discriminatOrias contra os catOlicos roma-
nos. Somente apOs a morte de Ricardo foi aprovada uma lei (em 1829) dando aos catOlicos o
direito de ter assento 2 no Parlamento e de controlar alguns servicos.

Sem qualquer educaco formal apOs aos 14 anos, Ricardo dedicou-se ao estudo sistemico

da economia politica por muito tempo. Durante seu tempo livre na juventude, trabalhou com

afinco em fisica e matemica. Quando completou 27 anos, conheceu o livro The wealth of na-
tions de Smith, e foi esse feliz acontecimento que voltou sua atenco para a economia. Seu primei-

ro "trabalho publicado" — uma carta a um jornal sobre os problemas da moeda — só apareceu

dez anos mais tarde. Na decada seguinte, ele havia concluido seus principais trabalhos, incluindo
sua obra Principles of political economy and taxation, de 1817. Escrever era dificil e penoso para Ri-
cardo, apesar de sua perspicaz mente analitica. eu era capaz de escrever um livro!", ele escre-
veu a seu amigo James Mill. Mill encorajou Ricardo ao escrever: "Por voce já ser o melhor pensa-

dor da economia politica, estou certo de que seth o melhor escritor". Mill lia e criticava as obras

de Ricardo, sempre estimulando-o a produzir quando sentia que escrever era algo impossivel.

Ricardo foi um exemplo excepcional de um pensador dedutivo. Ele comecou com premis-

sas bdsicas e, entlo, utilizou a lOgica para deduzir as generalizaceies. Ricardo chamou suas am-

plas leis econOmicas de generalizacepes e considerou sua ac"o tão vAda quanto as leis da fisica

nas ciencias naturais. Houve, por exemplo, as leis que controlaram a distribuic-a'o de metais pre-

ciosos em todo o mundo, as leis que regulamentaram a troca internacional de bens, as leis que

controlaram a distribuico de renda, e assim por diante. Embora estivesse muito bem informa-

do sobre os fatos que envolviam os negOcios e a economia por meio de sua experiencia pessoal,
Ricardo 11 ) utilizou o metodo indutivo de raciocinio. Ou seja, t-to reuniu dados histOricos ou

experimentais nem partiu da parte para o todo, do particular para o geral, dos fatos para as teo-

rias. Em vez disso, formulou as leis gerais e, entab, algumas vezes, discorreu sobre os fatos para

exemplificar sua ação. Sua tendencia em utilizar hipOteses restritivas para sustentar seus argu-

mentos foi apontada por Schumpeter (Capitulo 23) como "vicio ricardiano". J. as questOes teO-

ricas que interessaram Ricardo tiveram uma influencia significativa sobre os problemas pthticos

de sua epoca e das epocas posteriores.

A QUESTii0 DA MOEDA
Em 1797, mais de duas decadas depois da guerra entre a Inglaterra e a Franca, ump.nico e uma

corrida ao ouro esgotaram perigosamente as reservas no Banco da Inglaterra. Quando o governo
suspendeu o pagamento em dinheiro, a Inglaterra se encontrou em uma situaco irreversivel, no

que diz respeito ao papel-moeda. Em outras palavras, as pessoas que acumulavam o papel-moe-

da ffi.o poderiam trod.-lo por ouro. 0 preco do ouro subiu gradualmente da paridade de preco

de aproximadamente 3,17 libras esterlinas por onca para um preco de mercado de 5,10, em 1813.

Isso foi acompanhado por uma inflac5:o geral de precos. Em vez de o ouro ser trazido para a casa

da moeda, onde apenas 3,17 libras esterlinas por onca podiam ser recebidas, era vendido secre-

tamente no mercado nacional ou internacional. Os cidachos preocupados se perguntavam por

que o preco de mercado do ouro estava aumentando e como poderia ser brecado.

NT2TT), terpm "renn,,ntnnfpc" nn Pnrlarnpntn
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Por ter transacoes corn o Banco da Inglaterra envolvendo grande soma de dinheiro, Ri-

cardo comecou a refletir e a escrever sobre esse assunto. Sua conclusao sobre a assim chamada
c.questa() da moeda" reafirmou a teoria quantitativa da moeda' apontada anteriormente por

Locke, Hume e Smith. 0 banco, disse Ricardo, estava exagerando na emissao de papel-moeda

porque nao era mais controlado pela exigencia de converte-lo em ouro. As notas bancarias'

impressas e emprestadas eram uma operacdo rentavel que ajudava os gastos do tesouro do gover-

no, mas dificilmente eram conduzidas aos precos estaveis pelo ouro ou pelas mercadorias. Isso

era analog() a pratica feudal de juntar moedas, pela qual, como uma maneira de financiar os gas-

tos excessivos, os principes economizavam raspando parte do ouro das moedas que vinham por

meio do tesouro. Ao aumentar o fornecimento de moeda.', o Banco da Inglaterra elevou os pre-

cos das mercadorias, reduzindo desse modo o seu valor.

0 problema, de acordo corn Ricardo, nao era o alto preco do ouro, mas particularmente o

baixo valor da libra esterlina. Agora era necessario, simplesmente, oferecer mais libras para corn-

prar uma onca de ouro. A solucao que Ricardo propos foi urn retorno ao padrao ouro. Entao, se

o preco do ouro no mercado aumentasse, a moeda seria compensada pelo ouro estocado no ban-

co a urn alto preco. Cada excesso no lancamento de notas bancarias seria automaticamente can-

celado pelo fluxo do papel para o banco. A restauracao do padrao ouro conteria a inflacao.

Os diretores do Banco da Inglaterra e seus amigos argumentaram que o preco de

do dodo ouro havia aumentado por causa de sua grande escassez; o ouro, rid° o papel, havia muda-

do de valor. Se o padrao ouro fosse restaurado, cada guineu de ouro seria retirado do banco e

vendido no exterior.

Ricardo contestou que havia evidencias de que fora o papel, e nao o ouro, que tinha muda-

do de valor. Uma onca de ouro compraria tantas mercadorias como anteriormente. Entretan-

to, o papel a que o ouro correspondia, em razao da paridade, compraria muito menos, porque

a inflacao dos precos se dava em termos de moeda. Quanto ao ouro que deixava o pals, isso já

estava acontecendo, exceto corn aquele que era mantido nos cofres do banco. 0 padrao ouro

poderia ser restaurado seguramente se o banco reduzisse sua circulacao de papel-moeda primei-

ro. Para eliminar o custo da cunhagem e economizar sobre o ouro que, por outro lado, circula-

ria como moeda, Ricardo propos o padrao em barras de ouro. 0 banco deveria comprar e ven-

der as barras de ouro, em vez de cunhar a moeda em demanda, corn no minimo 20 oncas como

uma transacao minima.

0 piano de Ricardo foi adotado em 1819 pelo Parlamento; o Banco da Inglaterra foi obri-

gado a reiniciar os pagamentos de ouro em lingotes de 60 oncas. Em 1821, foi promulgada uma

lei exigindo o pagamento em ouro. 0 padrao ouro foi utilizado por mais de urn seculo desde

entao, exceto durante as guerras mais prolongadas e as crises financeiras.

A TEORIA DOS RENDIMENTOS DECRESCENTES E DA RENDA

A lei dos rendimentos decrescentes e a teoria da renda se desenvolveram em resposta ao debate

sobre as leis dos cereais (Capitulo 6). Lembre-se de que o conceito dos rendimentos decrescen-

3. N.R.T. Hoje, consagrada como Teoria Quantitativa da Moeda, defendida pelos monetaristas.

4. N.R.T. Certificados.
5. N.R.T. Papel-moeda sem conversibilidade (lastro).



tes na agricultura remonta a Turgot, funcionario do governo frances e fisiocratd. Mas, em 1815,
Ricardo, Malthus, West e Torrens reformularam o principio e o aplicaram ao aluguel da terra.
Ricardo modestamente creditou a descoberta a Malthus e West. Entretanto, foi Ricardo que
desenvolveu a nNao de forma mais clara e completa. Ao utilizar esse conceito para desenvolver
sua teoria da renda, Ricardo tornou-se o primeiro economista a formular um principio margi-
nal na analise econOmica. Sua teoria da renda, portanto, é produtiva para a posterior promocao
da escola marginalista.

Renda7, disse Ricardo, "e aquela porcao da producao da terra que é paga aos seus proprieta-
rios pelo uso dos poderes originais e indestrutiveis do solo". Ele modificou essa definicao ao incluir
como renda os investimentos de capital no longo prazo que foram vinculados à terra e sua produ-
tividade. De acordo com Ricardo, a renda surge das margens intensiva e extensiva de cultivo.

Renda na margem extensiva de cultivo

Ninguem paga a renda em um pais recentemente colonizado em que o solo fertil é abundante.
Mas:

Quando, no progresso da sociedade, a terra do segundo tipo de fertilidade e cultivada, a ren-
da imediatamente comea sobre aquela de primeiro tipo, e o valor dessa renda dependeth da
difereNa na qualidade dessas duas poN6es de terra.

Quando a terra de terceiro tipo é cultivada, a renda imediatamente comea sobre o segun-
do tipo e ela é regulada como antes, pela difereNa nos seus poderes produtivos. Ao mesmo
tempo, a renda do primeiro tipo aumentath, para isso a renda do segundo tipo deve sempre
estar acima, pela difere Na entre a produ o que elas tem com uma determinada quantidade
de capital e m' o-de-obra. A renda sobre todas as terras mais ferteis aumentar., pois com o
progresso da popula o um pais seth obrigado a ter o recurso para a terra de pior qualidade,
para permitir que ela aumente sua oferta de alimento8.

A producao da terra marginal trara uma receita suficiente para cobrir todas as despesas da
produ0o mais a taxa media de lucros sobre o investimento na mao-de-obra e no capital. 0 va-
lor da producao da fazenda depende da mao-de-obra exigida por unidade de producao sobre a
terra menos produtiva em uso. As melhores terras produzem um excedente que é tomado pelos
proprietarios de terra como renda.

A Tabela 7-1 ilustra a teoria da renda de Ricardo ao mostrar como a renda e medida da
margem extensiva de cultivo. A tabela mostra cinco tipos de terra (do melhor A ao pior E). In-
vestir US$ 10 por acre nos da o maior rendimento de A, 20 alqueires por acre, porque ela é a
melhor terra, enquanto a pior terra, E, rende apenas 4 alqueires por acre. A coluna esquerda
mostra os varios precos do trigo. Se o preco do trigo fosse menor do que US$ 0,50, nada seria
produzido, porque ate mesmo a producao sobre a terra de melhor qualidade seria insuficiente

6. A ideia foi novamente expressa em 1777 pelo economista escoces James Anderson.
7. N.R.T. 0 rendimento = o aluguel. 0 lavrador destinava uma parcela do que produzia ao propr etario da
terra, como pagamento.
8. David Ricardo. The works and correspondence of David Ricardo. Ed. Piero Sraffa. Cambridge: University
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Tabela 7-1
Renda medida da margem extensiva de cultivo

PRECO DO TRIGO RENDA DERIVADA DE CADA TIPO DE TERRA
POR ALQUEIRE A

Despesas US$ 10 US$ 10 US$ 10 US$ 10 US$ 10
Resultado 20 15 10 5 4
(alqueire/acre)

US$ 0,50 0*
0,66 2/3 US$ 3,33 0*
1,00 10,00 US$ 5,00 0*
2,00 30,00 20,00 US$ 10,00 0*
2,50 40,00 27,50 15,00 US$ 2,50 0*

*Preco em que US$ 10 de despesas foram feitos.

para justificar o valor de US$10 de despesas. Em US$ 0,50 por alqueire paga-se os US$ 10 por

acre sobre a terra A para investir, porque a producao de 20 alqueires fornece US$ 10 (20 X US$

0,50) de receita, e isso é suficiente para cobrir os custos da mao-de-obra e do capital, incluindo

a taxa media de lucro. Mas note que a renda aqui é zero; as receitas apenas se comparam aos

custos das despesas. Se o preco do trigo aumenta para US$ 0,66 2/3, paga-se US$ 10 por acre

sobre as terras A e B para investir. Em US$ 0,66 2/3 por alqueire, a terra B faz entrar US$ 10

(15 X US$ 0,66 2/3) de receita, enquanto a terra A produz US$ 13,33 (20 X US$ 0,66 2/3).

Entao, qual sera a renda sobre a terra B? E sobre a terra A? As respostas sao mostradas nas

respectivas colunas da tabela. A terra B arrecada uma renda de zero (US$ 10 — US$ 10), enquan-

to o uso da B leva em conta a renda de US$ 3,33 (US$ 13,33 — US$ 10) sobre A. A renda so-

bre a terra A ocorre porque urn rendimento de US$ 10 é suficiente para o arrendatario cobrir os

gastos de mao-de-obra e de capital, incluindo urn lucro medio. A competitividade entre os arren-

datarios os leva a oferecer US$ 3,33 por acre pelo direito de arrendar a terra A, e os proprietarios

de terras recebem esse montante na forma de renda. Se o preco de trigo aumentar para US$ 1

por alqueire, a terra C se tornara a terra marginal de zero-renda, a B produzird a renda de US$ 5

por acre e A produzira US$ 10. Se o preco do trigo aumentar para US$ 2, a terra D sera levada

para a producao e a renda sobre A, B e C aumentard para US$ 30, US$ 20 e US$ 10. 0 leitor

pode confirmar esses numeros utilizando o metodo previamente mencionado para deriva-los.

A renda na margem intensiva de cultivo

Devido a lei dos rendimentos decrescentes, a renda tambem surge do cultivo intensivo da terra.

Se as unidades sucessivas de mao-de-obra e capital sdo acrescentadas a urn pedaco de terra

enquanto a tecnologia permanece constante, cada unidade de investimento acrescentada agre-

gara menos ao resultado do que as unidades anteriores. Se isso nao fosse assim, o alimento para

o mundo todo poderia ser cultivado em urn vaso de for! A iiltima unidade de mao-de-obra e

capital deve se pagar e fornecer tambem uma taxa media de lucro. As unidades iniciais produ-

zem o retorno do excedente, que é a renda.



A Tabela 7-2 mostra um dado hipotetico para tres acres de terra de distintos tipos inferio-
res e analisa a renda na margem intensiva. Aqui, como antes, a receita recebida do resultado

marginal deve ser comparada ao custo de mao-de-obra e capital de produao desse resultado ex-
tra. 0 principio dos rendimentos decrescentes esta refletido nas colunas classificadas como "Re-
sultado marginal" na tabela. Nossa hipOtese, novamente, e a de que acrescentamos as despesas

em incrementos de US$ 10. Note que, quanto mais US$ 10 de acrescimos sao adicionados, ou

seja, à medida que percorremos as colunas das despesas para baixo para cada tipo de terra, o

resultado aumenta em uma taxa decrescente. Assim, o resultado marginal ou extra cai.

Tabela 7-2
Renda medida da margem intensiva de cultivo

Preo do trigo
por alqueire

TERRA DE TIPO A

Despesas Resulrado
Resultado
marginal Renda

US$ 0,50 US$ 10 20 0 0
0,66 2 /3 20 35 15 US$ 3,33
1,00 30 45 10 15,00
2,00 40 50 5 60,00
2,50 50 54 4 85,00

TERRA DE TIPO B TERRA DE TIPO C

Despesas Resultado Resultado Renda Despesas Resultado Resultado Renda

0,66 2/3

marginal marginal

US$ 10 15 0
1,00 20 25 10 US$ 5,00 US$ 10 10 0
2,00 30 30 5 30,00 20 15 5 US$ 10,00
2,50 40 34 4 45,00 30 19 4 17,50

Nossa prOxima tarefa é determinar a renda. Inicialmente, concentraremos nossa ateNao
exclusivamente na terra de melhor tipo, A. A um preco de US$ 0,50 por alqueire, um gasto de
US$ 10 e sugerido e a renda é zero (resultado de 20 X USS 0,50 = US$ 10 de receita, que co-

bre os custos da mao-de-obra e do capital, incluindo um lucro medio). 0 que acontece se o

preo por alqueire aumentar, digamos, para US$ 1? Olhando, novamente, apenas para o acre
de terra de tipo A, veremos que a renda é, agora, US$ 15. Os 45 alqueires de produao sao ven-

didos por US$ 1 cada, fornecendo US$ 45 de receita. Mas os custos de mao-de-obra e de capi-

tal (coluna das despesas) sao apenas de US$ 30. 0 proprietario da terra aponta a diferena de

US$ 15 como renda. Da mesma maneira, se o prey) do trigo aumenta para US$ 2,50 por alquei-

re, a renda sobe para US$ 85 sobre o acre da terra A. Note que os precos mais altos justificam

o uso de mais despesas, mesmo que as despesas acrescentadas nao aumentem o total dos resul-

tados tanto quanto os acrescimos anteriores aumentaram.

uma questao relativamente facil estender a analise para mais de um tipo de terra. Em
1 TS.S 2.50 nnr alnneire {p trio r"n e nacraria nara invecrir 1 J.S. 60 oh re a rerra Ae rinn A rnac
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tambem seria rentavel empregar US$ 40 de despesas sobre a terra B e US$ 30 sobre a C. Os cus-

tos totais da mao-de-obra e do capital seriam US$ 120 (US$ 50 + US$ 40 + US$ 30), enquan-
to a producao total seria de 107 alqueires (54 + 34 + 19). A receita total seria US$ 267,50

(107 X US$ 2,50), produzindo uma renda total de US$ 147,50 (US$ 267,50 — US$ 120) so-

bre tres acres de terra'.
E Obvio que cada aumento no preco do trigo, seja por meio de tarifas sobre os graos impor-

tados ou do crescimento da populacao, aumentard a renda. Cada queda no preco do grao, seja

por meio das tarifas mais baixas ou dos melhoramentos tecnologicos ou da populacao reduzida,

baixard a renda. Note tambem que a renda é um rendimento diferencial e um excedente acima

dos custos da mao-de-obra e do capital. A renda é determinada pelo preco, mas nao é determi-

nante de prey:). Isto é, as rendas altas sao explicadas pelos precos altos dos graos; os precos altos
tido podem ser explicados pelas rendas altas. Esses pontos importantes precisam ser mantidos em

mente enquanto examinamos as teorias do valor de troca e da distribuicao de Ricardo.

A TEORIA DO VALOR DE TROCA E OS PRECOS RELATIVOS
Valor de troca
Ricardo estava preocupado corn os valores relativos, nao corn o valor absoluto. Ele quis desco-

brir a base para a relacao de troca entre as mercadorias. Isso permitiria que ele determinasse as

causas das trocas nesses valores relativos sobre o tempo.

Em Principles  ofpolitical economy and taxation (1817), Ricardo escreveu que para uma

mercadoria ter valor de troca, ela deveria ter o valor de uso. A utilidade (satisfacao subjetiva de

uma necessidade) nao é a medida de valor de permuta, embora seja essencial para ela. Possuin-

do utilidade, ou valor de uso, as mercadorias derivam seu valor de troca de duas origens: (1) sua

escassez e (2) a quantidade de trabalho exigida para obte-las. 0 valor das mercadorias nao-repro-

dutIveis, tais como os trabalhos de arte raros, os livros classicos e as velhas moedas, e determi-
nado unicamente por sua escassez. Para esses itens, a oferta é fixa e, portanto, a demanda sera o

fator principal na determinacao do valor de troca:

Seu valor é totalmente independente da quantidade de trabalho originalmente necessaria para
a sua producao e varia em razao da riqueza e das tendencias mutantes daqueles que estao
ansiosos para possuf-las.

Mas a maioria das mercadorias d reprodutIvel, e Ricardo assumiu que elas sat) produzidas
sem restricao sob as condicoes da competitividade. Foi para esses bens que Ricardo adotou sua

teoria de valor do trabalho.
Lembre-se de que Smith expos uma teoria de valor do trabalho para uma sociedade pri-

maria em que nem o capital nem os recursos da terra foram utilizados (ou onde sua relativa

9. Ricardo tambem estava ciente de que a renda pode se originar por meio das diferencas na locacao. Se as ter-
ras de igual fertilidade sao determinadas nas distancias mutantes do mercado, a terra desenvolvida mais dis-
tante deve pagar os retornos normais para a mao-de-obra e o capital. A terra localizada mais favoravelmente
produzirá retornos extras pot causa dos custos menores de transporte, e o proprietario conseguird esses retor-
nos como renda da terra.



abundancia foi tao grande que eles puderam ser obtidos livremente). Smith, entao, abandonou

esse enfoque quando analisou uma economia desenvolvida em vez de desenvolver uma teoria

de valor "controlado pelo trabalho". Diferentemente de Smith, Ricardo aplicou sua teoria de

valor do trabalho a uma economia desenvolvida. De fato, ele percebeu que a distincao de Smith

dos dois tipos de economias era artificial. Ao se referir ao exemplo do veado-castor de

Smith, Ricardo apontou que

sem qualquer arma, nem o castor nem o veado poderiam ser abatidos, e, portanto, seu valor
seria ajustado nab apenas pelo tempo e pelo trabalho necessario para seu abate, mas tambem
pelo tempo e pelo trabalho necessario para fornecer o capital do cacador, a arma que ajudou
no abate dos animais.

De acordo com Ricardo, o valor de troca de uma mercadoria depende do tempo de traba-

lho necessario para produzi-la. 0 tempo de trabalho inclui nao apenas o esforco empreendido

na fabricacao da prOpria mercadoria, mas tambem o trabalho incluido na materia-prima e nos

bens de capital consumidos no processo de producao. A vantagem desse enfoque, disse Ricar-

do, é que ele poderia ser usado para determinar as causas das alteracoes no valor de troca sobre

o tempo. Se, por exemplo, a relacao de troca de urn castor por dois veados subisse, ao longo do

tempo, para cinco castores por dois veados, poderfamos determinar se isso aconteceu porque se

exige menos tempo de trabalho para apanhar urn castor, mais tempo de trabalho para cacar um

veado ou alguma combinacao dos dois.

0 problema corn essa simples teoria de valor é que, entre outras coisas, ela aparentemen-

te rid() se responsabiliza por fatores como as diferencas nas relacoes capital-trabalho entre as

indUstrias, as diferencas na combinacao de trabalhadores eficientes e ineficientes entre as varias

indUstrias e a variacao dos salarios, das taxas de lucros e da renda entre os produtores. Ricardo

reconheceu todas essas complicacoes potenciais e tentou analisar cada uma delas.

Rath° diferencial capital-trabalho. Lembre-se de que Smith tinha notado que as diferentes

relacoes capital-trabalho entre as indUstrias significam que, se todas as mercadorias fossem ven-

didas no seu valor conforme medidas pelo trabalho, as taxas de retorno para o capital variariam

atraves das inclUstrias. Isso, é claro, poderia nab acontecer em uma economia competitiva por-

que o capital seria =aid() em direcao as indUstrias de alto rendimento e ficaria longe daquelas de

baixo rendimento ate os lucros se igualarem. Como provado pela explanacao a seguir, parafrasea-

da da terceira edicao de sua obra Principles, Ricardo tambem notou essa complicacao.
Suponha que urn fazendeiro empregue 100 trabalhadores por urn ano para cultivar grabs

e que urn fabricante de algodao empregue 100 trabalhadores para fazer uma maquina para pro-
duzir fib. A maquina tera o mesmo valor em relacao aos grains. Agora, suponha que durante o
segundo ano o fazendeiro empregue novamente 100 trabalhadores e o fabricante de algodao uti-
lize 100 trabalhadores para operar a maquina para produzir o £io. Desconsiderando o desgaste

da maquina, vemos que 100 trabalhadores cultivando graos durante o segundo ano produzirao
mercadorias de menor valor do que os 100 trabalhadores tecendo o fib, pois o Ultimo utilizou

o capital, enquanto o primeiro, nao. Se os valores dos salarios fossem US$ 50 pot ano por tra-
balhador e os lucros fossem de 10%, o valor dos graos produzidos por ano e o valor da maqui-
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te o segundo ano valeria US$ 6.050 [US$ 5.500 + (US$ 5.500 x 0,10)], porque 10% teriam
sido ganhos sobre o investimento na maquina. Caso contrario, tal investimento de capital nao

ocorreria. Aqui, ent'ao, estao dois capitalistas empregando a mesma quantidade de mao-de-obra
na produao de suas mercadorias e, apesar disso, os bens que eles produzem diferem no valor
por causa das diferentes quantidades de capital fixo utilizadas por cada um.

Como Ricardo lidou com esse problema? Ele simplesmente declarou que essa causa de
variaao no valor das mercadorias e muito pequena em seu efeito. Uma mercadoria sera vendi-

da por um valor maior do que de seu tempo de trabalho se mais do que o capital medio for
investido na sua produO.o. Inversamente, uma mercadoria sera vendida por um valor menor do
que seu valor de tempo de trabalho se menos do que o capital medio for investido na sua pro-
duao. Muito mais importante na determingao do valor de uma mercadoria e o tempo de tra-
balho exigido para produzi-la.

Difirengis na qualidade da mdo-de-obra. Ricardo reconheceu que nem toda mao-de-obra
de igual qualidade. Trabalhadores altamente eficientes podem, obviamente, produzir mais em
uma hora de trabalho do que trabalhadores pouco eficientes. Diferentes mercadorias sao pro-
duzidas com grandes varia95es nas combina96es de tipos de mao-de-obra empregada. Entao,
como pode o valor relativo de dois bens ser determinado pelo respectivo tempo de trabalho
necessario para produzir cada um? A resposta de Ricardo foi que a mao-de-obra do tipo A é duas
vezes mais produtiva do que a mao-de-obra do tipo B, entao podemos simplesmente pensar so-
bre uma hora de trabalho de A como duas vezes o tempo de trabalho de B. As diferenas na
combinaao de tipos de mao-de-obra entre as indUstrias, portanto, nao atingirao os valores de
troca. Colocado diferentemente, a substituiao de um trabalhador do tipo A por dois trabalha-
dores do tipo B nao deixara atingir o tempo total de trabalho exigido para a fabricaO.o do pro-
duto. Entao, o valor relativo de troca tambem permanecera o mesmo.

Saldrios, lucros e rendas. 0 valor de troca nao depende dos salarios, depende da quantidade
de mao-de-obra. Os trabalhadores eficientes naturalmente receberao salarios maiores do que os
ineficientes. Mas isso nao traz conseqencia para o valor de troca, disse Ricardo, porque o tra-
balhador eficiente, de fato, representa mais trabalho do que o ineficiente. Alem disso, os sala-
rios e os lucros variam inversamente (por raz6es que exploraremos mais tarde). Um aumento
nos salarios pagos por um tipo especifico de trabalho reduzira os lucros em uma quantia igual.
Portanto, uma mudança no valor do salario atingira apenas a propoNao dos lucros aos salarios,
nao o valor de troca de um bem.

Nem as varia9::nes de lucro apresentam um problema insuperavel. Apesar de os lucros
aumentarem ou diminuirem, nao influenciam os valores relativos dos bens. Se um par de sapa-
tos, em que houve cinco horas de trabalho, for trocado por um vestido tambem feito em cinco
horas, um aumento nos salarios e um declinio no lucro, ou vice-versa, nao atingirao a propor-
ao de troca um por um 10 . Aqui ha um ponto importante: a mao-de-obra nao tem de receber o

produto total simplesmente porque a quantidade de trabalho e a medida e a origem de valor.
Nao ha indicios de exploraao na analise de Ricardo; na verdade, ele defendeu a institui0.o da

10. Ricardo reconheceu que as taxas de lucros estaro em uma maior propor o do pr%o do produto nas indUs-
trias de capital intensivo do que naquelas de trabalho intensivo, porem concluiu que a influencia dessas dife-
reNas era quantitativamente insignificante.
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propriedade privada. Foi Marx que mais tarde modificou e descreveu as implicacoes revolucio-

narias da teoria de valor do trabalho de Ricardo.

Finalmente, Ricardo apontou que a renda nao figurava no valor de troca de uma merca-

doria. Lembre-se, conforme nossa discussao anterior de que, no sistema ricardiano, os pagamen-

tos da renda nao influenciavam o preco dos bens. Pelo contrario, os precos dos bens (que ten-

diam a refletir seu valor) sao um dos elementos que determinam a renda.

Preps relativos

Embora o trabalho seja a base do valor das mercadorias, os precos de mercado desviam do va-

lor ou do preco natural por causa das flutuacoes acidentais ou temporarias da oferta e da deman-

da. Se o preco de mercado sobe acima do preco natural, os lucros aumentam e mais capital e

utilizado para produzir a mercadoria. Se o preco de mercado cai, o capital sai da inchistria. As

ago:5es dos indivIduos que procuram a maxima vantagem tendem a igualar as taxas de lucro e a

manter os precos de mercado proporcionais aos valores. Precos no curto prazo dependem da

oferta e da demanda, mas os valores no longo prazo dependem dos custos reais de producao, e

os custos relativos reais de producao de duas mercadorias sao quase proporcionais a quantida-

de total de trabalho exigida para o processo inteiro de producao.

Por mais abundante que seja a demanda, ela nao pode elevar permanentemente o preco de

uma mercadoria acima das despesas de sua producao, incluindo nessas despesas os lucros dos

produtores. Parece natural, entao, procurar 'Dela causa da variacoo do preco permanente na des-

pesa da producao. Reduzindo as despesas, os precos da mercadoria devem finalmente cair, mas

aumentando-as eles certamente devem set elevados. 0 que isso tern a ver corn a demanda"?

Isso é urn contraste interessante para a teoria de valor introduzida, mais tarde, pelos econo-

mistas marginalistas, tais como Jevons e Menger. Mas rid() vamos nos adiantar ern nossa histOria.

In A DISTRIBUI00 DE RENDA

Ern uma carta a Malthus, em 1820, Ricardo declarou:

Voce acha que a economia politica é uma investigacao sobre a natureza e as causas da rique-

za. Eu acho que ela deveria especialmente ser chamada de uma investigacao sobre as leis que

determinam a divisao de producao da inchistria entre as classes que contribuem para sua for-

macao. Nenhuma lei pode ser imposta relativamente a quantidade, mas uma toleravelmente

correta pode ser imposta relativamente as proporcoesu.

A referencia de Ricardo e para as divisoes de fatores ou o que hoje chamamos de distribui-

ocio funcional de renda. Sua preocupacao era entender as forcas que determinam as divisoes do

actimulo de renda nacional, como os salarios, os-lucros e as rendas (os juros eram misturados

corn os lucros). Examinaremos primeiro seu pensamento sobre cada divisao, entao resumiremos

11. Ricardo, Works and correspondence, p. 250-251.
T J _ '170
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0 Passado como Prea'mbulo MNb

0 TEOREMA RICARDIANO DA EQUIVALENCIA

A teoria convencional da macroeconomia sugere
que um aumento nas despesas do governo tera um
efeito expansionista maior sobre o PIB quando
financiado pelo emprestimo do que por um
aumento do imposto. Diferentemente do empres-
timo, um aumento do imposto reduzira as despe-
sas de consumo, compensando parcialmente o
aumento nas despesas do governo.

Alguns dos proeminentes economistas con-
temporaneos tem desaflado essa concepcao, decla-
rando que o financiamento da divida tem o mes-
mo efeito limitado sobre o PIB. Como David
Ricardo foi o primeiro a levantar a possibilidade da
equivalencia do financiamento da divida e o finan-
ciamento do tributo, essa ideia e conhecida como
o teorema ricardiano da equivalencia. Em 1820,
Ricardo declarou:

Suponha que um pais esteja livre da divida
e uma guerra acontea, envolvendo uma
despesa adicional anual de 20 milh5es. Ha
[duas] formas pelas quais essa despesa pode
ser provida; primeiro, os impostos podem
ser aumentados para a quantia de 20 mi-
Ihties por ano, dos quais o pais seria total-
mente liberado no retorno da paz; ou,
segundo, o dinheiro poderia ser anualmen-
te emprestado e ftnanciado; no caso, se o
juro consentido fosse de 5%, um debito
continuo de taxas de um milhao por ano
seria contraido para o primeiro ano de des-
pesa, do qual nao haveria nenhum rendi-
mento durante a paz ou em qualquer guer-
ra futura; de um adicional de um milhao
para o segundo ano de despesa, e assim por
diante para cada ano que a guerra poderia
durar. No final de 20 anos, se a guerra

a. Robert Barro. Are government bonds net wealth?

Journal of Political Economy, n. 82, p. 1095-1117,

dezembro de 1974.

durasse tanto, o pais estaria perpetuamen-
te endividado com taxas de 20 milhões por
ano (...).

Na perspectiva da economia, nao ha
difereNa real entre as duas modalidades,
pois 20 milhões em um Unico pagamento
[e] um milhao por ano para sempre sao
precisamente o mesmo valor (...)b.

A versao moderna do teorema ricardiano da
equivalencia parte da hipOtese de que o financia-
mento da divida das novas despesas do governo
compensado por um aumento igual na poupaNa.
De acordo com essa perspectiva, as pessoas con-
cluem que a despesa atual com o deficit exigira, no
futuro, impostos mais altos para pagar a despesa
adicionada aos juros. Na expectativa desses impos-
tos, as pessoas aumentarao suas economias atuais
ao reduzir seu consumo. Um aumento da divida
financiada na despesa do governo, portanto, nao
aumentara os gastos agregados e o PIB pelas quan-
tias previstas pela teoria do padrao macroeconOmi-
co. A politica fiscal e suposta ou completamente
ineficaz ou severamente debilitada.

0 prOprio Ricardo questionou se as pessoas,
de fato, observariam a divida e o financiamento de
imposto equivalente`. A maioria dos economistas
contemporaneos tambem e cetica com relacao a es-
sa afirmacao. Eles alertam ser improvavel que as
pessoas economizem mais hoje como uma maneira
de ajudar seus filhos, netos e bisnetos a pagar os ju-
ros sobre a crescente divida pnblica. Os criticos
tambem notam que, pela maioria das avaliacOes, o
valor da poupanca nacional nos Estados Unidos
declinou nos anos 80, um periodo durante o qual o
governo federal contraiu o mais alto deficit.

b.David Ricardo. Funding system. Works and correspon-
dence. v. 4, p. 185-186.

c. Gerald O'Driscoll. The Ricardian nonequiva-

lence theorem. Journal of Political Economy, n. 85,
p. 207-210, fevereiro de 1977.



sua analise por meio de uma simples representacao grafica e, finalmente, discutiremos as impli-
cacoes politicas que ele descreveu a partir de sua analise.

SalSrios

0 trabalho, disse Ricardo, como todas as outras coisas que sao compradas e vendidas, tern seu
preco natural e seu preco de mercado. 0 preco natural do trabalho é aquele que, dados os habi-
tos e os costumes das pessoas, permite que trabalhadores subsistam e perpetuem a si mesmos sem
uma mudanca em seus nUmeros. 0 preco natural do trabalho depende do preco das necessidades
de vida exigidas pelos trabalhadores e suas familias. Se o custo das necessidades aumentar, os said-
rios nominais aumentardo para que os trabalhadores possam manter seus salarios reais e continuar
a comprar o suficiente para perpetuar a forca de trabalho. Se o preco das mercadorias cair, os said-
rios nominais diminuirao. 0 preco de inercado da mao-de-obra depende da oferta e da demanda,
mas, corn relacao as mercadorias, o prey) de mercado flutua em torno do preco natural.

No longo prazo, o preco natural do trabalho e os salarios nominais tendem a aumentar,
disse Ricardo, por causa do aumento da dificuldade e do custo da producao de alimentos para
o crescente numero de pessoas. Os melhoramentos na agricultura e a importacao de alimentos
neutralizam essa tendencia ao diminuir o custo de vida, mas as forcas que aumentam o custo
de vida permanecem predominantes. Por fim, portanto, os salarios nominais devem aumentar
para fazer frente ao aumento dos custos dos alimentos.

A ideia de Ricardo, de que no longo prazo o trabalhador consegue apenas urn salario mini-
mo, ficou conhecida como "a lei de ferro dos salarios". Quando o preco de mercado do trabalho
sobe acima do preco natural, urn trabalhador pode educar uma grande e saudavel familia. A medi-
da que a populacao cresce, os salarios caem para o preco natural ou ate mesmo abaixo. Quando
o prey) de mercado do trabalho é inferior ao preco natural, a miseria reduz a populacdo traba-
lhista e os salarios aumentam. Portanto, a tendencia no longo prazo é que os trabalhadores rece-
bam o minimo para a subsistencia. Essa analise pessimista foi modificada de duas maneiras.
Primeiro, em uma sociedade industrializada corn o capital aumentando, as reservas de salarios
(Capitulo 5) podem crescer mais rapido do que a populacao e, portanto, os salarios podem per-
manecer acima do salario de subsistencia por urn period() indeterminado. Segundo, Ricardo apa-
rentemente nao entendia, Malthus, o salario natural como se necessariamente urn salario biolo-
gicarnente de subsistencia. Ate certo ponto, esse salario dependia dos habitos e costumes das
pessoas e do que elas consideram ser uma subsistencia minima aceitavel.

Lucros

Temos observado que Ricardo percebeu que as taxas de lucros em diferentes areas de negocios,
em um pais, tendem a se igualar. Os empresarios procuram por uma taxa maxima de lucro, de-
pois de levar em conta as vantagens e desvantagens que urn negocio oferece comparado ao ou-
tro. Os movimentos de prey) influenciam as taxas de lucro que, por sua vez, controlam o fluxo
do capital. A classe abastada, em particular, pode rapidamente transferir as reservas para a maio-
ria dos negOcios rentaveis. 0 mercado livre e competitivo e as ago- es dos individuos tendem a
produzir taxas de lucro que sao iguais ou igualmente vantajosas, na balanca, para todos os tipos
ri p rl Prr/1C1 /le werril,r1F• P ;cn n1n cli rs,, r; Ii '11 l entnvn ci lii cr., entst-ca 1-cor-rn 1-.-“,,re; In ell rt
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da e zero) domina a taxa de lucro na economia total. Se a taxa de lucro for maior na indstria
do que na renda da terra marginal, o capital fluira da agricultura para a inchistria, e uma terra

de melhor qualidade se tornara a nova terra marginal. Se a agricultura for mais lucrativa do que

a indUstria, o capital migrara em direcao à agricultura, e a prOxima terra de tipo inferior se tor-

nara a terra marginal cultivada.

Lembre-se de que Ricardo enfatizou que os lucros e os salarios variam inversamente. Um

aumenta à custa do outro. Por que os maiores salarios devem resultar dos lucros em vez de serem

passados para os prNos mais altos? A resposta esta na equacao de troca e na balanca internacio-

nal de pagamentos. Se os pre 9ps aumentarem, mais dinheiro sera necessario para vender uma

determinada quantidade de bens. De onde vira o dinheiro? Em vez de o ouro vir de fora do pais,

ele deixara o pais, porque os precos dos paises estrangeiros seriam menores do que os nacionais.

Com uma reduzida oferta de dinheiro, os pre9 ps nao podem subir. Portanto, os prOprios empre-

gadores devem suportar os custos mais altos de producao; o aumento de salarios simplesmente

reduz os lucros. Inversamente, se os salarios diminuirem, os precos nao cairao. Se eles diminui-

rem, o ouro circulara no pais e os precos aumentarao novamente.

E qual sera a tendencia no longo prazo para a taxa de lucro e a divisao de lucro da renda

nacional? Lembre-se de que Adam Smith achava que a taxa de lucro cairia por causa do cresci-

mento da competitividade entre os empresarios, e ele recebia bem essa evolucao. Ricardo pen-

sava que a taxa de lucro cairia por causa do aumento da dificuldade do cultivo dos alimentos para

uma populacao crescente e isso o preocupava. Ele achava que a queda das taxas de lucros conte-

ria o aciimulo e o investimento de capital e, por último, produziria um estado fixo. Esse estado

seria alcancado quando o novo investimento cessasse, quando a populaao nao pudesse crescer

mais porque os limites da producao de alimentos tinham sido atingidos e quando cada exceden-

te disponivel tivesse sido apropriado como renda. Para Ricardo, porem, esse estado fixo era vis-

to como um resultado teOrico de sua teoria e nao como uma realidade mais prOxima.

Rendas

Como foi afirmado na secao anterior, Ricardo percebia um conflito entre os interesses dos tra-

balhadores e dos capitalistas. Um conflito ate mais basico existe, disse ele, entre os proprietarios

de terras e o resto da sociedade. A medida que a populacao cresce, o aumento da demanda por

alimentos elevara seu preco. Sabemos, de nossas discuss6es anteriores, que isso trara as terras

mais pobres para o cultivo e fara com que as melhores terras sejam cultivadas mais intensamen-
te. As rendas, portanto, aumentarao. Os salarios nominais, como observamos, tambem aumen-

tarao para manter o salario natural ou de subsistencia.

A representa0o contempornea

Os economistas contemporaneos resumem as mais simples caracteristicas da distribuicao de Ri-
cardo por meio de uma representacao grafica". Na Figura 7-1, medimos o tamanho da forca de

13. William J. Baumol, Economic dynamics. 3. ed. Nova York: Macmillan, 1970. Capitulo 2. Thomas M.
Humphrey tem demonstrado muito bem essa analise utilizando o produto medio e as linhas de curvas do pro-
duto marginal. Veja sua obra Algebraic producrion functions and their use before Cobb-Douglas. Economic
Quarterly. Federal Reserve Bank of Richmond, n. 83, p. 60, inverno de 1997.
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trabalho horizontalmente, enquanto medimos o nivel da producao total, da renda, do lucro e
dos salirios verticalmente. A medida que a populacao e a for-ca de trabalho aumentam, os ren-
dimentos marginais decrescentes na agricultura mostram que a producao total aumenta em uma
taxa decrescente. A curva "Produto total menos renda" aplana ate mais rapidamente do que a
curva do "Produto total", produzindo urn crescimento de distancia vertical entre as duas cur-
vas. Assim, a renda total recebida pelos proprietirios de terras cresce corn a populacao. A linha
reta OS mede o total de salarios (medidos sobre o eixo vertical). Sua constante inclinacao refle-
te um valor de salirio real constante que fica no nivel de subsistencia a medida que a forca de
trabalho cresce. Isto é, embora os salarios totais realmente crescam, os salarios de subsistencia
permanecem constantes.

0 A B C
Tamanho da forca de trabalho

Figura 7-1 Uma representarao modema da teoria de distribuicao de renda de Ricardo
De acordo corn Ricardo, os aumentos no tamanho da forca de trabalho interagem corn a terra fixa e corn os

rendimentos decrescentes na agricultura para levar o produto total a aumentar ern uma taxa decrescente. Um

aumento no tamanho da forca de trabalho de A a C aumenta os salarios totais de Wa W , reduz os lucros de

Pa zero e aumenta as rendas de R a R'. No tamanho da forca de trabalho C, a economia atinge urn estado fixo,

em que nenhum acUmulo de capital adicional ocorre. Como os salarios reais, medidos pela inclinacao de S,
sao mantidos ern urn nivel de subsistencia e os lucros sao eliminados, os proprietarios de terras sao os Unicos

beneficiarios do processo de crescimento no longo prazo.

Suponha, inicialmente, que o tamanho da for-ca de trabalho seja A. Ali, os salarios totais,
os lucros totais e as rendas totais sao mostrados como distancias verticais W, P e R, respectiva-
mente. Os lucros relativamente altos aumentam o tamanho das reservas de salirios, deixando
um aumento temporario (nao mostrado) do salario real. Esse salirio real major permite o cres-
cimento da populacao e aumenta a forca de trabalho para, digamos, B, que leva o salario real
de volta para seu nivel de subsistencia. Mas, no tamanho da forca de trabalho B, a divisao de
lucro d menor do que em A, enquanto a divisao de renda é major.

0 process° se repete pois, embora menores, os lucros ainda sao positivos no tamanho da
forca de trabalho B. A populacao e o tamanho da forca de trabalho crescem uma vez mais. Fi-
nalmente, a economia atinge o tamanho da forca de trabalho C, em que os lucros sao elimina-
dos e o investimento de capital nao esti longe de se aproximar. 0 crescimento da populacao e
da forca de trabalho termina, enquanto a economia atinge um estado fixo. Especificamente, o
estado fixo ocorre no tamanho da forca de trabalho C, em que os salirios totais sao os lu-
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cros sao zero e a renda e Como os salarios permanecem no Mvel de subsistencia enquanto

os lucros sao espremidos, os proprietarios de terras sao os Unicos beneficiarios no processo de

expansao no longo prazo. Seus nUmeros ficam constantes e suas rendas crescem. As grandes ren-

das continuam ate mesmo quando a economia atinge o estado fixo.

lMPLlCACES POUTICAS

Ricardo descreveu diversas conclusOes importantes de sua analise dos componentes da renda

nacional. Primeiro, ele percebeu que os salarios n'ao deveriam ser regulados nem ser uma esmo-

la dada ao pobre:

Como todos os outros contratos, os salarios deveriam ser deixados para a justa e livre concor-
rencia do mercado e nunca ser controlados pela interferencia da legiskao.

A tendencia nitida e direta das leis dos pobres esta em dire-ao oposta aqueles principios
Obvios: nao é, como pretendia benevolentemente a legislação, para corrigir a condi ao dos
pobres, mas para deteriorar a condi ao dos pobres e dos ricos; em vez de transformar os po-
bres em ricos, elas sao calculadas para transformar os ricos em pobres".

Posteriormente, Ricardo concluiu (como tinham concluido os fisiocratas) que uma taxa

sobre a renda atingiria apenas a renda. Como tal, uma taxa cairia totalmente sobre os proprie-

tarios de terras e nao poderia ser transferida para ninguem mais. Os proprietarios de terras nao

poderiam aumentar as rendas para pagar pela taxa, porque a terra marginal nao pagaria nenhu-

ma renda e, portanto, nenhuma taxa. A taxa sobre a renda deixaria sem interferencia a diferen-

ca na produtividade entre a terra marginal e a terra melhor. A taxa nao elevaria o preco da pro-

ducao da lavoura, nem desencorajaria o cultivo da terra. Nos Estados Unidos, essa foi a analise

que levou à ideia de Henry George de uma taxa Unica, uma taxa que abrangesse toda a renda

da terra. Essa nao era a ideia de justica de Ricardo.

Finalmente, discordando de Malthus, Ricardo se opOs fortemente as leis dos cereais. Pelo

cancelamento das tarifas e de outras restricOes sobre a importacao de graos, o interesse da socie-

dade seria promovido a custa dos proprietarios de terras. Por que? A resposta, e claro, vem sua

teoria de distribuicao. Os precos mais baixos dos graos reduzirao a renda e aumentarao os lu-

cros, aumentando assim o acUmulo de capital, sustentando as reservas de salarios e retardando

a chegada do estado fixo.

Ricardo se opOs as leis dos cereais por uma segunda razao: elas reduziam os ganhos do mer-

cado internacional. É para esse assunto que vamos nos dirigir agora.

A teoria dos custos comparativos

Ricardo criou um forte argumento para o mercado livre baseado nos ganhos de eficiencia que

ele confere:

Em um sistema de comercio perfeitamente livre, cada pais naturalmente dedica seu capital e

seu trabalho as atividades que lhe sao mais beneficas. Essa busca de vantagem individual esta
admiravelmente conectada com o bem universal de todos. Estimulando a indUstria, premian-

14. Ricardo, Works and correspondence, p. 105-106.
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do a criatividade e utilizando de modo mais eficaz os poderes peculiares concedidos pela natu-
reza, distribui-se o trabalho mais eficiente e economicamente: enquanto, aumentando a quan-
tidade geral de producao, difunde-se o beneficio geral e une-se, por urn laco comum de inte-
resse e de intercambio, a sociedade universal das nay:3es do mundo civilizado. Esse é o principio
que determina que o vinho sera feito na Franca e em Portugal, que o milho sera cultivado na
America e na PolOnia e que as ferramentas e outros bens sera° fabricados na Inglaterra'3.

Smith defendia o mercado externo sem barreiras para ampliar os mercados e remover os
excedentes. 0 mercado estava baseado nas diferencas nos custos absolutos. Ricardo deu uma
contribuicao brilhante e duradoura para o pensamento economic ° ao mostrar que, ate mesmo
quando um pals é mais eficiente do que o outro na producao de todas as mercadorias, o corner-

cio entre os dois, contudo, pode set de vantagem rn6tua. Sua teoria dos custos relativos é conhe-

cida hoje como a teoria das vantagens comparativas.
Ricardo explicitamente assumia, em sua prova teorica dos ganhos de mercado, que o capi-

tal e o trabalho nao circulavam entre os paises. He irnplicitamente assumia que os custos fica-
yarn constantes a medida que os produtos aumentavam. Contudo, a especializacao nao seria
efetuada em toda a sua extensao. Todos os custos foram calculados no period() das horas de tra-
balho, uma aproximacao consistente corn a teoria de valor do trabalho.

Ricardo baseou sua explicacao da lei dos custos comparativos no numero de unidades de
trabalho necessario para produzir uma quantidade especifica de tecido e de vinho em dois pal-
ses: Inglaterra e Portugal. Afirmar que leva uma certa soma de trabalho para produzir cada uni-

dade de tecido ou vinho tambem é afirmar que uma certa quantidade de vinho ou tecido pode

ser produzida corn cada unidade de trabalho. Isto 6, se sao necessarias duas unidades de traba-
lho para produzir cada unidade de produto, entdo, obviamente, cada unidade de trabalho pode

produzir 1/2 unidade de produto. Empregaremos mais tarde essa terminologia para ilustrar a

lei das vantagens comparativas de Ricardo.
A Tabela 7-3 mostra que Portugal tern uma vantagem absoluta de custo sobre a Inglater-

ra na producao de vinho e de tecido. Portugal pode produzir tres unidades de vinho corn cada

unidade de trabalho. A Inglaterra pode produzir apenas uma unidade de vinho. Da mesma

maneira, Portugal pode produzir mais unidades de tecido (6) corn uma unidade de trabalho do
que a Inglaterra (5). Portugal estaria em melhor situacao do que a Inglaterra nesses mercados?
Ricardo respondeu corn urn enfatico "Nao". Cada nacao deveria produzir o produto para o qual

tern uma vantagem relativa, isto é, o produto para o qual ela tern o custo de oportunidade nacio-

Tabela 7-3
Ilustracao das vantagens comparativas
(Saidas hipoteticas por unidade de trabalho utilizado)

VINHO TECIDO

PORTUGAL 3 6
INGLATERRA 1 5

Total 4 11

i c TA-- :1-.;A-- — 122 12A
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nal mais baixo. 0 custo de oportunidade de Portugal para a producao de uma unidade de vi-
nho e duas unidades de tecido (6/3). 0 custo de oportunidade da Inglaterra para a producao
de uma unidade de vinho e cinco unidades de tecido (5/1). É relativamente menos custoso para
Portugal se especializar na produao de vinho. Por sua vez, o custo de oportunidade de produ-
cao de uma unidade de tecido para Portugal e 1/2 unidade de vinho (3/6); o da Inglaterra e 1/5
unidade de vinho. A Inglaterra, portanto, deveria se especializar na producao de tecido, pois
tem um custo de oportunidade menor do que Portu-gal.

Agora, suponha que Portugal transfira uma unidade de trabalho da fabricacao de tecido

para a produao de vinho. Como resumido na Tabela 7-4, a producao de vinho em Portugal

aumenta por tres unidades (1 X 3), e a producao de tecido cai por seis unidades (1 X 6). Por

enquanto, suponha que a Inglaterra transfira duas unidades de trabalho (uma nao e suficiente

para mostrar os ganhos) da producan de vinho para a fabricacao de tecido. 0 resultado? A pro-

ducao de tecido aumenta por 10 unidades (2 X 5), e a producao de vinho cai por duas unida-

des (2 X 1). A especializacao aumenta a producao de vinho e de tecido! Ricardo enfatizou que

as leis dos cereais reduziam ganhos de eficiencia como esses.

Tabela 7-4
Os ganhos da especializa0o e do mercado
(Produc"an hipotetica por unidade de trabalho utilizado)

VINHO TECIDO

PORTUGAL +3 –6
INGLATERRA –2 +10

Lucro total +1 +4

Ricardo tambem questionou o impacto que uma fabricacao inglesa aperfeicoada de vi-

nho poderia ter sobre o equilibrio de mercado entre a Inglaterra e Portugal. Suponha, disse

ele, que esse aperfeicoamento nao desse muito lucro para Portugal enviar o vinho para a

Inglaterra, mas que pagasse para Portugal importar tecido da Inglaterra. 0 importador por-

tugues nao teria mais as libras esterlinas britanicas recebidas como pagamento pelo vinho e
teria de usar o ouro e a prata para adquiri-las. Isso elevaria o preco da libra esterlina e pode-

ria ate mesmo interromper a importacao de tecido totalmente. Mas se o prernio sobre a moe-

da britanica fosse menor do que o lucro da importacao de tecido, o ouro ou a prata iriam para

a Inglaterra no pagamento pela moeda britanica necessaria para comprar o tecido. 0 declinio

da oferta do dinheiro em Portugal provocaria a queda dos precos la, e o crescimento da ofer-
ta de dinheiro na Inglaterra provocaria a queda de precos naquele pais. Isso ocasionaria um

novo equilibrio no comercio externo. Aqui esta o mecanismo de preco-fluxo de moeda de

Hume mais uma vez.
Ricardo nao especificou claramente como os ganhos mostrados na Tabela 7-4 seriam divi-

didos entre Inglaterra e Portugal. Embora sua teoria defina os limites em que as proporceies de

troca entre as mercadorias internacionalmente comercializadas poderiam flutuar, nao tenta

explicar o que determina as proporc6es. John Stuart Mill (Capitulo 8) apresentou mais tarde

uma teoria da demanda rinitua que abordou essa questao.
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0 DESEMPREGO SEGUNDO RICARDO

Lembre-se de que Malthus argumentou que os capitalistas satisfizeram seus desejos e, portan-

to, economizam grandes montantes. A menos que ocorra o contrario, devido aos gastos dos pro-
prietarios de terras, a demanda efetiva seta insuficiente para comprar toda a producao. 0 exces-

so de oferta resultante forcara os produtores a reduzir sua producao e a dispensar trabalhadores.
Ricardo concordou que urn excesso de oferta temporario poderia ocorrer, mas argumentou que
a producao total e o emprego geralmente prevalecem. Ele apelou para a lei que hoje é conheci-
da como a lei dos mercados de Say para defender sua posicao'. Essa lei diz que "a oferta cria sua
propria demanda". De acordo corn essa perspectiva, o processo de producao de bens gera o sala-
rio de eficiencia, o lucro e a renda de arrendamentos para comprar os bens. Alem disso, a von-
tade de comprar os bens de consumo ou de capital se une a habilidade para faze-los. A super-
producao de uma mercadoria especifica poderia ocorrer devido a ma previsao, mas tal
circunstancia automaticamente se corrigiria. 0 produto seria vendido corn perda e os recursos
seriam transferidos para a producao de outras mercadorias para as quais agora haveria, eviden-

temente, uma maior demanda. Alem disso, as economias dos capitalistas provocam urn aumen-
to nos gastos de investimento que criam a demanda para os fatores de producao e, portanto, a
renda para os fornecedores desses recursos. Consequentemente, a demanda efetiva estaria sem-
pre presente ern urn nivel suficiente para comprar a producao.

Na terceira edicao de Principles of political economy and taxation, Ricardo incluiu urn no-
vo capitulo intitulado "On machinery" (Sobre o maquinario) ern que criou a possibilidade do
desemprego tecnologico. Ricardo declarou que havia se enganado ern sustentar a concepcao de
que a introducao do maquinario ajudaria todas as tres classes principais de receptores de renda.

Suas rendas monetarias, pensou, seriam as mesmas, enquanto suas rendas reais aumentariam,
pois os bens poderiam set produzidos corn menor custo corn o maquinario. Ate mesmo os tra-
balhadores ganhariam, porque o mesmo trabalho seria exigido como antes da mecanizacao e,

portanto, os salarios nominais nao diminuiriam. Mesmo que o mamero de trabalhadores ern uma
industria se tornasse excessivo, o capital migraria para alguma outra industria e aumentaria lá o
emprego. A iinica inconveniencia seria a inadaptacao temporaria que ocorre quando o capital
e o trabalho se transferem de uma aplicacao para outra.

0 argumento revisto de Ricardo foi o de que a introducao do maquinario beneficiaria o

proprietario e o capitalista, como ele tinha acreditado no passado, mas seria freqiientemente
muito prejudicial ao trabalho. Se mais capital fosse investido ern maquinario (capital fixo),
menos capital de giro estaria disponivel para as reservas de salarios fora das quais os salarios sao
pagos. Em outras palavras, o capital e escasso, e a parte que é desviada para o maquinario repre-

senta uma deducao daquele destinado aos salarios:

A opinido estudada pela classe trabalhista, de que o emprego do maquinario C freqiientemen-
te prejudicial aos seus interesses, nao e fundada sobre o preconceito e o erro, mas C adaptavel
aos principios corretos da economia

16.Veremos no CapItulo 8 que sua lei realmente tinha origem em Smith e foi desenvolvida pelo amigo de Ri-
cardo, James Mill. J. M. Keynes a creditou a J. B. Say — que tambem expressou a ideia — e consequentemen-
te ela ficou conhecida como a lei de Say.
17. Rican-in. Wnrkr Dn.d. rorrpchnndpnrp. n. 392_
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Ricardo pensava que, no longo prazo, o efeito da introduQ:o do maquinkio poderia ser

mais favothel do que o efeito no curto prazo. Mesmo que o lucro do capital do capitalista se

mantenha o mesmo depois do investimento elevado no maquinkio, mais pode ser economiza-

do porque o custo dos bens de consumo produzidos cai. Assim, o capitalista pode investir mais,

empregando no final, novamente, a popula0.o excedente. Portanto, provavelmente o desem-

prego tecnolOgico deve ser apenas um problema no curto prazo para os trabalhadores, mas um

problema muito real.

Em qualquer caso, disse Ricardo, o governo nunca deveria desencorajar a utilização do

maquinkio. 0 capitalista que ffio estiver autorizado a receber o maior lucro possivel da

zação do maquinkio em seu pais investith o capital fora dele. A demanda por trabalho seth redu-

zida se o maquinkio for introduzido no pais, mas desapareceth totalmente se o capital for inves-

tido fora. Alem disso, como o novo maquinkio reduz o custo dos bens produzidos, ele permite

que um pais mantenha a competitividade com os paises estrangeiros que estk) desenvolvendo

mkjuinas novas e melhores para serem utilizadas.

AVALIACik0

Ricardo deu vkias contribuições duradouras para a análise econOmica. De especial importffilcia

foram suas contribui9Oes para a utilizack) do raciocinio abstrato, sua teoria da vantagem compa-

rativa, seu emprego da anlise marginal, sua apresenta o da lei dos rendimentos decrescentes na

agricultura e sua amplia o do escopo da arthlise econOmica para incluir a distribuição de renda.

Por outro lado, sua anfise foi fraca e imprecisa em vkios aspectos. Como Malthus, ele

tendeu a dar muita enfase à lei dos rendimentos decrescentes na agricultura. 0 avan 90 tecno-

lOgico e o actimulo de capital, historicamente, tem aumentado a produ o por unidade de tra-

balho nas na95es desenvolvidas. Na Figura 7-1, isso pode ser mostrado pelos movimentos ver-

ticais das curvas do "Produto total" e do "Produto total menos renda". Ricardo tambem

estava correto ao enfatizar que os proprietkios de terras, como um todo, não tinham nenhum

interesse na produtividade elevada na agricultura. A terra que ffi.o puder sustentar as pessoas

que nela trabalham não seth cultivada. Os melhoramentos feitos pelos proprietkios de terras

permitem que a terra mais pobre seja cultivada, aumentando o excedente disponivel para a ren-

da sobre a terra mais produtiva. A renda cairá apenas se os melhoramentos na agricultura forem

desacompanhados da demanda elevada pelos produtos da lavoura

Ricardo tambem pode ser condenado pela suposi o irreal de que a terra tem uma utiliza-

ck) simples. Isso permitiu que ele concluisse que a renda da terra 18 rik) é um custo de produ o.

Na verdade, há utiliza0es concorridas para a maioria dos terrenos, assim como há utiliza95es

concorridas para o trabalho e o capital. Um lote de terra seth utilizado na parte onde e mais fer-

til e, portanto, precisará de um pagamento para cobrir seu custo de oportunidade (produto pre-

cedido à prbxima melhor Nesse aspecto, a renda éum custo de producki e 1-thTo sim-

plesmente um residuo disponivel depois de os salkios e os lucros serem deduzidos da receita.

0 pensamento de Ricardo a respeito do impacto dos adicionais do novo maquinkio so-

bre o emprego tambem foi equivocado. A introdu o do novo capital pode tanto aumentar a

demanda pelo trabalho como diminui-la. 0 capital e o trabalho s5.o freqentemente recursos

complementares.

18. N.R.T. Resultado do arrendamento da terra.
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Finalmente, a maioria dos estudiosos de Ricardo afirma que sua teoria de valor nab deu
enfase suficiente ao papel da demanda. Nesse aspecto, argumenta-se que sua teoria de valor
representou urn retorno da linha de raciodnio que consequentemente produziu a teoria de va-
lor contemporanea. Mas, nos anos 80, urn ou dois importantes estudiosos desafiaram esse
conhecimento convencional. Sua reinterpretacao da analise do valor de troca de Ricardo o colo-
cou diretamente na tradicao da teoria de valor associada a Alfred Marshall e outros economis-
tas neoclassicos. Embora o debate resultante sobre o prOprio "ajuste" de Ricardo na histOria
do pensamento econOmico tenha sido reforcado, todos os academicos concordam que ele é uma
figura extremamente importante no desenvolvimento da analise econ6mica.

Perguntas para estudo e discussao
1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia dos seguintes conceitos para a histOria do

pensamento econOrnico: questa() da moeda, lei dos rendimentos decrescentes, margem exten-
siva de cultivo, margem intensiva de cultivo, mercadorias nao-reprodutiveis, mercadorias
reprodutiveis, distribuicao funcional de renda, estado fixo e teoria dos custos comparativos.

2. Relate o posicionamento de Ricardo sobre as leis dos cereais para sua (a) teoria de distribui-
cao e (b) teoria dos custos comparativos.

3. Compare e contraponha os pontos de vista de Ricardo e Malthus sobre cada urn dos seguin-
tes topicos: (a) leis dos cereais, (b) salario de subsistencia e (c) superproducao.

4. Use os dados a seguir para determinar qual nacao deveria se especializar na producao de sapa-
tos e qual deveria se especializar na producao de trigo. Suponha que a nacao A transfira cinco
unidades de trabalho em direcao a mercadoria para a qual tern uma vantagem comparativa,
enquanto a nacao B transfere uma unidade de trabalho para a mercadoria para a qual tern uma
vantagem comparativa. Em quantas unidades o total de producao de trigo aumentard? Em
quantas unidades o total de producao de sapatos aumentard? Explique suas conclusoes.

TRIGO SAPATOS
(POR UNIDADE DE TRABALHO)

NAcii0 A 1 1

NA00 B 4 8

5. Suponha que os precos na coluna denominada "Preco do trigo por alqueire" na Tabela 7-2
(terra de tipo A) fossem duas vezes aqueles mostrados. Derive os novos valores para a renda.
Qual é a implicacao desses aumentos de precos para a renda medida na margem extensiva de
cultivo?

6. Como a teoria do trabalho de Ricardo para uma economia desenvolvida difere da de Smith?
Utilize um grafico contemporaneo da oferta e da demanda para demonstrar a ideia de Ri-

19. Samuel Hollander fez esse Ultimo caso em The economics of David Ricardo. Toronto: University of Toron-
to Press, 1979. Esse livro tern provocado controversia. Por exemplo, veja D. O'Brien. Ricardian economics and
the economics of David Ricardo. Oxford Economic Papers, n. 33, p. 352-326, novembro de 1981; S. Hollan-
der. The economics of David Ricardo: a response to professor O'Brien. Oxford Economic Papers, n. 34, p. 224-
246, marco de 1982; e A. Roncaglia. Hollander's economics. Journal of Post-Keynesian Economics, n. 4, p. 339-
2co 1 001
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cardo de que um aumento na demanda do produto nao aumentara o valor (preo) dos bens

reprodutiveis que s-ao produzidos em custo medio constante. Dica: lembre-se, dos desenvol-

vimentos anteriores, de que uma curva na oferta do produto e uma curva do custo marginal.

7. Discuta a afirma'ao: Adam Smith olhou para a economia e viu um grande concerto; Ricar-

do olhou para ela e viu algo bastante diferente.

8. Qual impacto um melhoramento na tecnologia agricola teria sobre as curvas do "Produto to-

tal" e do "Produto total menos renda" apontadas na Figura 7-1? Mostre isso sobre o diagra-

ma e declare a implicaao com respeito à chegada do estado fixo.

9. Utilize o mecanismo de prey)-fluxo de moeda de Hume para explicar por que Ricardo

achava que aumentos nos salarios nominais pagos aos trabalhadores reduziriam os lucros

das firmas.
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CAPiTULO 8 

A ESCOLA CLASSICA - BENTHAM,
SAY, SENIOR E MILL

Varios pensadores importantes, alem de Smith, Malthus e Ricardo, contribufram para a aria-
use da economia classica. Examinaremos quatro deles neste capftulo. Desse grupo, ha urn
consenso de que o Ultimo, John Stuart Mill, fez as contribuicoes mais significativas para a
economia.

JEREMY BENTHAM

Jeremy Bentham (1748-1832) viveu o suficiente para acompanhar a publicacao dos ensaios eco-
nornicos de David Hume, de The wealth of nation de Adam Smith, dos trabalhos de David Ri-
cardo e de Thomas Malthus e dos primeiros manuscritos de John Stuart Mill. Bentham nao foi

apenas urn adepto entusiasta da escola classica, mas tambem deu algumas contribuicaes validas

para sua filosofia e economia. Ele se gabou:

Eu fui o pai espiritual de [James] Mill, e Mill foi o pai espiritual de Ricardo: entao, Ricardo
era meu neto
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Bentham, uma crianca precoce, leu histOria e estudou latim aos 4 anos de idade. Matricu-

lou-se no Queen's College, em Oxford, aos 12 anos e formou-se aos 15. Depois, estudou direi-

to como seu pai desejava. Logo abandonou a advocacia para iniciar sua vida academica, depen-

dendo de seu generoso e adorado pai para sustenta-lo. Bentham reuniu à sua volta um circulo

agradavel de amigos e discipulos entusiastas que promoveram suas ideias; entretanto, a maioria

de seus manuscritos proliferos nao foi publicada ate bem depois de um seculo da sua morte.

Como era seu desejo, o corpo de Bentham foi dissecado em beneficio da ciencia. Ele dei-

xou todos os seus bens para a College University, em Londres, com a condicao de que seu cada-

ver estivesse presente em todas as reuniOes do conselho. Seu esqueleto, empalhado e vestido, es-

ta em exposicao pUblica em uma redoma de vidro. Esta sentado em uma cadeira, com uma

bengala e luvas nas maos. A cabeca do corpo e de cera, mas a cabeca verdadeira de Bentham,

conservada no estilo dos cacadores de animais sul-americanos, esta apoiada sobre um prato en-

tre seus pes.

Utilitarismo

0 tema central do pensamento de Bentham e chamado utilitarismo ou principio da felicidade

maior. Sua fdosofia basica, o hedonismo 2 , remonta aos gregos da Antigilidade'. Essa ideia e a de

que as pessoas perseguem as coisas que dao prazer e evitam as que provocam o sofrimento; todos

os individuos procuram alcancar seu prazer total. 0 utilitarismo 4 se sobrepOs ao hedonismo, a

doutrina etica que dizia que a conduta deveria ser direcionada para promover a maior felicidade

do maior nUmero de pessoas. Assim, ao reconhecer uma funcao positiva para a sociedade, o uti-

litarismo moderou a perspectiva extremamente individualista do hedonismo. Se um individuo

persegue apenas o prazer pessoal, sua acan promovera uma felicidade geral? Nao necessariamen-

te, pensou Bentham. A sociedade, porem, tem seus prOprios metodos de obrigar os individuos a

promover a felicidade geral. 0 dominio da lei estabelece sancOes para punir os individuos que, na

busca de seu prOprio prazer, prejudicam os outros excessivamente. As sancOes morais ou sociais

tambem existem, das quais o ostracismo e um exemplo. Ate mesmo as sancOes teolOgicas, tal co-

mo o medo da punicao no futuro, ajudariam a reconciliar o interesse prOprio individualista do

hedonismo com o principio utilitario da maior felicidade para o maior nUmero de pessoas.

Ao utilizar o utilitarismo como base, Bentham desenvolveu uma serie sistematica de dou-

trinas filosOficas e econOmicas apontando para a reforma. Vejamos o que diz Bentham sobre o

principio da utilidade, como o fez no primeiro capitulo de An introduction to the principles of
morals and legislation, i mpresso pela primeira vez em 1780:

A natureza tem colocado a humanidade sob o controle de dois poderosos senhores, o sofii-

mento e oprazer. Isoladamente, eles deveriam indicar o que devemos fazer e, tambem, deter-

1.N.R.T. Embalsamada — mumificada.
2. N.R.T. Hedonismo: doutrina moral que considerava o prazer a finalidade da vida.
3. Por exemplo, S. Todd Lowry mostra que a teoria do valor quantitativo subjetivo foi detalhada em Protago-
ras de Plat'ao. Veja Lowry. The roots of hedonism: an ancient analysis of quantity and time. History of Politi-
cal Economy, n. 13, p. 812-823, inverno de 1981.
4. N.R.T. Filosofia utilitarista. Bentham afirma que todo ato humano e moralmente vThdo, desde que traga
felicidade.
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minar o que vamos fazer. De urn lado, o padrao do certo e do errado, do outro, a corrente
das causas e efeitos, sao amarrados ao seu trono. Eles nos governam em tudo o que fazemos,
em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos: cada esforco que fazemos para nos livrar
de nossa sujeicao servira apenas para demonstri-la e confirma-la. Em outras palavras, um
homem pode pretender it contra seu imperio: mas, na realidade, ficari sujeito a ele todo o
tempo. 0 principio da utilidade reconhece essa sujeicao e a assume para a base' desse siste-
ma, cujo objeto é levantar a estrutura da felicidade pelas maos da razao e da lei (...)

Pelo principio da utilidade, entende-se o principio que aprova ou desaprova cada acao, se-
ja ela qual for, de acordo corn a direcao que ela parece seguir para aumentar ou diminuir a
felicidade de uma parte cujo interesse esta em questao: ou, em outras palavras, para promo-
vet ou se opor aquela felicidade. Refiro-me a cada acao, seja ela qual for; e, portanto, nao ape-
nas a cada acao de urn indivicluo em particular, mas a cada medida do governo.

Pela utilidade, entende-se a propriedade de qualquer objeto, pelo qual se tende a produ-
zir o beneficio, a vantagem, o prazer, o bem ou a felicidade (...) ou (...) a impedir o aconte-
cimento do prejuizo, do sofrimento, do mal ou da infelicidade para uma parte cujo interes-
se e considerado: se aquela parte é a comunidade em geral, entao, para a felicidade da
comunidade; se é um individuo especifico, entao, para a felicidade desse individuo.

A comunidade ê urn corpo ficticio, composto de individuos considerados tao integrantes
quanto cram seus membros. 0 interesse da comunidade, entao, é o que? A soma de interes-
ses dos varios membros que a compoem.

E intitil falar do interesse da comunidade sem entender qual é o interesse do indivicluo.
Diz-se que uma coisa promove o interesse (...) de urn individuo quando tende a acrescentar
algo ao total de seus prazeres; ou, o que vem a set a mesma coisa, a diminuir o total de seus
sofrimentos.

E possivel dizer, entao, que uma acao pode ser adaptive' ao principio da utilidade (...)
quando a tendencia que tern para aumentar a felicidade da comunidade é major do que qual-
quer uma para diminuir.

Uma medida do governo (...) pode-se dizer adaptive' ou ditada pelo principio da utilida-
de, quando, da mesma maneira, a tendencia que tem para aumentar a felicidade da comuni-
dade é major do que qualquer tendencia que tenha para diminui-1a6.

A utilidade marginal decrescente

Em The philosophy of economic science, Bentham argumentou que a riqueza é uma medida de
felicidade, mas tern uma utilidade marginal decrescente a medida que aumenta.

De duas pessoas que tem fortunas desiguais, aquela que tern a major riqueza deve, pot urn legis-
lador, set considerada como tendo a major felicidade. Mas a quantidade de felicidade nao con-
tinuard aumentando, em qualquer coisa, quase na mesma proporcao que a quantidade de
riqueza: dez mil vezes a quantidade de riqueza nao tiara corn ela dez mil vezes a quantidade de
felicidade. Sera ate mesmo assunto de dtivida, se dez mil vezes a riqueza em geral trari corn ela
duas vezes a felicidade. 0 efeito da riqueza na producao de felicidade continua diminuindo,
enquanto a quantidade pela qual a riqueza de um homem excede a daquele outro continua a
aumentar: em outras palavras, a quantidade de felicidade produzida por uma pequena parte da

5. N.R.T. Fundament° . Bentham acreditava que esse seria o fundamento de sua teoria social.
6. Jeremy Bentham. An introduction to the principals of morals and leeislation. Nova York: Hafner. 1948. D. 1-3.
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riqueza (cada parte sendo da mesma magnitude) seth menor em cada parte. 0 segundo pro-

duzira menos do que o primeiro, o terceiro menos do que o segundo, e assim por diante'.

Aqui Bentham introduziu a ideia da utilidade marginal do dinheiro, da mesma forma que

Ricardo introduziu a ideia da produtividade marginal em sua teoria da renda.

As implicaOes das ideias de Bentham

Em seu tempo, as ideias de Bentham promoveram, mais amplamente, o progresso, a reforma,

a democracia e a melhoria das condiy5es sociais indesej eis. Bentham viveu e escreveu duran-

te um periodo em que as pessoas simples, os "pobres trabalhadores'', não podiam se expressar e

nem votar na administra o de assuntos politicos e sociais. Esperava-se que eles fossem servis,

dOceis e trabalhadores. Seu trabalho e seus sacrificios aumentavam o poder da na o, a glOria

de seus governadores, a riqueza dos industriais e dos mercadores e a negligencia ociosa dos aris-

tocratas. Ainda houve um filOsofo que disse que as pessoas s5.o pessoas, apesar de sua condic)

social. Assim, se alguma coisa se acrescenta ao prazer dos plebeus mais do que diminui o prazer

de um aristocrata, ela é recomen6vel. Se a interven o do governo aumenta a felicidade de uma

comunidade mais do que a diminui, est. justificada.
Bentham enfatizou que os legisladores devem aumentar a felicidade total da comunidade

de maneira eficiente. Em vez de as pessoas servirem ao Estado, o Estado deveria servir às pes-

soas. Os prOprios individuos, ri` ) o governo, s:o geralmente os melhores juizes daquilo que efi-

cientemente promove seu prOprio bem-estar. Ele concluiu que o controle e os regulamentos do

Estado existentes eram prejudiciais, e seu slogan para o governo era "Fique quieto''. Entretanto,

ele ri) cultuou o laissez-faire como um principio a ser aceito cegamente. Bentham defendeu a

filosofia de que, se existem raz6es especiais, o governo deve intervir. Por exemplo, ele acreditou

que o Estado deveria monopolizar a questk, do papel-moeda, economizando assim os juros so-

bre seu emprestimo. Ele tambem deveria fazer funcionar o seguro de vida e de anualidade e a

taxa sobre a heraNa e os monopOlios, e assim por diante. Onde os interesses das pessoas ri.o

são naturalmente harmoniosos, o Estado deveria estabelecer uma harmonia artificial de interes-

ses que promovesse a maior felicidade de um grande nUmero de pessoas.

Os filOsofos utilitaristas desejavam fazer da moral uma ciência exata. Na sua opinião, se

apenas o prazer e o sofrimento pudessem ser medidos quantitativamente e comparados entre os

diferentes individuos, cada lei e ato poderiam ser julgados ao equilibrar o prazer total produzi-

do contra o sofrimento total. Bentham concluiu que o dinheiro e um instrumento que mede a

quantidade de prazer ou de sofrimento.

Aqueles que na"o esrao satisfeitos com a precis -ao desse instrumento devem descobrir algum

outro que sera mais preciso ou dizer adeus as politicas e as moraiss.

A ideia de Bentham da utilidade marginal decrescente do dinheiro sustentou um argumen-

to para a redistribuição de renda. Se o governo toma parte da renda de alguem que tenha uma

renda anual de US$ 10.000 e entrega a alguem que recebe apenas US$ 1.000, mais felicidade

seth conquistada pelas pessoas pobres do que perdida pelos ricos. Mas Bentham ffio sugeriu que

7. Stark, Jeremy Bentham's economic writings. v. 1. Nova York: Franklin, 1952, p. 113. 3 v.
8. Idem, ibidem, p. 117.
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essa teoria fosse colocada em pratica. Ao preparar contra-argumentos sobre a redistribuicao de
renda, ele pode rejeitar as conclusoes de sua propria teoria. A equalizacao de rendas, ele pensou,
destruiria a felicidade por alarmar os ricos e desprove-los do sentimento de seguranca, por tirar
seu prazer dos frutos do seu trabalho e por destruir o incentivo ao trabalho. Quando a seguran-
ca e a igualdade estao em oposicao, disse Bentham, a igualdade deveria abrir caminho.

A devocao de Bentham ao grande bem para a maioria das pessoas o levou a estudar e a
defender muitas reformas democraticas. Ele apoiou o sufragio universal (masculino), os dis-
tritos eleitorais iguais, os parlamentos anuais e o voto secreto. Ele se op& a monarquia e a
Camara dos Lordes, argumentando que apenas em uma democracia se mostra que os interes-
ses dos governadores e dos governados sac) identicos. Em uma epoca em que havia um peque-
no entusiasmo pela educacao, Bentham encorajou urn sistema de educacao nacional, ate mes-
mo para as criancas pobres. Sugeriu que os bancos fossem organizados para estimular os
pobres a economizar. As obras pdblicas deveriam oferecer empregos aos desempregados
durante os periodos de baixas. Ele endossou os emprestimos a juros, o comercio livre, a corn-
petitividade e as reformas legais. Tambern elaborou urn projeto de uma prisao-modelo que
recuperaria os criminosos em vez de puni-los. Ndo é de estranhar que Bentham e seu circu-
lo de intelectos (incluindo James Mill, John Stuart Mill e Ricardo) tenham sido chamados de
"radicais filosoficos".

Criticas

Entretanto, apesar dos seus aspectos positivos, a filosofia e a economia de Bentham foram muito
criticadas quanto aos seus fundamentos economicos, filosoficos e eticos.

Criticas econornicas. Bentham reconheceu que as estimativas de prazer e de sofrimento sao sub-
jetivas. Elas variam de pessoa para pessoa. Entretanto, seu objetivo de promover a maior felici-
dade para o major niimero de pessoas exigiu a criacao das comparacoes de utilidade interpessoal.
Tais comparacoes necessitam de uma medida precisa de utilidade em termos cardinais. Isto é, a
utilidade pode ser medida em unidades que podem ser adicionadas, subtraidas, multiplicadas e
divididas, assim como os numeros cardinais de 1 a 10.

Bentham escolheu o dinheiro como sua unidade de medida cardinal. Mas como se pode
determinar o valor monetario das coisas prazerosas? Corn certeza, muitas coisas sac) trocadas no
mercado, e os precos pagos por elas oferecem informacoes sobre seu valor subjetivo. Quando
urn comprador paga US$ 10 por um objeto, podemos sensatamente assumir que a pessoa espe-
ra que esse objeto ofereca US$ 10 de prazer. Mas, como Dupuit e Marshall mostraram poste-
riormente, muitas compras no preco de mercado sac) feitas por pessoas que preferem pagar mais
do que aquelas quantias a se absterem do produto. Elas recebem o que os economistas chamam
de urn excedente consumidor — a utilidade no excesso de preco. Como se mede esse excedente?
Da mesma maneira, qual procedimento deveria ser utilizado para medir o valor monetario da
utilidade derivada dos bens pliblicos (como, por exemplo, a protecao nacional), cujos benefi-
cios sao recebidos independentemente do pagamento por eles? Conclusao: as pessoas rem dife-

rentes avaliacoes subjetivas do valor das coisas. E extremamente dificil, talvez impossivel, medir

e comparar essas avaliacoes de uma maneira significativa.



81k 0 Passado como Prea'mbulo Mf.
A USURA SEGUNDO AQUINO, BENTHAM E FISHER

Embora o emprestimo de dinheiro a juros seja ago-
ra uma rotina, ele foi chamado uma vez de "usura" e
acreditava-se que era pecaminoso'. 0 teOlogo medie-
val sao Tomas de Aquino (1225-1274) chegou a es-
sa conclus5n com base na Bíblia, citando Lucas 6:35,
em que Jesus diz: "Empreste livremente, sem esperar
nada em troca". Para os crist raos, disse Aquino, o
emprestimo deveria ser uma caridade, nao explora-
c-ao. A cobranca de juros sobre os emprestimos e
pecaminosa, pois reflete avareza: a cobica por coisas
terrestres. Tambem de acordo com Aquino, a usura
aumenta a diferenca de renda. Aqueles que pedem
emprestado sao pobres, e aqueles que emprestam srao
ricos; ent5n, os juros transferem a renda dos pobres
para os ricos.

A proibicao estrita, legal, do emprestimo a
juros tornou-se comum na Europa durante a Idade
Media (aproximadamente 500-1500). Gradual-
mente, entretanto, essa proibic-ao absoluta foi
substituida pelas leis da usura estabelecendo as
taxas maximas de juros sobre os emprestimos. Es-
sas leis tinham apoio disseminado, ate mesmo com
Adam Smith aprovando a existencia da lei da usura
brithnica que limitava as taxas de juros em 5%.

Jeremy Bentham, ao contrario, opOs-se for-
temente a algumas restricOes governamentais sobre
as taxas de juros. Em Defense ofusury, de 1778, ele
apoiou a "liberdade de impor as prOprias condi-

es em barganhas monetarias".

Em uma palavra, a proposio que estou
acostumado a estabelecer, para mim mes-
mo, sobre essa suje4o e a seguinte: ne-
nhum homem maduro e de mente sd, agindo
livremente e com os olhos bem abertos, deve-
ria ser impedido, visando ao seu benefi'cio, de
fazer tal barganha, para obter dinheiro de
forma que ele julgue adequada, nem (o que
e uma conseqencia necesthia) nenhuma
pessoa ser impedida de supri-lo, sob qualquer
termo que ele julgue apropriado aceitar.

Essa proposi o, se fosse para ser rece-
bida, se igualaria, veja voce, a um ataque.

a. Atualmente a usura implica o emprestimo de

dinheiro a juros excessivos, mas como utilizado pri-

meiramente, significava simplesmente emprestimo

de dinheiro a qualquer taxa de juros.

Todas as barreiras que a lei, estatutia ou
pUblica, tem em sua limitada concepc5.o se
esrabelecem (...) contra o pecado notOrio
da Usura (...)b

Bentham argumentou que nenhum legisla-
dor poderia julgar o valor do dinheiro para um
individuo nem poderia julgar o prOprio individuo.
Alem disso, ele apontou que "as leis contra a usura
podem fazer mal" ao impedir muitos dos empres-
timos em geral conseguidos, ao expor os mutuan-
tes à desgraca indigna e ao encorajar a ingrati6o
entre os mutuarios.

Embora Bentham defenda a usura, foi deixa-
do para os economistas subseqiientes analisarem a
verdadeira natureza dos juros. Um desses econo-
mistas foi Irving Fisher (1867-1947), cuja teoria
de juros é discutida no Capitulo 16. A seguinte his-
tnria contada por Fisher apresenta uma previa
daquela discussao.

Durante uma massagem, um massagista
contou a Fisher que era um socialista e que acredi-
tava que "o juro e a base do capitalismo e e uma
usurpacao". ApOs a massagem, Fisher perguntou:
"Quanto devo a voce?"

0 massagista respondeu: "Trinta dOlares".
"Muito bem'", disse Fisher. "Eu darei a voce

uma nota amortizavel daqui a cem anos. Suponho
que voce naTo faca nenhuma objec-ao a pegar essa
nota sem juros. No final desse periodo, voce, ou
talvez seus netos, poderao compens-la."

"Mas eu n-ao posso esperar tudo isso'", disse
o massagista.

"Eu pensei que voce tivesse dito que o juro e
usurpacao. Se o juro é usurpacao, voce deve estar dis-
posto a esperar indefinidamente pelo dinheiro. Se
estivesse disposto a esperar dez anos, quanto exigiria?"

"Bem, eu teria de cobrar mais do que 30
dOlares."

Com um brilho em seus olhos, Fisher res-
pondeu: "Isso e juro"'.

b. Stark. Jeremy Bentham's economic writings, v. 1,

p. 129.
c. Irving Fisher, como citado em: Irving Norton Fisher.

My filther Irving Fisher. Nova York: Comet, 1956, p. 77.



Criticas filosfficas e eticas. Muitas criticas sobre o utilitarismo afirmam que ele e deficiente co-
mo filosofia. Negando todos os julgamentos de valor sobre a quantidade de prazer, Bentham afir-
mou que "quando a quantidade de prazer e igual, o jogo infantil e t'ao bom quanto a poesia". Ele
descreveu de maneira jocosa a diferena entre a prosa e a poesia:  prosa é onde todas as linhas
menos a nitima v"ao ate a margem, a poesia e onde algumas delas não chegam ate la". Se, em uma
decada recente, um jogador de um time profissional de futebol desse mais alegria para mais pes-
soas do que os dramas de Shakespeare, Bentham diria que a contribui -ao do jogador para a huma-
nidade, durante aquele periodo, foi maior. Apesar disso, os criticos apontam que os aspectos qua-
litativos de felicidade em um longo periodo podem ser mais significativos do que os
quantitativos. Certamente, as pessoas argumentam que os insights de Shakespeare sobre a condi-
ção humana e sua capacidade de inspirar gera&O'es apOs gera9:5es tern mais significado no plano
humano das coisas do que o prazer coletivo resultante dos passes de gol do jogador.

De acordo com essa perspectiva, nossos julgamentos de valor em estetica e nossa filosofia
de vida boa apontam mais do que a pequena definio'o da felicidade. Como John Stuart Mill
disse: melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser
SOcrates insatisfeito do que um palha93 satisfeito". Ou como George Bernard Shaw disse:

A felicidade não é o objetivo da vida; a vida ri- o tem objetivo: e um fim em si mesma; e a
coragem consiste na prontic15.o em sacrificar a felicidade por uma qualidade intensa de vida.

Aqueles que s'ao contrth.ios ao utilitarismo tambem sinalizaram para explica5es alternati-
vas do comportamento humano que discuriam a conce ffio do hedonismo de que as pessoas
s'ao motivadas somente pelo desejo de maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. Por exem-
plo, os behavioristas, na psicologia, falavam dos reflexos condicionados. A psiquiatria freudia-
na afirma que a foNa impulsionadora fundamental que governa o comportamento humano
o profundo conflito entre foNas opostas na personalidade. Os estudantes de antropologia cul-
tural ressaltam que, de uma maneira ou de outra, a sociedade impOe sobre o individuo seu sis-
tema de ideias, os padrtnes de comportamento e o estilo de vida. Essas ideias todas contestam o
principio prazer-sofrimento como a fora-guia do comportamento humano.

Finalmente, varios sistemas eticos rivais tambem tem contestado o utilitarismo de Ben-
tham. Muitas pessoas negam a ideia de que cada sociedade e cada governo deveriam promover
a maior felicidade para um grande rulmero de pessoas. Plat'ao ensinou que o prazer esta subor-
dinado, no valor, ao conhecimento e que deveria ser um subproduto de realiza'ao eficaz. Os
estOicos 9 preferiram disciplinar os apetites sensuais do corpo, pois consideravam a paix-ao e o
desejo mOrbido condi95es da alma. Varios religiosos pregaram a resigna-ao ao sofrimento ine-
vitavel desse mundo como a chave para a vida digna e boa, a mortificaO.o e a abnega o como
os meios de superar os impulsos para o pecado, ou os desempenhos das obriga9ks como o cami-
nho para a salva-ao. Thomas Hobbes (1588-1679) pensou que os seres humanos te'm uma natu-
reza fundamentalmente corrompida que os leva à guerra, ao conflito e à apropria o egoista de
tudo aquilo em que eles podem colocar as m5.os. Portanto, é preciso um governo rigido e abso-

[7811
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9. N.R.T. De estoicismo, doutrina filosOfica da Antiguidade que condicionava a felicidade a uma aritude de
rnracrem imnaccivel cliantp ria rinr
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luto para controld-los. John Locke (1632-1704), que nao acreditava que cada bem fosse urn

bem moral, encontrou nas pessoas uma tendencia social e urn sentiment° de obrigacao que as

prenderiam onde nenhuma restricao de lei existisse. Os fascistas modernistas adoravam o gover-

no rigid° como urn bem supremo, e os comunistas colocavam o progresso dos interesses das

classes acima da busca individual pela felicidade. Todos os sistemas de pensamento e crenca afir-

mam que eles, tambem, perseguiam a major felicidade do major mimero de pessoas. A diferen-

ca, é claro, é que esses outros sistemas aproximariam esse objetivo indiretamente, neste mundo

ou no proximo, no presente ou em algum lugar incerto no futuro.

0 legado de Bentham para a economia

0 conceito de Bentham da natureza humana, embora nao seja seu utilitarismo, tornou-se a base

para os sistemas econ6micos de Ricardo, de John Stuart Mill e dos primeiros marginalistas, espe-

cialmente William Stanley Jevons. Os conceitos da maximizacao da utilidade, que assumiam

que cada pessoa compararia a intensidade das satisfacoes recebidas de uma grande variedade de

bens, e a utilidade marginal decrescente estao no coracao da teoria marginalista da demanda. As-

sume-se que as pessoas sejam perfeitamente racionais e cuidadosamente engenhosas. Acredita-se

que o trabalho seja "penoso" e, portanto, exija "recompensa". Para alcancar a felicidade maxima,

as pessoas trabalhariam o mimero de horas em que a utilidade marginal de seus salarios se igua-

lasse a nao-utilidade marginal de seu trabalho. Os empresarios, ao determinar o volume de pro-

dutos, tentariam maximizar seus lucros (utilidade) ao comparar as receitas e os custos.

Prosseguindo a historia da economia, descobriremos que a analise da economia contem-

poranea nao depende do pequeno "calculo da felicidade" de Bentham (calculo sofrimento-pra-

zer) como uma base filosOfica. Atualmente, a teoria econOmica considera outros motivos e ou-

tros padr6es de comportamento. A maioria dos economistas modernos tambem rejeita as

comparacoes de utilidade interpessoal. Apesar disso, poucos observadores negariam que uma

grande parte do pensamento economic° contemporaneo, corn sua enfase sobre a escolha racio-

nal feita pela comparacao dos custos e dos beneficios, tenha suas raizes firmemente plantadas

no conceito do comportamento humano desenvolvido por Jeremy Bentham. De qualquer mo-

do, a maioria dos economistas modernos ye o comportamento humano como uma atividade

intencional. Na realidade, uma tendencia recente na disciplina tern sido procurar e analisar

racionalmente areas pouco comuns, tais como a discriminacao, o casamento, o crime e o vicio.

Bentham estava certo quando afirmou: "Mas, eu plantei a arvore da utilidade. Plantei-a pro-

fundamente e espalhei-a totalmente".

JEAN-BAPTISTE SAY

Jean-Baptiste Say (1767-1832), urn frances que popularizou as ideias de Adam Smith no

continente, teve como principal trabalho A treatise on political economy, publicado em 1803.

A carreira de Say foi temporariamente interrompida, pois Napoleao se irritou corn suas opi-

nioes exageradas sobre o laissez-faire. Depois de algum tempo da derrota de Napoleao em

Waterloo, Say tornou-se professor de economia politica, apos ter ficado varios anos envol-

vido nos negocios.
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A teoria de valor, os custos do monop6lio e o empreendedorismo
Say se opOs à teoria do valor do trabalho da escola clssica, substituindo-a pela oferta e deman-
da que, por sua vez, são reguladas pelos custos da produco e da utilidade. Assim, em alguns
aspectos, sua anlise foi mais moderna do que a de Ricardo. A discuss5n de Say sobre a oferta e
a demanda, porem, n-ao incluiu o desenvolvimento dos planejamentos mostrando as relacOes
preco-quantidade, como fez Marshall. Em vez disso, os termos oferta e demanda foram utiliza-
dos de forma imprecisa.

Say contribuiu para a teoria moderna dos custos do monopOlio ao apontar que os mono-
polistas ri -ao apenas criaram o que atualmente chamamos de perdas de eficihcia (ou perdas de
peso morto), mas tambem usaram os recursos escassos na sua concorr'encia para obter e proteger
suas posicOes de monopOlio.

Finalmente, Say contribuiu para o pensamento econOmico ao enfatizar o empreendedo-
rismo como o quarto fator da produc-ao, junto com os fatores mais tradicionais: terra, trabalho
e capital. Lembre-se de que Cantillon foi o primeiro a utilizar o termo empreendedor.

r33$ A Lei dos Mercados de Say
Mas o que deu fama a Say foi a sua teoria de que a superproducão em geral e impossivel. Co-
mo mostrado no capitulo anterior, isso veio a ser conhecido como a Lei dos Mercados de Say.

Os principais relatos dessa ideia podem ser encontrados em manuscritos do orientador de
Smith, Francis Hutcheson. Smith mesmo lembrou de tal lei e afirmou especificamente:

Um determinado mercador, com uma abundancia de bens em sua loja, pode algumas vezes
ser arruinado por nao ser capaz de vende-los a tempo, [mas] uma naao nao deve estar sujei-
ta ao mesmo desastre.

A ideia foi proposta mais sucintamente por James Mill em 1808:

Se o poder de compra de uma na-ao e medido exatamente pela sua produao anual (...) quan-
to mais voce aumenta a produao anual, mais amplia o mercado nacional, o poder de com-
pra e as compras atuais da na&ao por meio daquele ato natural.

Mas Say tambem expressou essa ideia, e Keynes a atribuiu a ele mais tarde. Como resul-
tado, ela tornou-se a Lei de Say, na medida em que se opOs à lei de  Vamos ver o
que diz Say:

Um homem de negOcios deveria dizer: "Eu realmente nao quero outros produtos por meus
tecidos de la, quero dinheiro'', (...) pode-se dizer a ele (...) "Voce diz que quer apenas dinhei-
ro; eu digo que voce quer outras mercadorias e nao dinheiro. Para que, de fato, voce quer
dinheiro? Nao é para a compra de materia-prima ou de estoques para seu comercio ou de
mantimentos para seu sustento? Portanto, sao os produtos que voce quer e nao o dinheiro"•.

10. William O. Thweatt. Early formulators of Say's Law. Quarterly Review of Economics and Business, n. 19, p.
79-96, inverno de 1978.
11 Sav_ A trynt;,-p nn prnnninv PilaMnn• rInvtnn PPr1CPII (bm



A Escola Classica — Bentham, Say, Senior e Mill 1 131

Alem disso, Say acrescentou uma nota de rodape jocosa:

Ate mesmo quando o dinheiro e conseguido corn uma perspectiva de ser acumulado ou ente-

sourado, o Ultimo objetivo e sempre emprega-lo na compra de alguma coisa. 0 herdeiro ven-

ruroso julga dessa maneira, embora o avarento, nao: para o dinheiro, como dinheiro, nao

outro uso do que comprar corn eleu.

E tambern atentou para este ponto:

Vale a pena notar que, quando urn produto é criado, ele nao se coloca no mercado imediata-

mente; ele depende de urn mercado de outros produtos para a total extensio de seu proprio

Quando o produtor tinha acabado seu produto, ele ficava mais ansioso para vende-lo

imediatamente, para que seu valor nao se depreciasse. Ele nem estava tao ansioso para dispor

do dinheiro que poderia ganhar pelo produto; pelo valor do dinheiro ser tambem depreciavel.

Mas a Unica maneira de se livrar do dinheiro é comprar algum produto. Assim, a mera cir-

cunstancia da criacao de urn produto imediatamente abre caminho para outros produtos'.

Embora contestada por Malthus, Sismondi e Marx, a Lei de Say continuou a dominar o

pensamento economic° ate Keynes mostrar sua fragilidade, em 1936. Uma aceitacao nao-cri-

tica dessa Lei dos Mercados parece ter retardado o estudo dos ciclos dos negocios pot muitas

decadas. Mas, embora Smith, James Mill e Say estivessem errados ao assumir que a economia

sempre tende em direcao ao pleno emprego, ha uma certa validade, a longo prazo, nessa dou-

trina. As economias subdesenvolvidas sao caracterizadas pela baixa producao e pagamentos de

baixa renda correspondentes as pessoas. A medida que uma economia cresce, ela simultanea-

mente gera uma oferta de bens elevada e pagamentos altos para os fatores de producao, o que,

por sua vez, gera uma demanda elevada pelos bens. Da mesma maneira, em um comercio inter-

nacional, a medida que urn pals produz mais, ele pode exportar mais e pode, portant°, impor-

tar mais. Nos comercios nacional e internacional, "a oferta cria sua prOpria demanda" no ion-

go prazo. E, porem, esse principio nao se sustenta verdadeiramente no curto prazo nas

economias baseadas no mercado. Mesmo que os pagamentos para os fatores de producao fos-

sem suficientes para comprar todos os bens produzidos, nao ha nenhuma garantia de que os

recebedores desses pagamentos de renda os gastariam nos produtos existentes.

NASSAU WILLIAM SENIOR

Nassau William Senior (1790-1864) era o mais velho dos dez filhos de urn sacerdote rural. Em

1825, tornou-se o primeiro mestre de economia politica em Oxford. 0 governo o nomeou

membro de varias comissoes reais que investigavam importantes problemas sociais. Em seu pen-

samento economic° desligou-se de forma significativa da economia classica e direcionou-se para

a posicao neoclassica que triunfou apOs 1870.

12.Idem, ibidem, p. 133
13.N.R.T. Say entendia que a "producao abre caminho para producio" e que a moeda nao tinha import'an-
cia, a nao set para facilitar as trocas.
14.Say, op. cit., p. 134-135.
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0 Passado como Prembulo Biffi
SAY E A BUSCA DE RENDIMENT0a

Ricardo definiu a renda b como "aquela parte da
produao da terra que e paga aos proprietarios de
terras pelo uso dos poderes originais e indestrutiveis
do solo". Como a quantidade de terra e fixa (sua
curva de oferta é perfeitamente inelastica), aumen-
ta-se a demanda pelo uso da terra. Os rendimentos,
portanto, aumentarao. Embora sirvam para o uso
da terra, esses rendimentos mais altos nao tem
nenhuma funao de incentivo. Eles nao trazem
mais terra. Assim, os rendimentos sao pagamentos
que nao sao necessarios para garantir a disponibili-
dade da terra para toda a economia.

Desde o tempo de Ricardo, os economistas
tem propagado a definiao da renda econOmica
para incluir os pagamentos acima daquelas reservas
necessarias para manter qualquer recurso em sua
atual atividade. Por exemplo, fala-se que as empre-
sas que recebem lucros econOmicos (aqueles que
estao acima do lucro normal) estao recebendo ren-
dimentos econOmicos.

James Buchanan (Capitulo 20), Gordon
Tullock e outros economistas contemporaneos
tem ressaltado que o governo e freqUentemente o
maior distribuidor da renda econOmica. Para
serem reeleitos, os politicos ganham atenao ao
oferecer alguma coisa de valor aos seus eleitores.
Os bens e os servi93s pnblicos sao um conjunto de
itens. Outro conjunto sao as leis, as regras e os
regulamentos que permitem que as pessoas ou as
empresas obtenham ou mantenham a renda eco-
nOmica. 0 comportamento daqueles produtores
(ou consumidores ou trabalhadores) competindo
para conseguir tais favores governamentais e cha-
mado de "busca do rendimento". Esse comporta-
mento pode ser particularmente recompensador,
mas e socialmente n'ao produtivo.

A formalizaao da ideia da busca da renda
relativamente nova, mas esta clara a partir das qua-

a. Baseado em Patricia J. Euzent e Thomas L. Martin.
Classical roots in the emerging theory of rent seeking:
the contribution of Jean-Baptiste Say. History of Po-
litical Economy, p. 255 -262, verao de 1984.
b N.R.T. Lembrando que Ricardo denominou renda

tro seguintes propostas que J.-B. Say deduziu dessa
ideiac . Escrevendo em 1803, ele afirmou:

[Os participantes na atividade de exigir e
conceder os privilegios de monopelio do Es-
tado sk)] aqueles engajados em algum ramo
particular de comercio que est,o muito
ansiosos para se tornarem eles mesmos sujei-
to do regulamento; e as autoridades pfibli-
cas est5.o geralmente, ao seu turno, muito
prontas a ceder a eles qualquer coisa que ofe-
reca uma justa oporrunidade de aumentar
uma receita (Say, 1980, p. 176-177).

Se um indivíduo, ou uma classe, puder
pedir a ajuda da autoridade para evitar os
efeitos da competitividade, isso implica
uma vantagem sobre o prejuizo e um cus-
to para toda a comunidade. Ele pode, en-
tk), ter certeza dos lucros náo totalmente
devido aos servicos produtivos arrendados,
mas composto em parte por uma taxa efe-
tiva sobre os consumidores para seu lucro
particular; que exige que ele geralmente
comparrilhe com a autoridade que, dessa
forma, injustamente empresta seu apoio
(ibidem, p. 161 - 162).

Quando os morins estampados [impor-
tados do exterior] entraram na moda pela
primeira vez, todas as salas de comercio esta-
vam apropriadamente equipadas. Os
encontros, as discusses em todo o lugar
tomaram conta. 0 memorial e as comitivas
saiam de cada regik), e grandes somas foram
gastas em contrapartida (ibidem, p. 147).

Quem, entk), s'ab as classes thTo impor-
tunas para a proibick) dos grandes impos-
tos da importaco? Os produtores de uma
mercadoria especifica, que solicita a prote-
cki da competitividade estrangeira, rilo os
consumidores daquela mercadoria (...)
Qualquer que seja o lucro, exige-se dessa
maneira que muito seja tirado dos bolsos

c. Adam Smith tambem se referiu a essa ideia. Veja E.
G. West. The burdens of monopoly: classical versus
neoclassical. Southern Economic Journal, p. 829-845,

1 0-70
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Economia positiva

Senior quis separar a ciencia da economia politica de todos os julgamentos de valor, de todos
os pronunciamentos politicos e de todos os esforcos para promover o bem-estar. Atualmente,
referimo-nos a esse tipo de analise sugerido como economia positiva, em contraste a economia
normativa, que se preocupa com o "deve ser" e utiliza a economia para proteger as politicas
pdblicas. De acordo com Senior, os economistas deveriam se preocupar com a analise da pro-
ducao e da distribuicao da riqueza, nao com a promocao da felicidade. Senior declarou:

Mas as conclusoes [do economista], quaisquer que sejam sua generalidade e sua verdade,
o autorizam a acrescentar uma simples silaba de conselho. Esse privilegio pertence ao escri-
tor e ao estadista que tem considerado todas as causas que podem promover ou impedir o
bem-estar geral daqueles a quem ele se refere, ;I go ao teOrico que considerou apenas uma,
embora a mais importante, daquelas causas. A tarefa de urn economista politico nab 6 reco-
mendar nem dissuadir, mas declarar o principio gerall'.

Os quatro postulados de Senior

Senior declarou quatro principios da economia que ele percebeu serem empiricamente verifica-

veis e dos quais uma teoria integrada de economia poderia ser deduzida.

(1) Que o homem deseja obter uma riqueza adicional corn o menor sacrificio possivel.
IPrincipio da renda ou maximizardo utilidadel
(2) Que a populacdo do mundo, em outras palavras, o rnimero de pessoas que o habitam, es-
ta limitada pelos males morais on fisicos ou pelo medo de uma falta daqueles artigos de rique-
za que os habitos de cada grupo de seus habitanres o levam a exigir. 1Principio da populacitol
(3) Que os poderes do trabalho (mao-de-obra) e dos outros instrumentos que produzem a
riqueza podem ser aumentados indefinidamente ao usar seus produtos como meios para pro-
duzir mais ainda. [Principio do actimulo de capital.]
(4) Que sendo mantida a tecnica agricola, urn trabalho adicional empregado sobre a terra de
determinado distrito produz, em geral, urn rendimento menos proporcional; em outras pala-
vras, embora, a cada aumento do trabalho, o rendimento agregado seja maior, esse aumento
nao 6 proporcional ao aumento do trabalho'. [Principio dos rendimentos decrescentes]

Abstinencia

0 valor de troca dos bens, de acordo com Senior, depende da demanda e da oferta. A deman-

da basica é o conceito da utilidade marginal decrescente dos bens a medida que mais unidades

15.Senior, An outline ofthe science ofpolitical economy. Nova York: Kelley, 1951. p. 3 [Publicado originalmente
em 18361
16. Idem, ibidem, p. 26.



são requeridas. Esse e um importante insight que posteriormente foi expandido pelos margina-
listas. A oferta depende dos custos de produ o. Mas o custo, disse Senior, e subjetivo — a so-

ma de sacrificios exigida para o uso dos agentes da natureza para produzir bens úteis. Os custos

de produo s-a.o o trabalho dos trabalhadores e a abstinencia dos capitalistas. A abstinincia foi
um novo termo que Senior acrescentou ao lexico da economia politica, como segue:

Mas embora o trabalho humano e a a0b da natureza, independentemente daquela do
homem, sejam os poderes produtivos primarios, eles exigem a cooperacao de um terceiro
principio produtivo para Ihes oferecer uma eficiencia completa (...) Para o terceiro principio,
ou instrumento de producao, sem os quais os outros dois sao ineficientes, vamos dar o nome
de abstirth'ncia: um termo pelo qual expressamos a conduta de uma pessoa que se priva do uso
nao-produtivo daquilo que ele pode controlar ou que prefere propositalmente a producao
futura àquela de resultados imediatos (...) Pela palavra abstinncia, desejamos expressar aquele
agente, diferente do trabalho e da ao-o da natureza, cuja coopera(ao é necessaria para a
cia do capital e que est4 na mesrna relado para com o lucro quanto o trabalho para os saldriosl7

A utilização de Senior do termo abstin'c3ncia implica um julgamento de valor sobre os sacri-

ficios assumidos pelo capitalista no adiamento (ou na renUncia definitiva) do consumo da rique-
za. Marx e o socialista alern-ab Ferdinand Lassalle flzeram uma grande zombaria desse conceito.

Mais tarde, escreveram com desdem sobre a abstinencia de um Batho Rothschild e sobre o des-

perdicio libertino do trabalhador ingles que gastou sua renda de poucos xelins em uma semana
de consumo. Posteriormente Alfred Marshall chama de espera a função das economias, isto é, o

adiamento do consumo. Esse termo era menos colorido e menos controverso do que abstinincia.
Ele ffi.o implicava qualquer sofrimento ou sacrificio dos ricos enquanto acumulavam riqueza.

Os criticos socialistas que ridicularizaram o conceito do ato custoso do economizado n- .o

perceberam um ponto crucial: o sacrificio não e uma soma total de economias, mas, de certa

maneira, o sacrificio na margem — o ponto de troca em que as decises s' .(3 tomadas. É que pro-

vavelmente um miliorthrio poderia economizar US$ 10.000 com menos sacrificio por dUlar do

que um homem pobre ao economizar US$ 100. Vamos considerar, porem, a parte da econo-

mia feita na fronteira da incerteza, o ponto em que ele decide se economiza uma quantia extra

ou a gasta no consumo. Nessas margens — de US$ 10.000 e de US$ 100 — os sacrificios do

adiamento do consumo podem ser iguais. Eles tambem podem ser suficientemente grandes para

exigir uma remunerg'ab na forma de juros.

Uma interessante implicação 1-1á muito associada à economia clssica deriva dessa

ção de economia. A economia e a atividade que produz nova despesa com investimento. Quan-
do a recompensa — a taxa de juros (i) — paga por abster-se do consumo aumenta, ent-ão mais

economia (S) ocorre. AfIrmado matematicamente, S = f(z) Por outro lado, a despesa com inves-

timento (I) — a compra de bens de capital — varia positivamente com o custo de oportunida-

de de investir, a taxa de juros (i). Isto é, I = g(z). Assim, surge uma extens5lo da Lei de Say: co-

mo a economia e uma funo positiva da taxa de juros e o investimento uma func.o negativa

da taxa de juros, a taxa se ajustath a um nivel em que todas as economias setho investidas. Se

por alguma ratho o conjunto de economia aumentar (o consumo cai), o equilibrio da taxa de

[711 HlSTRlA DO PENSAMENTO ECONMlCO
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juros caird, o que, por sua vez, aumentard os emprestimos e as compras dos bens de capital. 0

declinio na despesa sobre os bens de consumo sera exatamente compensado pelo aumento da

despesa sobre os bens de capital. Assim, de acordo corn essa perspectiva classica, nenhuma defi-

ciencia da demanda total ocorrera. A Lei de Say nao é invalidada pelo ato de economizar.

Mao-de-obra produtiva

Senior discordou de Smith, que pensava que os produtores de servicos sao todos nao-produti-

vos. Os advogados, os doutores e os professores, Senior disse, sao produtivos, pois promovem

o aumento da riqueza. Onde um soldado deve proteger os fazendeiros, ambos sao produtivos.

Suponha que mil pessoas sejam empregadas para forjar as barras de ferro e as trancas para man-

ter distantes os ladroes. Se, em vez disso, cem deles podem atingir o mesmo propOsito, ao se

tornarem segurancas, a riqueza e diminulda por essa conversdo de trabalhadores "produtivos"

para "ndo-produtivos"? Para Senior, a distincao apropriada nao estava entre o trabalho produ-

tivo e o nao-produtivo, mas entre o consumo produtivo e o nao-produtivo. Essa Ultima catego-

ria inclui o consumo do cadarco, do ornamento, da jOia, do tabaco, do gim e da cerveja, todos

os que diminufam a quantidade das mercadorias sem acrescentar a capacidade dos trabalhado-

res para produzir.

As posicoes politicas

Senior nao prestou atencao em sua pi-61)6a prescricao de que os economistas jamais deveriam

oferecer uma simples sflaba de conselho. Em sua longa carreira na vida publica, ele fez nume-

rosos pronunciamentos sobre as questoes politicas, nunca explicando se suas recomendacoes

eram oferecidas corn todo o peso de suas teorias econornicas ou nao.

As leis do pobre. Senior participou da Comissao da Lei da Pobreza decretada em 1832. Ele

escreveu o relatOrio que resultou na dura Emenda da Lei da Pobreza de 1834, que procurava

desencorajar a aplicacao para o alivio das pessoas fisicamente capazes de trabalhar. 0 ato esta-

beleceu o principio de que as condicoes de vida daqueles que recebiam o auxIlio-desemprego

deveriam ser piores do que as dos trabalhadores que recebiam menos. Essas leis dos pobres vigo-

raram por 70 anos.

As ligas de comercio. Como urn defensor apaixonado do governo limitado, da liberdade eco-

nomica (como ele a via) e da mobilidade do trabalho, Senior foi inequivocamente contrario ao

movimento das ligas de comercio. Entre suas propostas estavam a proibicao de todas as conspi-

racoes e restricoes do comercio pelo trabalho, a severa punicao por todas as solicitacoes para for-

macao de ligas, a proibicao e a punicao severas por todos os piquetes, o confisco das reservas

possuldas pelas ligas e a compensacao das reservas publicas para pessoas que prejudicadas por

resistirem as ligas.

Os atos de ftibrice. Em 1837, Senior publicou um panfleto opondo-se aos atos de fabrica ingle-

sas, que na epoca limitavam a jornada de trabalho a 12 horas em fabricas onde as criancas eram

18. N.R.T. Nas decadas de 1830 e 1840, a Inglaterra assistiu a varios movimentos reinvidicatorios trabalhis-
tas, fruto da reacao dos trabalhadores as condicoes subumanas que lhes estavam sendo impostas.



HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

empregadas. Embora endossasse o principio do trabalho infantil regulado, ele se opunha as leis

que limitavam a jornada de trabalho dos adultos. Ao calcular o efeito economic ° de uma jorna-
da de trabalho menor, ele nao fez nenhuma concessao aos gastos reduzidos de materia-prima,
aquecimento, iluminacao, depreciacao, e assim por diante. Tambem ignorou a probabilidade de
aumentar a producao' 9 por hora, que poderia resultar de uma jornada de trabalho menor. Seu

raciocinio confuso e erroneo o levou a conclusoes de que todo o lucro é derivado da Ultima ho-

ra de trabalho. Se urn dia de trabalho fosse reduzido por mais uma hora, os capitalistas nao te-

riam lucros e a Inglaterra seria prejudicada na concorrencia corn os produtores estrangeiros. Sua

major preocupacao foi atacar o movimento crescente pelas dez horas de jornada de trabalho.

JOHN STUART MILL

A vida e as influencias

John Stuart Mill (1806-1873) foi o Ultimo grande economista da escola classica, sem duvida o

major desde a morte de Ricardo, em 1823. Mill fez algumas importantes e legitimas contribui-

coes e sistematizou e popularizou o pensamento economic° de seus predecessores como urn to-

do. A escola classica ja estava em declinio durante a maturidade de Mill, e ele partiu de alguns

dos conceitos-chave construidos na estrutura classica por Smith e Ricardo. Antes de sua morte,

a economia neoclassica tinha entrado em cena, fmalmente, para mostrar seus ascendentes neo-

classicos. A grande obra de Mill, Principles of political economy, publicada pela primeira vez em

1848 e reimpressa nos Estados Unidos em 1920, foi o principal compendio na area, pelo menos
ate a publicacao de Principles of economics, de Alfred Marshall, em 1890.

Mill relatou sua incrivel educacao em sua Autobiography, publicada imediatamente apOs
sua morte. Seu pai, James Mill, foi o homem que encorajou Ricardo a escrever, publicar e ocu-

par uma cadeira no Parlamento. James popularizou as ideias de Bentham e o ajudou na funda-

cao do grupo conhecido como radicais filos6ficos, que impulsionou as reformas politicas na

Gra-Bretanha. James Mill tambem expressou a primeira declaracao nitida da Lei dos Mercados

de Say. Disciplinador rigid°, ele mesmo supervisionou a educacan de John, o mais velho dos

nove filhos. 0 velho Mill foi fortemente submetido a ideia de que todas as pessoas nascem

iguais, corn uma variacao muito pequena ou insignificante em seu potencial genetic° inato para

o aprendizado. Qualquer crianca poderia ser moldada no que erroneamente parece ser urn

genio. Portanto, John devia ser criado para continuar corn os grandes trabalhos de seus prede-

cessores na economia e politica utilitaristas. 0 garoto comecou a aprender grego aos 3 anos mas,

como escreveu de forma apologetica, "ndo aprendi latim ate meus 8 anos". Ate entao, ele esta-

va lendo os filOsofos gregos no original, mas nem sempre os entendia. Aos 11 anos, leu as pro-

vas da obra de seu pai History of India e ficou muito impressionado. Ele dominava a algebra e

a geometria elementar e comecou a estudar o calculo diferencial aos 12 anos. Ele havia escrito,

nessa epoca, uma historia do governo romano, que nal° foi publicada. John, entao, comecou a

estudar lógica e, aos 13 anos, passou a estudar economia politica. Entre os 15 e 18 anos, Mill

editou e publicou cinco volumes dos manuscritos de Bentham. Aos 19 anos, estava publican-

do artigos originais eruditos e, aos 20, teve urn bem-merecido esgotamento nervoso.

1 C TT D D-
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John Stuart Mill escreveu em sua Autobiography que seu pai o fez ler e prestar contas das

importhncias gastas com livros das quais ele n."o recebia juros. Mill tinha poucos brinquedos e

livros infantis e era proibido de tirar ferias ou fazer muitos amigos, a fim de n'.o interromper

seu hUbito de trabalho e rfab tomar gosto pela ociosidade. "Mas, meu pai, em todos os seus ensi-
namentos, exigia de mim n-k3 só minha capacidade mk(ima, mas muito do que eu 11.o podia

fazer." N ra".o e de estranhar que John Mill tenha escrito de seu pai que "o elemento que estava

particularmente deficiente em sua rela0.'o de moral com seus filhos era aquele da ternura".

Embora criado na tradi o de Bentham, Mill rejeitou seu limitado e dogmkico utilitaris-

mo, pois considerava tambem limitado o ponto de vista de Bentham de que os seres humanos

s-Uo motivados, em sua conduta, por nada mais do que o amor-prOprio e o desejo pela pr6pria

recompensa. Ele agrediu Bentham ao desprezar a busca do ser humano pela perfei o, honra e

outros fins inteiramente por seus prOprios objetivos. Mill ri.o abandonou as ideias utilitaristas,

mas preferiu Estava preocupado, por exemplo, com a qualidade do prazer tanto

quanto com a quantidade.

Principles of political economy, de Mill, estU dividido em cinco livros: "Production", "Dis-

tribution", "Exchange", "Influence of the progress of society on production and distribution" e

"Of the influence of government". Esses t6picos proporcionar-a".o a estrutura para o restante do

capitulo.

A produ0o

No primeiro livro, Mill analisou tres fatores produtivos: a terra, o trabalho e o capital. A rique-

za e definida como todas as coisas Uteis que possuem valor de troca. Apenas os objetos mate-

riais estk) incluidos, pois sO eles podem ser acumulados. 0 trabalho produtivo inclui apenas

aqueles tipos de esforcos que produzem as utilidades incorporadas nos objetos materiais. Mas

o trabalho que produz um produto material apenas indiretamente e tambem organizado para

ser produtivo. Assim, os educadores e os funcionkios do governo s5'.o produtivos, pois seus ser-

viy)s criam as condi es exigidas para a produ'ao dos bens materiais. 0 trabalho n'ao-produti-

vo" e aquele que tio termina na criac'k) da riqueza material. Por exemplo, o trabalho que ter-

mina onde comeca o divertimento, sem qualquer aumento do estoque acumulado ou dos meios

permanentes do divertimento, é ffio-produtivo. A prote o da vida de um amigo e n5:o-produ-

tiva, a menos que o amigo seja um trabalhador produtivo de maior produc'ao do que de consu-

mo. Os missionkios ou os sacerdotes s' o n'aO-produtivos, a menos que ensinem as artes da

lização alem das doutrinas religiosas. 0 trabalho ri..o-produtivo pode, entretanto, ser Util.

0 capital, o resultado da economia, é o estoque acumulado da produ o do trabalho, e

sua soma agregada limita a extenso da indUstria. Cada aumento de capital é capaz de fornecer

um emprego adicional ao trabalho sem limites. Essa tendncia elimina a necessidade do gasto

ffi.o-produtivo dos ricos para dar emprego aos pobres. Mill assumiu que tudo o que fosse eco-

nomizado por meio da abstinencia do capitalista seria investido. Se o capitalista gastasse menos

no consumo de luxo e mais no investimento, as reservas de salkios e a demanda por trabalho

aumentariam. Se a populao crescesse, a demanda crescente pelas necessidades dos assalaria-

20. N.R.T. Mill perpetuou a distiN •a- o entre na -ao-de-obra produtiva e n'ao-produtiva (improdutiva), concei-
tuando a produtiva como a que resulta em cria'ao de riqueza.
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MILL, TAYLOR E OS DIREITOS DAS MULHERES

John Stuart Mill conheceu Harriet Taylor (1807-
1858) quando tinha 24 anos de idade. Uma inge-
nua relacao de amizade e companheirismo surgiu
entre eles. Eles ate mesmo passavam as ferias jun-
tos no continente e no campo ingles. Vinte anos
mais tarde, ape 's a morte do pai dela, John e Har-
riet se casaram. Mill atribuiu a sua esposa seu
humanitarismo, a esperanca e fe no progresso
humano, o amor a liberdade e a defesa apaixonada
dos direitos das mulheres.

As opinioes de Harriet e John Stuart Mill so-
bre os direitos economicos das mulheres sao inte-
ressantes, especialmente na perspectiva do interesse
intenso nesse assunto atualmente. Em seu ensaio
"Enfranchisement of women", publicado pela pri-
meira vez em 1851, os Mill deploraram a exclusao
das mulheres de certas areas consideradas "ndo-
femininas". Repudiaram a ideia de que "a area apro-
priada" das mulheres nao era a politica ou a vida

mas a vida domestica e particular. Nega-
ram o direito de qualquer pessoa decidir pelos ou-
tros o que é ou nao sua "area apropriada".

Deixe cada profissao ser aberta a todos,
sem o favorecimento ou o preconceito de
ninguem e os empregos cairao nas maos
daqueles homens e mulheres julgados pela
experiencia de ser, corn merito, os mais
capazes de exerce-los. Nao se deve ter me-
do de que as mulheres tirem das maos dos
homens qualquer profissao que des reali-
zam melhor do que elas. Cada individuo
provard sua capacidade, da maneira como
a capacidade pode ser provada, pela expe-
riencia. E o mundo sera beneficiado pelas
melhores capacidades de seus habitantes.
Mas interferir antecipadamente, por um
limite arbitrario, e declarar que, qualquer
que seja o genio, talento, energia ou forca
da mente de urn indivicluo de urn certo
sexo ou classe, essas capacidades rfao de-
vem ser exercidas, ou devem ser exercidas
apenas em algumas poucas das muitas for-
mas em que se permitem que outros as uti-
lizem, nao apenas é uma injustica para o

que perde o que nao tern de sobra, mas e
tambem a forma mais eficaz de exigir que,
no sexo ou na classe assim restringido, as
qualidades que nab se permitem ser exerci-
das nao

Em The subjection of women, publicado em
1869, Mill perseguiu a ideia de que os direitos
iguais para as mulheres tambem beneficiariam os
homens. Pense no que significa para um garoto, ele
disse, crescer acreditando que, sem qualquer men-
to ou esforco proprio, embora ele possa ser vazio e
ignorante, o mero fato de nascer homem o torna
superior a qualquer mulher sobre a terra. Seu sen-
timent° é similar ao de urn rei hereditario. A rela-
cao entre urn homem e uma mulher C comparada
aquela entre um senhor e um vassalo. "Entretanto,
o carater do vassalo pode ter sido transformado,
para melhor ou para pior, por sua subordinacao.
Quem consegue perceber que o carater do senhor
foi totalmente transformado para o pior?"

Embora os direitos das mulheres e seu papel
na forca de trabalho tenham se expandido muito
desde meados de 1800, os estudos contempora-
neos continuam a encontrar discriminacao de
genero no pagamento`. As mulheres tambem estao
muito representadas ern areas mal-remuneradas,
como no ensino, na enfermagem, na assistencia as
criancas e nos trabalhos de escritorio e de secreta-
ria. Esse modelo reflete liberdade de escolha ou

a. John Stuart Mill. Enfranchisement of women. Dis-
sertations and Discussions. Londres,1859, v. 2, p. 423.
2 v.
b. John Stuart Mill e Harriet Taylor Mill. Essays on sex
equality. Ed. Alice S. Rossi. Chicago: University of
Chicago Press, 1970, p. 219.
c. Para urn resumo dessa teoria, veja Francine D. Blau
e Marianne A. Ferber. Discrimination: Empirical evi-
dence from United States. American Economic Re-
view, n. 77, p. 316-320, maio de 1987 e Glen G.
Cain. The economics of discrimination: a survey.
Handbook of labor economics. Eds. Orley Ashenfelter
e Richard Layard. Amsterda: North Holland Press,
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sexismo e discriminaao? As empresas que real-
mente tem mulheres gerentes tem tambem "telha-
dos de vidro" impedindo as mulheres de alcaNar
os gabinetes executivos? Os requisitos do governo

de que as empresas tenham aOes afirmativas para
contratar mulheres sao mais eficientes e justos? Es-
sas questhes contemporaneas certamente seriam de
grande interesse para os Mill.

dos compensaria a demanda decrescente pelos luxos dos capitalistas. Se a populacao nao cres-

cesse em proporcao ao crescimento do capital, os salarios aumentariam, e o consumo de luxo

pelos trabalhadores suplantaria o consumo de luxo por seus empregadores. Esse e um mundo

otimista de muito emprego.

Assim, o limite da riqueza nunca e a falta de consumidores, mas de produtores e poder pro-
dutivo. Cada acrescimo ao capital da ao proletariado um emprego adicional ou uma remu-
neraao adicional e enriquece o pais ou a classe trabalhista".

Quais sao os obstaculos para o aumento da producao? A falta de trabalho nao é um deles,

disse Mill, pois a populaao poderia crescer geometricamente. Isso nao se deve aos impulsos

superiores ou a meros instintos animais. As pessoas nao se multiplicam como suinos, mas sao

contidas pela prudencia da multiplicacao alem dos meios de subsistencia. A populacao e limi-

tada mais pelo medo do desejo do que pelo pro'prio desejo.
0 aumento do capital depende de duas coisas: (1) o produto excedente depois de as neces-

sidades serem supridas a todos os engajados na producao e (2) a disposicao para economizar.

Quanto maior o lucro que pode ser obtido do capital, mais forte e a razao para seu actimulo. A

tendencia para economizar tambem varia de pessoa para pessoa e de pais para pais.

A pouca extensao de terra e sua limitada produtividade sao as reais barreiras para o aumen-

to da produao. Mill reconheceu os rendimentos crescentes para aumentar a producao. Isto é, em

certos limites, quanto maior o empreendimento, mais eficiente ele se torna. Ele pensava que a

agricultura exibe os rendimentos decrescentes para crescer. A fazenda maior nao é comparada ao

aumento comensuravel na producao da fazenda. Ele aplicou a lei dos rendimentos decrescentes

no curto prazo apenas na agricultura. Isto e, se a oferta de terra é constante, o trabalho acrescen-

tado nao adicionara ao produto na mesma proporcao. Mill nao se preocupou se a mesma pro-

posiao continuaria verdadeira na ind6stria se o capital ficasse constante. As razOes para sua dife-

renciacao entre as duas ofertas era sua suposiOn de que a oferta de capital pode ser aumentada

facilmente, enquanto a oferta de terra, nao. A distincao implicita de Mill entre a lei de rendimen-

tos decrescentes, no curto prazo, e o conceito de retorno de escala, no longo prazo, foi um impor-

tante insight sobre o qual os teOricos neoclassicos construiram a teoria da firma posteriormente.

A distribuick,

No segundo livro, "Distribution", Mill inicia seu famoso pronunciamento e que atinge a

muitos:

21. John Stuart Mill, Principals of political economy. 7. ed. Londres: Longmans, Greens, 1896, p. 43. [Ori-
ginalmente publicado em 18481



As leis e as condic5es da produco da riqueza compartilham do carater das verdades fisicas.
N'ao ha nada opcional ou arbitrario nelas (...) N-ao est-ao ligadas à distribui'ao da riqueza.
apenas uma quest5.o das instituiceies humanas. As coisas uma vez dessa forma, a humanida-
de, individual ou coletivamente, pode fazer com elas o que quiserem.

Mill falhou ao reconhecer que a produao e a distribuiao estao inter-relacionadas e que a
interferencia de uma envolve a interferencia da outra. As "coisas" não est5.0 ali como uma gran-

de quantidade de bens ja produzidos. Elas aparecem como um fluxo continuo que e produzido

por meio de incentivos proporcionados pelos pagamentos aos agentes de produa.o. 0 fluxo pode

ser reduzido ou completamente interrompido se a distribuiao de renda for desfavoravel à manu-
ten o da produ'o. Embora suas duas proposiiies no trecho sejam exageros, elas permitiram
que Mill aumentasse a possibilidade de uma funO.o maior para o processo politico ao determi-

nar a distribui ao de renda apropriada. Pode-se dizer, para a honra de Mill, que ele abandonou

a ideia de Ricardo das inexoraveis "leis da distribui0'.o", sob cujas regras a humanidade esta inde-

fesa. Mill lallou um desafio as creNas da escola classica na universalidade e permanencia da lei

natural. Isso racionalizou sua defesa das limitações sobre a heraNa para os parentes distantes e

seu apoio para outros meios que promoveriam uma difuso mais ampla da posse da riqueza. Em-

bora estivesse basicamente comprometido com o empreendimento particular, a economia dire-

cionada para o lucro, ele recebeu com prazer a "divisao de lucros" e as "cooperativas dos produ-

tores" como metodos pelos quais os trabalhadores poderiam aumentar sua riqueza.

As reservas" de saUrios segundo Mill

Assim como Senior, Ricardo, James Mill e Smith, Mill aceitou a ideia das reservas de salarios".

Os salarios, ele disse, dependem principalmente da demanda e oferta de trabalho. A demanda

pelo trabalho depende daquela parte de capital reservada para os pagamentos de salarios. A ofer-
ta de trabalho depende do nUmero de pessoas procurando por trabalho. Sob a regra da compe-

titividade, os salarios 115.o podem ser afetados por qualquer coisa, exceto pelas somas relativas de

capital e de popula o. Os valores do salario n'ao podem aumentar, exceto por um aumento das

reservas agregadas empregadas na contrata o de trabalhadores ou por uma diminuiao no

nUmero de trabalhadores empregados. Os salarios nao podem nem cair, exceto por um declinio

das reservas dedicadas ao pagamento pelo trabalho ou por um aumento no nUmero de traba-

lhadores a serem pagos. Essa teoria, portanto, pressupbe uma flexibilidade unithria da deman-

da pelo trabalho. Não importa qual o valor do salario, a mesma quantia e gasta para o trabalho.

Segue-se, entk., de acordo com Mill, que o governo n5.o pode aumentar o total dos paga-

mentos do salario ao fixar um salario minimo acima do nivel do equilibrio. Determinada uma
reserva de salarios de um tamanho fixo, a renda salarial mais alta que alguns trabalhadores rece-

beriam seria compensada inteiramente pela renda salarial perdida daqueles que ficaram desem-

pregados. Para corrigir essa condiao, o governo pode aumentar a reserva de salarios ao instituir

a economia foNada por meio da taxa-ao, usando os rendimentos para superar o desemprego

22. Idem, ibidem, p. 123.

23. N.R.T. Reservas de salarios: especie de "fundo" (provis'ao) para o pagamento dos salarios.
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criado pelas leis do salario minim°. Mill reconheceu que isso teria o efeito colateral de remover
a influencia restrita sobre a procriacao dos pobres. "Mas ninguem tern o direito de trazer os seres

vida para serem sustentados por outras pessoas".
A doutrina da reserva de salarios forneceu uma base para a oposicao ao unionismo, embo-

ra Mill nao a tenha utilizado corn esse proposito. Os trabalhadores nao podem aumentar suas

rendas por meio da acao coletiva. Se urn grupo aumentar seu valor de salario, os salarios devem

cair em outro lugar. Totalmente devoto da liberdade, Mill argumentou que os trabalhadores

deveriam ter o direito de se unirem para aumentar os salarios, embora ele considerasse os sin-

dicatos raramente eficazes e, quando eficazes, raramente desejaveis.

0 conceito da reserva de salarios era error-leo, pois nao ha uma porcentagem de capital pre-

determinada que deva seguir para o trabalho. A ideia de uma reserva apareceu porque a colhei-

ta de uma epoca foi usada para fornecer subsistencia ao trabalho para o proximo ano. Mas, uma

vez estabelecido urn negocio, os salarios nao sao pagos da reserva adiantada do capital de giro,

mas, especialmente, do fluxo atual da receita derivada da venda do produto. Posteriormente, os

economistas apontaram que a decisao para contratar urn trabalhador nao esta baseada na dis-

ponibilidade da receita passada, mas, especialmente, na receita prevista que a empresa recebera

por vender o produto que o trabalhador ajudou a produzir.

Mill supostamente rejeitou a ideia da reserva de salarios em 1869, em urn resumo de urn

livro que ele publicou na obra Fortnightly Review. Dizemos "supostamente" porque ha uma dis-

cussao consideravel sobre esse ponto. Alguns historiadores do pensamento econ6mico declaram

que ele, de fato, tentou rejeitar a ideia mas, na verdade, fracassou ao fazer o que pensou que

tivesse acabado". Outros afirmam que o que ele comecou a rejeitar nao era o conceito da reser-

va, mas especialmente a ideia de que, determinada a reserva, os sindicatos sao incapazes de

aumentar os salarios 26 . Os sindicatos poderiam aumentar o nivel geral dos salarios, disse Mill.

Seus proprios salarios mais altos poderiam reforcar os niveis dos trabalhadores moralmente mais

adequados que tinham poucos filhos e o desemprego resultante poderia aumentar a mortalida-

de da classe de trabalhadores que tenderiam a ter grandes familias. Se fosse o caso, a populacdo

diminuiria corn relacao ao tamanho da reserva de salario, e o nivel geral dos salarios aumenta-

ria. Em qualquer caso, Mill chegara a conclusao de que o limite real para os aumentos nos said-

rios atingira urn ponto em que o empregador seria arruinado financeiramente ou levado a aban-

donar os negOcios se os salarios fossem aumentados ainda mais.
Duas ideias adicionais apresentadas por Mill merecem ser mencionadas, antes de concluir

nossa discussao de seu livro sobre a distribuicao. 0 lucro, ele disse, é separado em tres partes:

os juros, a garantia e os salarios de direcao. Essas sao as recompensas pela abstinencia, pelo risco

e pelo esforco implicado no emprego de capital. Levando em conta as diferencas no risco, na

atracao de diferentes empregos e nos monopOlios naturais ou artificiais, a taxa de lucro ern to-

das as areas do emprego do capital tende em direcdo a igualdade.

25. R. B. Ekelund, Jr. A short-run classical model of capital and wages: Mill's recantation of the wages fund.
Oxford Economic Papers, n. 28, p. 22-37, marco de 1976.
26. E. G. West e R. W. Hafer. J. S. Mill, unions and the wages fund recantation: a reinterpretation. The Quar-
terly Journal of Economics, n. 92, p. 603-619, novembro de 1978. Essa ideia é contestada em R. B. Ekelund,
Jr. e William F. Kordsmeier. J. S. Mill, unions, and the wages fund recantation: a reinterpretation — Com-
ment. Quarterly Journal of Economics, n. 96, p. 532-541, agosto de 1981.



Segundo, como Smith anteriormente, Mill notou que os gastos com formaao e treina-

mento representavam, em parte, investimentos presentes justificados por retornos salariais pos-

teriores 27 . Atualmente, referimo-nos a esses gastos como os investimentos em capital humano.

Mill declarou:

Se um artesao deve trabalhar muitos anos no aprendizado de seu negOcio antes de poder ganhar
alguma coisa e muitos anos mais antes de se tornar suficientemente habil para suas operacOes
mais refinadas, ele deve ter uma perspectiva de ganhar, finalmente, o suficiente para pagar os
salarios de toda a sua mao-de-obra passada, com compensacao pela demora do pagamento e
uma indenizacao pelas despesas de sua educacao. Seus salarios, conseqentemente, devem ren-
der, althm da quantia normal, uma anuidade suficiente para reembolsar essas quantias, com a
taxa comum de lucro, no nUmero de anos que ele espera viver e estar na condicao ativa".

A troca

Na parte de Principles intitulada "Exchange", Mill confiantemente declarou o seguinte:

Felizmente, nao ha nada nas leis de valor que fique para o escritor atual ou futuro esclarecer.
A teoria do assunto esta concluida: a Unica dificuldade a superar é aquela de declarar e, ao mes-
mo tempo, resolver por antecipacao as perplexidades principais que ocorrem em aplica-la".

0 prNo expressa o valor de uma coisa em relaao ao dinheiro. 0 valor de uma mercado-

ria é medido pelo seu poder geral para comprar outras mercadorias. Pode haver um aumento

dos pre93s, mas nao um aumento geral dos valores, pois em periodos relativos todas as coisas

n-ao podem aumentar no valor simultaneamente.

0 valor de uma mercadoria nao pode aumentar mais do que seu valor de uso estimado

para o comprador. A demanda eficaz — o desejo mais a capacidade de compra — é, portanto,

um determinante do valor. Mas as quantidades diferentes sao demandadas em valores diferen-

tes. Se a demanda depende parcialmente do valor, e o valor depende da demanda, n-ao será is-

so uma contradiao? perguntou Mill. Ele resolveu a questao ao introduzir o conceito de relauio
da demanda (uma relaao entre o preo e a quantidade demandada), fazendo assim uma teoria

de valor muito desenvolvida. A quantidade demandada e a que varia de acordo com o valor (ou

preo). 0 valor de mercado e determinado por meio da interaao da oferta e da demanda e,

uma vez que esse valor esta estabelecido, a quantidade demandada esta determinada.
Mill tinha uma compreensae clara dos planejamentos da oferta e da demanda, da flexibi-

lidade da oferta e da demanda e sua influencia sobre os prNos. Esses foram importantes con-

ceitos sobre os quais Alfred Marshall fez sua elabora o ainda maior dos principios marginalis-

tas. Considerando a elasticidade da oferta, Mill classificou os bens em tres categorias. A primeira
"das coisas absolutamente limitadas na quantidade, tais como as esculturas ou pinturas anti-

27. N.R.T. Mill refere-se à possibilidade de melhores ganhos (salarios) com a qualificacao obtida (resultante)
com os gastos em educacao.
28. Mill, op. cit., p. 236-237.
29. Idem, ibidem, p. 265.
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gas". Chamariamos a isso de uma oferta perfeitamente inelastica. As mudancas de prey) nao

resultam nas mudancas na quantidade oferecida. A demanda e a oferta, disse Mill, regulam o
valor de tais bens, e a demanda é a mais significativa. A segunda categoria de bens e aquela
pela qual a oferta é perfeitamente elastica, e Mill disse que a maioria de todas as coisas compra-
das e vendidas se enquadra nessa categoria. A producao pode ser expandida sem o limite no cus-

to constante por unidade do produto, e os valores de tais bens dependem da oferta ou custos
de producao. A terceira categoria de bens é aquela corn uma oferta relativamente elastica —
aqueles que se situam entre os dois extremos. Como Mill colocou,

Apenas uma quantidade limitada pode ser produzida a urn determinado custo. Se for neces-
sari° mais, deve ser produzido a urn custo major.

Esse é especialmente o caso dos produtos agricolas e minerais, que tern os custos de pro-

ducao elevados. Seu valor depende dos "custos necessarios para produzir e trazer ao mercado a

parte mais custosa da oferta exigida" ou, como diriamos, o custo marginal.
A analise anterior, é claro, refere-se as mercadorias no longo prazo. A curto prazo, os pre-

cos flutuam em torno dos valores de acordo corn a relacao da oferta e da demanda. Os precos
aumentam a medida que a demanda aumenta, e os precos caem a medida que a oferta aumenta.

Mill declarou seu conceito do equilibrio do preco e da elasticidade da seguinte maneira:

Vamos supor que a demanda em urn determinado tempo exceda a oferta, isto é, ha pessoas
dispostas a comprar, no valor de mercado, uma grande quantidade do que esta a venda. A dis-
puta ocorre no lado dos compradores e o valor aumenta: mas quanto? Na proporcao (alguns
podem supor) da falta: se a demanda excede a oferta em urn terco, o valor aumenta em urn
terco. De forma alguma: quando o valor aumenta urn terco, a demanda pode ainda exceder
a oferta. Pode haver, ate mesmo naquele valor major, uma major quantidade necessaria do que
deveria haver. E a disputa dos compradores pode ainda continuar. Se urn artigo é uma neces-
sidade de vida, pelo qual, em vez de renunciar, as pessoas estao dispostas a pagar qualquer
preco, uma falta de urn terco pode elevar o preco ao dobro, triplo ou quadruplo. Ou, pelo
contrario, a competitividade pode cessar antes de o valor ter aumentado ate a proporcdo da
falta. Urn aumento, uma reducao de urn terco, pode colocar o artigo para alem dos meios, ou
alem das inclinacoes, dos compradores para a oferta total. Em qual ponto, entdo, o aumento

sera proibido? Naquele ponto, qualquer que seja, que iguale a demanda e a oferta31.

A lei do valor internacional

Mill endossou a defesa de Ricardo do mercado livre internacional baseado na lei dos custos corn-
parativos. Mas, para essa lei, Mill acrescentou uma lei de valores internacionais, uma de suas
importantes e legitimas contribuicoes para a analise da economia. Aqui, a elasticidade da
demanda pelos bens entrou mais uma vez em sua teoria.

Lembre-se de que a teoria de mercado internacional de Ricardo estava incompleta. Ele fra-
cassou ao demonstrar como o lucro do comercio é dividido entre os paises negociantes. Mill
mostrou que os termos de troca atuais de mercado dependem nao apenas dos custos internos,
mas tambem do modelo da demanda. Mais especificamente, os termos da troca internacional
dependem da resistencia e da elasticidade da demanda por cada produto no pals estrangeiro.

31. Mill, op. cit., p. 277.



Embora as implicações da teoria de Mill sejam complexas, a ideia geral é relativamente

Ele iniciou apontando que o valor de um bem importado e o valor da mercadoria expor-

tada para pagar por ele. As coisas que uma naaTo tem disponiveis para vender no exterior cons-

tituem os meios para comprar os bens de outras nay5es. Assim, a oferta das mercadorias produ-

zidas disponiveis para exportgao poderia ser lembrada como a demanda para a importa0b.

Mill se referiu a essa ideia como "a demanda mtua''.

Mill explicitamente assumiu que, sob quaisquer condi95es tecnolOgicas, o produto pode

ser trocado sem alterar os custos de unidade de produao. Suponha que 10 jardas" de tecido

feito de lã, na Inglaterra, custe tanto quanto 15 jardas de linho, mas ate 20 jardas de linho na

Alemanha. Se nao houvesse custo de transporte, os limites dos termos de mercado entre os dois

paises seriam 10 jardas de tecido por 15 a 20 jardas de linho.

Agora, suponha que a Alemanha aumente a eficiencia da produao de linho em 50%, para

que ela produza 30 jardas com o mesmo esfoNo com que anteriormente produzia 20. Como

esses lucros serao divididos entre os dois paises? Se 10 jardas de tecido anteriormente eram tro-

cadas por 17 jardas de linho, elas seriam trocadas, agora, por 25,5 jardas (tambem uma troca de

50%)? Isso aconteceria apenas se a elasticidade da demanda pelo linho na Inglaterra fosse uni-

taria, de forma que ela gastaria a mesma proporyao de sua renda com o linho como antes. Se,

se a demanda pelo linho na Inglaterra fosse eldstica (um coeficiente maior do que um), o aumen-

to nas compras da Inglaterra iria exaurir o produto maior sobre o linho antes que seu preyi

diminuisse para refletir a quantia total de seus custos reduzidos de produao. A propoNao de

troca poderia ser determinada em 10 jardas de tecido por 21 de linho, e a Alemanha consegui-

ria a maioria dos beneficios de sua grande eficiencia em produzir linho. Se, entretanto, a deman-

da inglesa por linho fosse ineldstica, o prey) teria de cair consideravelmente para induzir a

Inglaterra a comprar o produto adicionado que a Alemanha poderia produzir com o mesmo

esfoNo. A Alemanha teria de oferecer mais do que 25,5 jardas de linho por 10 jardas de tecido,

e a maioria dos lucros se acumularia para a Inglaterra.

Dina'micas da economia

Os tres primeiros livros de Principles, disse Mill, cobrem as leis da economia de uma sociedade

fixa e imutavel em equilibrio, que ele chamou de Estatica. Nos dois livros finais, ele acrescen-

tou a teoria do movimento, das mudanas progressivas e das Ultimas tendencias, que ele cha-

mou de Dinamica. No quarto livro, "Influence of the progress of society on production and

distribution'', Mill previu o aumento da produao e da populaao, a continugao do crescimen-

to do dominio da sociedade sobre a natureza, o aumento da protNao das pessoas e da proprie-

dade e um crescimento do papel das corporay5es. Os melhoramentos na produao industrial

poderiam ser compensados pelos rendimentos decrescentes na agricultura e na minerao

medida que a populao.o continuasse a crescer.

32. Edgeworth e Marshall descreveram posteriormente a teoria de Mill da demanda mntua graficamente. Uma
apresenta o concisa de sua representac -ao pode ser encontrada em Robert B. Ekelund, Jr. e Robert F. Hebert.
A histoly of economic theory and method. 4 ed. Nova York: McGraw-Hill, 1997, p. 178-182.
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Como Smith e Ricardo, Mill pensava que a taxa de lucro continuaria a cair. Ele concor-
dava com Ricardo que a queda da taxa de lucro era ineyitavel par causa dos custos elevados da
producao de alimentos devido ao crescimento populacional.

0 progresso economic° de uma sociedade constituida de proprietarios de terras, de capita-
listas e de trabalhadores tende ao enriquecimento progressivo da classe dos proprietarios de
terras, enquanto o custo da subsistencia dos trabalhadores tende, no todo, a aumentar, e os
lucros a cair. Os melhoramentos agricolas sao uma forca neutralizante aos dais Ultimos efei-
tos; mas o primeiro, embora seja urn caso conceblvel em que seria temporariamente ativado,
esta finalmente em urn nivel mais alto promovido par aqueles melhoramentos; e o aumento
da populacao tende a transferir todos as beneficios derivados dos melhoramentos agricolas
apenas para as proprietarios de terras".

Mas Mill era mais otimista do que Ricardo ao mostrar par que uma queda na taxa do lu-
cro seria aceitavel, apontando, desse modo, para um futuro mais promissor.

Ha em cada period° e lugar alguma taxa especifica de lucro, que é a mais baixa que induzird
as pessoas daquele pals e epoca a acumular economias e a empregar essas economias produ-
tivamente. A taxa minima de lucro varia de acordo corn as circunstancias. Ela depende de
dais elementos. Urn é a forca do desejo efetivo de acrimulo; a estimativa comparativa feita
pelas pessoas daquele lugar e epoca dos interesses futuros quando pesados contra o presente.
Esse elemento afeta principalmente a tendencia para economizar. 0 outro elemento, que afe-
ta nao tanto a vontade de economizar quanta a disposicao de aplicar as economias produti-
vamente, é o grau de seguranca do capital empregado nas operacoes industriais.

Mill escreveu que o progresso da sociedade tenderia a diminuir a taxa minima de lucro
aceitivel. Mais seguranca, menos destruicao pela guerra, violencia pUblica e privada reduzidas,
melhoramentos na educacao e justica — tudo isso reduziria o risco de investimento e desse mo-
do diminuiria a taxa minima de lucro necessaria. Alern disso, as pessoas tenderiam a demons-
trar mais previdencia e autocontrole para sacrificar as prazeres atuais par objetivos futuros. Is-
so aumentaria o conj unto das economias, as porcentagens de juros menores, e promoveria o
acUmulo de capital, mesmo que a taxa de lucro fosse pequena.

0 crescimento de capital tido causaria um excesso de oferta no mercado, de acordo corn a
Lei de Say, manteria a operacao da economia em total emprego. Mas a taxa de lucro declinaria.
Essa tendencia seria contrabalancada, entretanto, pelo desperdicio e destruicao dos valores do
capital durante as crises, as melhoramentos na producao, o fluxo das mercadorias estrangeiras
baratas e o escoamento de capital nas colonias e nos 'Daises estrangeiros.

0 resultado final do progresso, Mill pensou, seria um estado fixo. Mas, ele se questionou,

par que devemos ter uma velocidade rapida do progresso? Pot que nao nos contentamos cam
uma major produtividade e uma distribuicao de riqueza mais justa?

Nao posso, portanto, considerar o estado fixo de capital e riqueza corn a impassive! aversdo tao

largamente manifestada em relacao a de pelos economistas politicos da velha escola. Tendo a
acreditar que de seria, sabre o todo, urn melhoramento muito consideravel sabre nossa con-
dicao presente. Confesso que estou encantado corn a ideia de vida tida por aqueles que pen-

34. Mill, op. cit., p. 439.
35. Idem, ibidem, p. 441.



sam que o estado normal dos seres humanos e o de luta para progredir; que o atropelamento,
o esmagamento, o acotovelamento e a pisada sobre cada calcanhar do outro, que formam o
modelo existente da vida social, são os mais desegveis de muito do progresso industrial (...)
Esth apenas nos paises atrasados do mundo onde a produTo elevada ainda é um importante
objeto: naqueles mais desenvolvidos, o que é economicamente necesthrio e a melhor

da qual um meio indispenthvel e uma moderao mais rigida sobre a populao'.

medida que a classe trabalhista aumentasse sua informa o, educa o e amor à indepen-

dencia, seu bom senso cresceria correspondentemente. Seus hThitos de conduta, entho, lidera-
riam uma populao que diminuiria em relao ao capital e emprego. Os negOcios de

de lucros e as cooperativas, operando em arredores competitivos, melhorariam ainda mais as
condiOes. Isso e preferivel, argumentou Mill, a um socialismo totalmente explosivo que, ao

menosprezar a competitividade, promoveria o monopOlio.

Sobre o governo

No livro final, "On the influence of government'', Mill defendeu o conceito do governo limitado.

Em todas as comunidades mais desenvolvidas, a grande maioria das coisas e feita de manei-
ra pior pela interven o do governo do que os individuos mais interessados na questk) as fariam,
ou seriam induzidos a faz'e-las, se deixadas para eles mesmos. As bases dessa verdade s'kt ex-
pressas com tolethvel preciso na avalia0n popular de que as pessoas entendem seus prOprios
negOcios e seus prOprios interesses melhor e cuidam mais deles do que o governo faz ou se
poderia esperar que fizesse37.

Mill introduziu excNOes suficientes para reprimir o conceito. Ele apontou que os
duos que operam em uma economia de mercado n r .(3 s' o necessariamente os melhores juizes de

quanta educao a sociedade deveria oferecer. 0 trabalho infantil deveria ser regulado. As auto-

ridades municipais deveriam operar os monopOlios naturais, assim como as companhias de gás e

4ua ou seus valores deveriam ser regulados pelo Estado. Enquanto os individuos s-o bons juizes

de seu prOprio interesse, o governo pode atuar para dar efeito ao julgamento. Por exemplo, se os

trabalhadores ganhassem com a redu o da jornada de trabalho de dez horas para nove, a ação do
governo poderia ser exigida para alcaNar essa concesso. Se as pessoas precisarem receber auxilio,

desej .vel que ele venha das autoridades, em vez da caridade privada incerta. Os legisladores deve-
riam supervisionar e regulamentar os planos de 

colonização38. 
0 governo deveria tambem fazer

aquelas coisas que sirvam aos interesses em geral de todas as pessoas, mas que ffio são ren theis
aos individuos, tais como a responsabilidade da explora o geogthfica ou cientifica. Finalmente,

(...) em circunsthncias especificas de um determinado periodo ou na o, dificilmente há algu-
ma coisa, realmente importante para o interesse geral, que pode n5.o ser desegvel, ou ate mes-

36. Idem, ibidem, p. 453.
37. Idem, ibidem, p. 571.
38. Um tanto ironicamente, Mill foi empregado toda sua vida na Companhia das Índias Orientais, que con-
,-•„1„„ 1 (Ari 1QSQ
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mo necessaria, que o governo deveria avocar nao porque os individuos nao podem realiza-la

eficazmente, mas porque nao realizardo. Em alguns lugares e epocas, nao havera estradas, do-

cas, portos, mecanismos de irrigacao, hospitais, escolas, faculdades, graficas, a menos que o

governo os estabeleca".

Oltimas observacoes sobre Mill

John Stuart Mill deve ter lugar proeminente em qualquer histOria intelectual. Sua importan-

cia nao ficou limitada por ter sido o Ultimo grande economista da escola classica, o maior dos

economistas ortodoxos durante as duas geracoes entre Ricardo e Marshall. Seu primeiro livro

importante, System of logic (1843), estabeleceu-o como urn logic° de primeira grandeza. Os

ensaios que publicou, incluindo "On liberty" (1859), "Considerations on representative

government" (1861) e "The subjection of women" (1869), mostraram-no como urn excelen-

te cientista politico, fllOsofo social e defensor do estilo de vida democratic° . Mill se aproxi-

ma muito de ser urn homem de coragem e honestidade em suas criticas violentas ao status

quo, seu apoio as reformas radicais para sua epoca — e suas contribuicoes concretas a disci-

plina da economia. Os cinicos podem desprezar sua crenca no progresso por meio do desen-

volvimento de nossas capacidades morais e intelectuais, mas tido se pode negar que ele tinha

uma visa° correta da perfectibilidade da humanidade. 0 entusiasmo de Mill, seu humanita-

rismo e sua empatia pelos pobres e humildes nao eram comuns para urn teOrico importante

em uma ciencia que tinha se tornado conhecida pot sua racionalidade fria e suas predicoes

algumas vezes higubres.

Vamos deixar John Stuart Mill para nos voltarmos aos socialistas, que estavam menos corn-

prometidos corn suas ideias.

Perguntas para estudo e discussao

1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores e

conceitos para a historia do pensamento econornico: Bentham, hedonismo, utilitarismo, Say,

Lei dos Mercados, Senior, economia positiva, abstinencia, James Mill, John Stuart Mill, ofer-

ta e demanda coma planejamentos, reservas de salarios, lei dos valores internacionais, deman-

da mUtua e estado fixo de Mill.

2. Empregue o principio da utilidade de Bentham (o calculo prazer-sofrimento) para explicar

cada urn dos seguintes itens: (a) as linhas em urn restaurante fast-food especifico tendem a ser

de igual extensao; (b) sendo todas iguais, as profissoes caracterizadas pelo alto risco de lesdo

ou morte no emprego fornecem urn salario anual major do que os empregos mais garanti-

dos; (c) alguns estudantes de faculdade "eliminam" um dos seus cursos mais do que os ou-

tros cursos; e (d) quando dois produtos sac) de igual qualidade, as consumidores tendem a

optar pelo produto de preco menor.

3. Voce concorda corn Bentham que os interesses da comunidade sao simplesmente a soma dos

interesses dos diversos membros que a compoem? Em caso afirmativo, seria correto dizer, en-

tao, que, quando alguem aumenta seu prazer liquid°, o interesse da comunidade aumenta

nessa quantidade?

39. Mill, 1896, p. 590.



4. 0 que é a Lei dos Mercados? Identifique quais das seguintes pessoas apoiaram a ideia e quais
a rejeitaram: Smith, James Mill, Say, Malthus, Ricardo, Senior e John Stuart Mill.

5. Explique a seguinte afirmacao: Os names Colbert, Turgot e Say refletem o modelo de

mudanca do pensamento economic° na Franca entre 1650 e 1825.
6. Desenhe urn grafico da oferta e da demanda contemporaneas que incorpore as seguintes

informacoes: 0 eixo vertical mede a taxa de juros (i); o eixo horizontal mede a quantidade
de economias (S) e o investimento (I); a economia é uma funcao positiva da taxa de juros,
e o investimento é uma funcao negativa da taxa de juros. Utilize o grafico para explicar: (a)
por que a economia igualara o investimento e (b) por que urn aumento na economia (o
movimento a direita da curva) nao reduzird o gasto total na economia. Relacione isso corn
a Lei de Say.

7. Como Senior e John Stuart Mill modificaram a teoria da populacao de Malthus?
8. Tomando como referencia a Tabela 7-3 do capitulo anterior, determine as limites dos termos

de mercado do vinho para o tecido. De acordo corn Mill, o que determinard os termos de
mercado atuais nesses limites?

9. Compare Mill e Smith; Mill e Malthus; Mill e Ricardo.
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CAPiTULO 9 

A ASCENSAO DO
PENSAMENTO SOCIALISTA

Os dogmas e os pronunciamentos politicos da economia politica classica atrairam a critica de

varios grupos diferentes de pensadores. Concentraremo-nos nas ideias desses grupos nos capi-

tulos 9, 10 e 11. Este capitulo proporciona uma visa() geral do socialismo e analisa os pontos de

vista de alguns dos primeiros criticos socialistas do capitalismo. 0 Capitulo 10 analisara a "lei

do movimento" da sociedade capitalista de Marx. No Capitulo 11, discutiremos a reacao da

escola historica alema as ideias da escola classica.

UMA VISA() GERAL DO SOCIALISMO

0 cenario historico do socialismo

A Revo luck. Industrial acabou corn a seguranca da velha economia artesa dos vilarejos agrico-

las corn o advento das grandes fabricas. Em volta dessas fabricas surgiram favelas corn multi-

does, onde o vicio, o crime, a doenca, a fome e a miseria constituiam urn estilo de vida. Quan-
fin nrirlentpc rine inchictri ,ic ne fnm ;line floe Asitrirn ,ic rprekinni nnrlro nil
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compensa-ao. Os direitos politicos para os assalariados nao existiam, e os sindicatos eram ile-

gais. Cada vento desfavoravel, que reduzia a produao e o emprego, compunha a miseria dos

trabalhadores, e cada exito da industrializa o — embora em Ultimo caso criasse mais empre-

gos do que os destruisse — colocava dezenas de milhares de artesaos no mercado de trabalho.

A pobreza dos povos parecia que aumentava constantemente a medida que as grandes fortunas

se multiplicavam. Como George Crabbe escreveu em The village, em 1783:

Onde a Abund'ancia sorri, ah! ela sorri para poucos.

E aqueles que n'ao a experimentam, ainda assim a contemplam.

Como os escravos que cavam por ouro.
A riqueza ao seu redor os faz pobres duas vezes.

Nao e de estranhar que, um seculo apOs o início da Revoluao Industrial na Inglaterra,

John Stuart Mill acreditasse que

ate agora e questionavel se todas as inven6es mecanicas ja feitas tem aliviado os dias de tra-

balho de qualquer ser humano. Elas tem permitido que a maioria da popula0:o tenha a mes-

ma vida de escravicrao e aprisionamento e que um nUmero elevado de fabricantes e outros

faam fortunas.

Esse cenario pedia por uma reforma econOmica. Entretanto, a maioria dos proprietarios

de capital — freqiientemente citando declarg6es de Smith e outros classicos — sustentava, com

teimosia, o conceito de que o melhor governo e aquele que interfere o minimo na economia.

Alguns historiadores concluem que o fracasso do sistema anterior ofereceu uma fo Na adicional

ascensao do socialismo marxista, e mais socialistas moderados persuadiriam os industriais a se

unir aos movimentos humanitarios.

Tipos de socialismo

Aqueles que defendiam o socialismo com frequencia discordavam, veementemente, do tipo de

socialismo a ser buscado. É necessario, portanto, delinear os diversos tipos de socialismo antes

de tentar a tarefa mais dificil de selecionar as ideias comuns. Os principais tipos de socialismo

incluem:

Socialismo utOpico. Este data de aproximadamente 1800, com Henri Comte de Saint-Simon,

Charles Fourier e Robert Owen como figuras principais. Eles desenvolveram suas ideias na

epoca em que os trabalhadores industriais ainda eram fracos e desorganizados, desmoralizados

pelas rapidas mudarwas da Revoluao Industrial, desprovidos de privilegios e ainda nao-cientes

de seu poder latente. Os socialistas utOpicos consideravam a economia de mercado competiti-

va, injusta e irracional. Eles organizaram os conceitos das organiza6es sociais perfeitas e, entao,

conclamaram o resto do mundo a adota-los. Pregaram mais a uniao universal do que a luta de

classes e confiaram nos capitalistas para cooperar com eles e ate mesmo financiar seus projetos.

As imaginarias comunidades cooperativas modelo foram elaboradas, e algumas foram, de fato,

testadas, geralmente sem sucesso.



Socialismo de Estado. Este envolve a posse do governo e a opera0o de todos os setores ou de

setores especificos da economia com prop6sitos de alcarkar mais os objetivos sociais gerais do

que o lucro. A antiga Uniao Sovietica e um exemplo de na. ao em que todos os setores principais

eram, ate recentemente, propriedades do Estado e administrados por ele. Mas o socialismo de Es-
tado tambem pode ocorrer em um sistema capitalista. Os exemplos nos Estados Unidos sao o sis-

tema federal de previdencia social, a Tennessee Valley Authority' e o servko postal. Historica-

mente, os socialistas de Estado consideravam o Estado um poder imparcial que poderia ser

influenciado em favor da classe trabalhista se o voto fosse difundido e os trabalhadores fossem ins-

truidos e organizados. Entao, o Estado poderia ter o comando das empresas e tornar-se o empre-

gador ou poderia estimular e subsidiar as cooperativas (os trabalhadores e os consumidores como

proprietarios). Louis Blanc foi o primeiro e o principal te6rico do socialismo de Estado.

Socialismo cristito. Essa versao de socialismo se desenvolveu na Inglaterra e na Alemanha apOs

1848, com Charles Kingsley como seu principal defensor na Inglaterra. Esse socialismo surgiu

apOs o fracasso dos movimentos radicais nesses dois paises. 0 consolo da religiao era oferecido
aos trabalhadores para aliviar seu sofrimento e proporcionar esperat kas. A Biblia servia para
compor o manual do lider do governo, do empregador e do trabalhador. A ordem de Deus era

o amor e o companheirismo miltuos. A propriedade dos ricos era administrada em beneficio de

todos. Esse movimento, que repudiava a violencia e a luta de classes, defendeu a reforma sani-

taria, a educgao, a legislaao da fabrica e as cooperativas.

Anarquismo. Com Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) como um dos primeiros te6ricos, o

anarquismo declarava que todas as reformas do governo sao coercivas e que deveriam ser aboli-
das. De acordo com Proudhon:

A experiencia mostra, na verdade, que em qualquer lugar e sempre, o Governo, como quer
que tenha sido para as pessoas em sua origem, ficou ao lado da classe mais rica e instruida
contra a classe mais numerosa e pobre; tem pouco a pouco se tornado limitado e exclusivo;
e, em vez de manter a liberdade e a igualdade entre todos, trabalha persistentemente para des-
trui-las, pela virtude da tendencia natural para o privilegio (...) Podemos concluir sem medo
que a fOrmula revolucionia n'a. o pode ser o Governo imediato, nem o Governo simplificado,
[mas de preferencial e o nenhum Governo (...) Governar as pessoas sempre será engarth-las.
0 homem esth sempre dando ordens ao homem, a fic5."o que cria um final de liberdade2.

Os anarquistas nao acreditavam que a sociedade nao tinha ordem, mas principalmente que

a ordem da sociedade surgia dos grupos do governo aut6nomo por meio do esfoNo voluntario

ou aliado. A natureza humana, eles afirmavam, e essencialmente boa se nao for corrompida pe-

lo Estado e suas institukOes. A propriedade privada deveria ser substitufda pela posse coletiva

de capital pelos grupos cooperativos. Os anarquistas previam as comunidades se empregando

na prodikao e comercializando com outras comunidades, com as associa6es de produtores

1.N.R.T. (5.1-go federal americano criado na decada de 1930 para desenvolver o potencial hidreltrico do rio
Tennessee e que acabou construindo 26 barragens no rio e em seus afluentes.
2. Pierre-Joseph Proudhon. General idea of the revolution of the nineteenth century. Trad. John B. Robinson.
Londres: Freedom Press, 1923. p. 108, 126. [Originalmente publicado em 1851.1
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controlando as producoes agricola, industrial e ate mesmo intelectual e artistica. Esperava-se

que as associacoes dos consumidores coordenassem a habitacao, a iluminacao, a saide, a comi-

da e o saneamento. A compreensao mutua, a cooperacao e a liberdade total caracterizariam a

sociedade anarquista. A iniciativa individual seria encorajada, e cada tendencia para a autorida-

de uniforme e centralizada seria eficientemente controlada. Embora os metodos para alcancar

seus objetivos sejam diferentes, a comunidade ideal dos anarquistas se parece corn a dos socia-

listas utopicos.

Socialism° marxista. Como discutiremos no Capitulo 10, o socialismo marxista, ou "cientifi-

co", baseia-se em uma teoria de valor do trabalho e uma teoria de exploracao dos assalariados

pelos capitalistas. Embora Marx e Engels desprezassem o capitalismo corn entusiasmo, eles res-

peitavam o grande aumento na produtividade e a producao resultantes dele. Entretanto, o capi-

talismo se deparou corn as lutas de classes e as contradicoes que inevitavelmente liderariam a

queda de seu governo e o substituiriam pelo socialismo. 0 Estado capitalista oprime os traba-

lhadores. A classe trabalhadora, ao derrubar o Estado burgues, estabelecera sua prOpria ditadu-

ra do proletariado para destruir a classe burguesa. Corn o socialismo resultante, a propriedade

privada dos bens de consumo é permitida, corn excecao da terra e do capital, ern geral possuf-

dos pelo governo central. A producao é planejada, assim como a taxa de investimento, sendo o

objetivo do lucro e o livre-mercado eliminados como as principais forcas da economia.

Comunismo. De acordo corn Marx, o comunismo é o estado da sociedade que finalmente subs-

titui o socialismo. Sob o socialismo, o slogan é "De cada urn de acordo corn sua habilidade, para

cada urn de acordo corn seu trabalho". Sob o comunismo, o slogan torna-se "De cada urn de

acordo corn sua habilidade, para cada urn de acordo corn sua necessidade". Isso pressupoe uma

superabundancia de bens em relacao aos desejos, a eliminacao dos pagamentos ern dinheiro corn

base no trabalho realizado e uma devocao a sociedade tao abnegada quanto a lealdade de uma

pessoa a sua familia. 0 Estado se enfraquecera quando as classes antagonicas desaparecerem, e

o controle sobre as pessoas sera substituido pela administracao sobre as coisas, tais como os am-

plos sistemas das vias ferreas e as complexos de maquinario, de carvao e ferro.

Atualmente, os chamados paises comunistas tern estabelecido, na verdade, o socialismo de

Estado ou estao no processo de estabelece-lo. 0 comunismo nao existe ern nenhum lugar, exce-

to em pequenas comunidades cooperativas, geralmente motivadas por uma religido comum ou

outras campanhas ou fervores. Aqui, as pessoas trabalham juntas, juntam seus lucros e extraem

as coisas de que precisam de urn fundo comum.

Revisionism°. Na Alemanha, o revisionismo era defendido por Eduard Bernstein (1850-1932).

Na Inglaterra, os socialistas fabianos 3 , liderados por Sydney e Beatrice Webb (1859-1947; 1858-

1943), eram revisionistas, mas diferentemente do movimento de esquerda alema, eles nunca ade-

riram ao marxismo para qualquer iniciativa significativa. 0 revisionismo abjurava a luta de clas-

ses; negava que o Estado fosse necessariamente um instrumento da classe rica e fixava suas

3. N.R.T. 0 socialismo fabiano (nome dado em homenagem ao general romano Fabius Maximus Concator,
que venceu pacientemente Anibal) tinha por lema: "Evolucao, em vez de revolucao".



esperancas na educaco, nas propagandas eleitorais e no ganho de controle do governo por meio

do voto secreto. 0 governo devia regulamentar os monopOlios, controlar as condicO- es de traba-
lho nas 6.bricas, comandar alguns servi9ps pUblicos e, gradualmente, aumentar sua posse de capi-

tal. 0 revisionismo tem de ser chamado algumas vezes de "socialismo de gás e 4ua", pois os revi-

sionistas, especialmente o grupo fabiano, favoreceram a posse municipal dos servicos pUblicos.

Sindicalismo. Georges Sorel (1847-1922) promoveu e popularizou esse tipo de socialismo nos

circulos de trabalho nos paises latinos da Europa. Os sindicalistas eram contra o parlamentar e

o militarista. Eles acreditavam que o socialismo deteriora as crencas burguesas quando empre-

gado na atividade politica e parlamentar. Se representado no parlamento, o movimento dege-

neraria o oportunismo para ganhar influencia politica. 0 que os trabalhadores exigem e um

grande sindicato 4 que iiTo represente os jogos da burguesia de procurar uma reforma social e o

melhoramento das condi95es. 0 sindicato não deve se interessar por greves e fundos de garan-

tia, acordos do sindicato, fundos do sindicato ou reforma fragmenthia. As greves devem ser fei-

tas para provocar a consciencia revolucionthia e o combate dos trabalhadores; a sabotagem deve,

freqentemente, ser utilizada como arma na luta de classes. Finalmente, a greve geral de um

grande sindicato terminath com o capitalismo. Cada indstria, ent.o, seth organizada como

uma unidade autOnoma administrada pelos trabalhadores, e essas unidades serki unificadas em

uma federac5".o que se tornath o centro administrativo. Os sindicalistas esperavam que o gover-

no coercivo desaparecesse.

0 sindicalismo se diferenciou do anarquismo, pois acreditava exclusivamente no unionis-

mo 5 revoluciorthrio e na greve geral para derrubar o governo. Mas ambos favoreciam a

da propriedade privada e a extincTo do governo politico. Os trabalhadores industriais do mun-

do (apelidados de "wobblies"), que se estabeleceram nos Estados Unidos em 1905, foram um

exemplo de uni5.o sindicalista.

Socialismo da guilda. G. D. H. Cole (1889-1959), professor de economia da Oxford Uni-

versity, foi o principal defensor desse tipo de socialismo. Era primeiramente um movimento bri-

thnico, de gradualismo e de reforma, e atingiu seu apogeu aproximadamente na epoca da

Primeira Guerra Mundial. Os socialistas da guilda aceitaram o Estado como uma instituico

necessria para expressar os interesses gerais dos cidabos enquanto consumidores. A supervi-

são real das inchlstrias deveria ser confiada mais aos empregados (os produtores), organizados

em suas guildas industriais, do que ao governo. Entretanto, o governo deveria desenvolver a

politica econOmica geral para toda a comunidade, não meramente para os trabalhadores. Cada

trabalhador seria um sOcio na empresa para a qual trabalhava. Essa era a essencia da "democra-

cia industrial" que os socialistas da guilda favoreciam. A na o não seria mais dividida entre

campos opostos de capital e rffio-de-obra. Em vez disso, seria dividida entre produtores e con-

sumidores, cada um com sua associa o nacional — a guilda e o governo. Assim, os produto-

res e os consumidores formariam uma sociedade

4. N.R.T. Em termos modernos, uma central sindical.
5. N.R.T. Movimento referente s uni5es de trabalho (sindicatos), organizadas apOs o advento da Revolu-ao
IndiKrrial
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As associacoes do socialismo

Os varios tipos de socialismo tinham muitas caracteristicas em comum. Primeiro, todos des

repudiavam a ideia classica da harmonia dos interesses. Em vez disso, eles viam a sociedade co-

mo sendo composta de classes distintas, cujos interesses cram freqiientemente opostos uns aos

outros. Segundo, e acompanhando o primeiro, todos os socialistas eram contra o conceito de

laissez-faire. A excecao dos anarquistas, os socialistas viam o governo como sendo potencialmen-

te urn representante progressivo dos interesses da classe trabalhadora. Terceiro, essas pessoas

rejeitavam a Lei de Mercados de Say, afirmando que, em vez disso, o capitalismo caracteriza-

do por crises econOmicas peri6dicas ou estagnacao geral. Quarto, os socialistas negavam o con-

ceito de humanidade sobre o qual o pensamento classic° era fundamentado, em vez de acredi-

tarem na perfectibilidade das pessoas. 0 capitalismo produzia o comportamento do interesse

pr6prio por meio de sua enfase sobre os lucros obtidos e a riqueza acumulada. Corn o ambien-

te apropriado, as virtudes humanas mais nobres, tal como a colaboracao corn os outros, surgi-

riam. Quinto, cada uma das varias ideologias socialistas defendia a acao coletiva e a posse publi-

ca das empresas para melhorar as condicoes do povo. Essa posse poderia ser feita pelo governo

central, pelos governos locais ou pelas empresas cooperativas.

A quem o socialismo beneficiou ou tentou beneficiar?

Muitos grupos moderados (socialistas ut6picos, cristaos e da guilda) afirmaram representar os

interesses de todos, corn enfase primordial sobre as necessidades e os interesses dos trabalhado-

res. Eles serviram aos trabalhadores ao estimular a consciencia da sociedade e ao inspirar os

reformadores da classe media, promovendo, desse modo, a reforma da legislacao. Na medida

em que desviaram os trabalhadores das unioes organizadas e dos partidos politicos para promo-

ver seus proprios interesses, eles tambem serviram aos empregadores e aos proprietarios de ter-

ras. 0 socialismo cristao surgiu em uma epoca em que as doutrinas socialistas estavam ganhan-

do espaco entre os trabalhadores. Seus adeptos perceberam que o movimento radical deveria ser

cristianizado, senao o cristianismo perceria sua atracao.

Muitos grupos socialistas radicais (marxista, anarquista e sindicalista) declararam a luta de

classes contra os ricos. Seu tinico objetivo era promover os interesses da classe trabalhadora. Por

meio da atividade variada dos sindicatos, da pressao parlamentar ou da ameaca de revoltas, sua

agitacao e organizacao ajudaram no ganho de concess6es dos capitalistas.

Como o socialismo era valido, ütil ou correto em seu tempo?

Os trabalhadores tinham reclamacoes legitimas contra o capitalismo do laissez-faire a medida que

ele se desenvolvia em suas primeiras decadas. Em meados de 1800, o socialismo utopico expres-

sou a consciencia conturbada da humanidade. 0 socialismo marxista ofereceu uma dissecacao

te6rica complexa da sociedade contemporanea que expos e exagerou seus supostos males. Mas,

como outras criticas socialistas, ele teve certa validade em sua epoca. Aqueles que representavam

o status quo nao tinham enfrentado diretamente os problemas da pobreza e da estagnacao eco-

nomica da sucessao de neg6cios. Assim, os socialistas prestavam urn servico ao concentrar sua

atericao nesses problemas nao-resolvidos. 0 socialismo representou urn papel historicamente

ao promover os atos de fabrica, a reforma sanitaria, as associacoes cooperativas, as leis de corn-

pensacao dos trabalhadores, os sindicatos, as pensoes, e assim por diante.
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Quais doutrinas do socialismo tornaram-se contribuicCies permanentes?

Muitas das doutrinas do socialismo n'ao resistiram à aob do tempo. Por exemplo, descobrire-
mos em nossa avalia0.o de Marx (Capitulo 10) que sua previs-ao central — o empobrecimento

da classe trabalhadora — ri-ao ocorreu. Nem a reorganizaca-o da sociedade junto com as linhas

socialistas ocasionou a esperaNa para a nova expansalo da liberdade, o crescimento da ativida-

de coletiva para o bem comum, os melhores padrOes de moralidade e justica, a maior seguran-

ça para o individuo e o subseqQente renascimento cultural.

As doutrinas socialistas tem mostrado problemas terriveis decorrentes de sua implemen-

tayo. Como uma sociedade cria uma distribuico de renda eqQitativa sem prejudicar os

incentivos que conduzem a producalo de mercadorias (e, portanto, à prOpria renda)? Se os

pagamentos da renda se tornam arbitrarios, o que impede o governo de usa-los para recom-

pensar os legalistas e punir as pessoas que tem ideias diferentes? Como voce planeja e coorde-

na a distribui o dos recursos produtivos em uma economia grande e industrializada? Quan-

to deveria ir para o consumo de bens? E para os bens de capital? Quais bens de consumo

deveriam ser produzidos, e quanto de cada um? Quais s5io as alternativas se o único fornece-

dor de um certo bem oferecer mercadorias de má qualidade? Como os consumidores podem
fazer para que os planejadores do governo principal que tomam decisOes que afetam vitalmen-

te os individuos mais humildes nos lugares mais longinquos do territOrio saibam de suas

necessidades? Pode haver liberdade politica na ausencia de liberdade econOmica? Por exem-

plo, pode haver imprensa livre quando o governo possui as graficas? Se os objetivos da produ-

ao no planejamento s-ao determinados em termos de quantidade, como a qualidade do pro-

duto pode ser assegurada? Quais forys estimulara -.o a busca por nova tecnologia e novos

produtos na ausencia dos empresarios?

A validade e a utilidade das teorias econOmicas devem ser julgadas finalmente n'ao pelo

grau de entusiasmo que geram, mas pelo escrutinio intelectual e pela evidencia acumulada. Nem

a evidencia nem o escrutinio intelectual tem sido bons para o marxismo totalitario, em parti-

cular. Nos primeiros anos da decada de 1990, essa forma de socialismo desmoronou dramati-

camente na Europa Oriental e na antiga Uni-ao Sovietica. Os regimes marxistas que continua-

ram est-ao acossados pelos grandes problemas que ameacam sua continuidade.

Isso ri-ao sugere que os primeiros socialistas fracassaram em dar contribuicOes permanen-

tes ao desenvolvimento do pensamento econOmico. Na realidade, eles contribuiram de varias

maneiras. Primeiro, esses pensadores desenvolveram a base do pensamento econOmico socialis-

ta, que enfatizava a posse dos meios de produyb pelo Estado juntamente com o planejamento

e a coordenayo nacional. Muitas na0'es, como a Índia e a Suecia, salo ainda controladas por

aspiraciies socialistas democraticas. Grandes coligacOes socialistas deliberativas tambem conti-

nuam em arredores não socialistas, incluindo Jap rao, Italia e Franca. Dessas perspectivas, fica

claro que as ideias socialistas n'ao tiveram, de fato, uma infiuencia permanente.

Segundo, muitas das propostas politicas feitas pelos socialistas estalo, agora, instituidas nas

nacOes capitalistas. Muitos dos programas sociais de hoje — por exemplo, a previdencia social,

o salario dos trabalhadores, o salario-desemprego, as leis do salario minimo e do pagamento
pelas horas extras, as leis de seguranca e saúde no trabalho — eram defendidos, de alguma forma,
pelos socialistas, enquanto os principais defensores da economia classica se opunham fortemen-

te a eles. Por varias razOes, a sociedade incorporou as propostas politicas, dos socialistas, suavi-
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zando assim as delimitacoes do capitalismo. A medida que os trabalhadores se fortaleciam co-

mo um grupo, muitos capitalistas decidiram que era melhor dar urn pouco do que ter muito

tirado. Para a surpresa da maioria dos socialistas, o crescimento economic ° tambem aumentou

substancialmente os salaries dos trabalhadores. Os trabalhadores, principalmente, poderiam

trocar uma parte de seus salarios diretos por alguns beneficios (horas de trabalho reduzidas, apo-

sentadoria, seguro de saUde) proporcionados por seus empregadores. Eles tambem poderiam

pagar taxas por meio das quais o governo poderia financiar parcialmente a previdencia social,

os programas de reciclagem profissional, e assim por diante. Alem disso, as reformas da classe

media, que estavam mais na linha de John Stuart Mill do que de Smith e Say, patrocinaram corn

sucesso a melhoria das condicoes injustas, enquanto rejeitaram as exigencias socialistas pela eli-

minacao da propriedade privada.

Uma terceira contribuicao permanente dos socialistas foi sua enfase e analise sobre o cres-

cimento do poder do monopolio, o problema da distribuicao de renda e a realidade dos ciclos

do comercio. Essa enfase e essa analise forcaram uma reavaliacao das concepcoes basicas e fize-

ram corn que as teorias fossem incorporadas na profissao econornica.

Corn essas ideias ern mente, vamos examinar os trabalhos dos cinco primeiros socialistas

mais importantes: Saint-Simon, Fourier, Sismondi, Owen, Blanc e Kingsley. Esses personagens,

como seus hornOlogos ortodoxos, perguntaram e tentaram responder as tres questoes funda-

mentais da economia: 0 que deveria ser produzido? Como deveria ser produzido? Para quern?

As respostas que des deram foram significativamente diferentes das dos classicos! Nisso consis-

te o valor da investigacao mais prOxima de seu pensamento.

HENRI COMTE DE SAINT-SIMON

Henri Comte de Saint-Simon (1760-1825) pertencia a uma decadente familia da nobreza fran-

cesa. Ele lutou no lado colonial na Revolucao Americana como oficial regular, distinguindo-se

na Batalha de Yorktown. Durante os primeiros estagios da Revolucao Francesa, ele renunciou a

seu titulo. No auge da revolucao, tornou-se urn grande especulador das terras confiscadas da

Igreja e dos emigrantes, comprando a credit° e mais tarde pagando ern assignats6 de rapida depre-

ciacao. Saint-Simon permaneceu urn tempo na prisao, mas foi solto mais tarde, apes a queda

de Robespierre. Posteriormente, abandonou a funcao de financista para se tornar filesofo e pro-

feta. Corn uma extravagancia excessiva, recepcionou e fmanciou os jovens e promissores cien-

tistas, artistas e estudiosos, mas essa prodigalidade logo o deixou pobre e, por isso, ele morou

por muitos anos na casa dos antigos criados. Corn a morte de sua mae, Saint-Simon trocou sua

heranca por uma pequena pensao de sua familia. Em 1823, devido a uma situacao financeira

desesperadora, ele disparou sete balas de pistola em sua cabeca, mas milagrosamente sobrevi-

veu, perdendo apenas urn olho.

Saint-Simon, urn socialista utOpico, desenvolveu suas ideias antes de o movimento politi-

co da classe trabalhadora na Franca se formar. Ele, portanto, lido fez nenhum apelo aos traba-

lhadores para lutarem contra seus empregadores. Considerando a ociosidade um pecado, criou

uma religiao do trabalho e da indUstria. Saint-Simon alarmou os ricos, pois fez da producao, e

6. N.R.T. Letras do tesouro emitidas em 1789. Durante a Revolucao Francesa, chegaram a 1/3 de seu valor de
face. Por volta de 1796, atingiram menos de 1% de seu valor original.



nao da propriedade, a base de sua sociedade proposta. 0 plano que ele tracou separou os pro-

dutores dos nao-produtores.
Ele escreveu que um parlamento industrial deveria consistir em tres carnaras: a invencao, a

revisao e a execucao. A primeira camara, composta de artistas e engenheiros, projetaria as obras
pUblicas. A segunda, administrada pelos cientistas, examinaria os projetos e controlaria a educa-

cao. A terceira, constituida dos chefes da indUstria, realizaria os projetos e controlaria o orcamen-
to. Essa era uma das primeiras propostas para o planejamento central feito pela elite instruida.

Saint-Simon rejeitou a concepcao fundamental dos economistas classicos de que os inte-
resses de um indivicluo coincidem com o interesse geral. Ele insistia que uma nova etica era

necessaria para conter o egoismo anti-social dos ricos e impedir uma revolta anarquica dos po-

bres. A preocupacao humanitaria com a classe trabalhadora foi um assunto dominante em seus

manuscritos posteriores.

0 ataque de Saint-Simon contra os ociosos levou seus seguidores a se opor as leis da heran-
ca e a exigir a posse coletiva da propriedade. ApOs sua morte, seus discipulos organizaram uma
escola que se tornou quase uma religiao. 0 entusiasmo de Saint-Simon pela indUstria de gran-

de escala ajudou a inspirar os grandes bancos, as ferrovias, as estradas, o Canal de Suez e os enor-

mes empreendimentos industriais.

Alguns pequenos trechos dos trabalhos de Saint-Simon ilustrarao suas ideias:

Um Unico objetivo de nossos pensamentos e de nosso empenho deve ser o tipo de organiza-
o mais favothvel à indUstria — a indUstria entendida em um sentido mais amplo, incluin-

do cada tipo de atividade Util; teOrica thio bem quanto prkica, intelectual täo bem quanto
manual. (...) Nosso desejo e que os homens fasam, de agora em diante, conscientemente, e
com melhor direo e esforso mais Util, o que eles ate agora faziam com indecis5.o, incons-
ciencia, devagar e tambem sem eficiencia (...)

Suponha que a FraNa de repente perca 50 de seus melhores fisicos, quimicos, fisiologis-
tas, matemkicos, poetas, pintores, (...) engenheiros, (...) banqueiros, (...) empreskios, (...)
fazendeiros, (...) mineradores, (...) latoeiros (...); incluindo-se nesses tres mil os principais
cientistas, artistas e arteslos na Frana.

Esses homens s5.o os produtores franceses mais essenciais, aqueles que fabricam os pro-
dutos mais importantes, aqueles que direcionam os empreskios mais Uteis para a naO'o,
aqueles que contribuem para o sucesso da na o nas ciencias, belas-artes e profissOes.
no sentido mais verdadeiro, a fina flor da sociedade francesa; são, acima de todos, os fran-
ceses, os mais Uteis para seu pais, contribuem muito para sua glória, aumentando sua popu-
la0o e prosperidade. A na o se tornaria um ca6ver assim que os perdesse (...) Seria neces-
skia, no minimo, uma gerao para a Fransa reparar essa desgrasa (...)

Vamos passar para outra suposi o. Suponha que a FraNa preserve todos os homens de
talento que possui nas ciencias, belas-artes e profissOes, mas tenha a desgrasa de perder no
mesmo dia Monsieur, o irrno do rei [e outros membros da famflia real] (...) Suponha que a
Fransa perca, ao mesmo tempo, todos os oficiais importantes da familia real, todos os minis-
tros (com ou sem pasta), todos os conselheiros do Estado, todos os magistrados importantes,
marechais, cardeais, arcebispos, bispos, vigkios em geral e cOnegos, todos os prefeitos e sub-
prefeitos, todos os empregados civis e juizes e, alem disso, dez mil dos proprietkios mais ri-
cos que vivem , no estilo dos nobres.

Essa desgrasa certamente afligiria os franceses, pois eles s5o bondosos e rr5.o poderiam ver
com indifereNa o desaparecimento repentino do grande nUmero de seus compatriotas. Mas es-

[7£6
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sa perda de 30 mil individuos, considerada a mais importante no Estado, pesaria neles apenas
por razoes puramente sentimentais e nao resultaria em nenhum mal politico para o Estado.

Em primeiro lugar, seria facil preencher as vagas que estariam disponiveis. Ha muitos fran-
ceses que poderiam ocupar a funcao do irmao do rei tao bem quanto o Monsieur (...) As ante-

salas do palacio estariam cheias de cortesdos prontos a ocupar o lugar dos importantes ofi-
ciais da familia (...) Quanto aos dez mil aristocratas proprietarios de terra, seus herdeiros
poderiam nao precisar de nenhuma aprendizagem para fazer as honras de suas salas de visita

tao bem quanto eles.
A prosperidade da Franca so pode existir por meio dos efeitos do progresso das ciencias, das

belas-artes e das profissoes. Os principes, os principais oficiais da familia, os bispos, os marechais
da Franca e os proprietarios de terras ociosos nao contribuem diretamente em nada para o pro-
gresso das ciencias, das belas-artes e das profissoes. Longe de contribuir, des apenas atrapalham,
uma vez que tentam prolongar a supremacia existente ate esta data de ideias conjeturais sobre a
ciencia positiva. Eles inevitavelmente prejudicam a prosperidade da nacao ao desproverem, co-
mo fazem, os cientistas, os artistas e os artesaos da alta estima que des apropriadamente detem.
Eles sao prejudiciais, pois gastam sua riqueza de urn modo que nao tern utilidade direta para as
ciencias, as belas-artes e as profiss6es: eles sao prejudiciais, pois representam urn peso para a taxa-
cao nacional, em cerca de 300 ou 400 milhoes a titulo de compromissos, pensoes, presentes,
salarios, para a manutencao de suas atividades que sao iniiteis para a nacao (...) A sociedade
urn mundo de cabeca para baixo. A nacao sustenta como principio fundamental que os pobres
deveriam ser generosos corn os ricos, e que, portanto, as classes mais pobres deveriam diariamen-

te se privar de bens para aumentar o luxo superfluo dos ricos'.

Ern 1819, Saint-Simon foi preso e julgado por heresia por expressar essas ideias contro-

vertidas, mas foi inocentado. De fato, as ideias de Saint-Simon tinham implicacoes revolucio-

narias. Ele declarou:

Os homens mais ricos e mais poderosos tern interesse no crescimento da igualdade, já que os

meios para a satisfacao de seus desejos aumentam na mesma proporcao da igualdade dos indi-
viduos que constituem a comunidade (...) Os cientistas, artistas, industriais e chefes da
tria sao os homens que possuem a habilidade eminente, variada e positivamente ütil, para a

direcao das mentes dos homens na epoca atual (...) Eles (...) sao os homens aos quais deveria

ser confiado o poder administrativo (...)
A comunidade tern sido comparada frequentemente a uma piramide. Admito que a nacao

deveria ser composta como uma piramide; estou profundamente convencido de que a pira-
mide nacional deveria ser coroada pelo monarca, mas insisto que, da base da piramide para

seu pico, as camadas devem ser compostas de mais e mais materiais preciosos. Se considerar-

mos a piramide atual, parece que a base é feita de granito, que, ate certa altura, as camadas

sao compostas de materiais valiosos, mas a parte mais alta, apoiando urn diamante magnifi-
co, é composta de nada, exceto gesso e cobertura de ouro.

A base da atual piramide nacional consiste em trabalhadores nas suas ocupacoes de rod-
na; a primeira camada acima dessa base sao os chefes das empresas industriais, os cientistas

que aperfeicoam os metodos de fabricacao e aumentam sua aplicacao, os artistas que estam-

pam corn born gosto todos os seus produtos. As camadas mais altas, que afirmo serem corn-

7. M. H. Markhan. (ed.). Henri Comte de Saint-Simon, selected writings. Oxford: Brasil Blackwell, 1952.
p. 70-74.



postas de nada, exceto gesso, que s5..o facilmente reconheciveis apesar da cobertura de ouro,
säo os cortes-aos, a massa dos nobres da velha gera o ou da cria'ao recente, os ricos ociosos,
a classe governante do primeiro-ministro ao clerigo mais humilde. 0 monarca o diamante
magnifico que coroa a piMmide8.

Apesar dessas afirma95es extremas, Saint-Simon n-ao foi socialista em apenas um aspecto:
na'o defendeu a apropriga"o da propriedade privada, embora alguns de seus discipulos a tenham
defendido.

CHARLES FOURIER

Charles Fourier (1772-1837) foi um socialista utOpico excentrico que lentamente conquistou

um vasto e devoto grupo de seguidores em vida e postumamente. Ele n'ao foi, de forma algu-

ma, um revolucionario e seus ataques eram dirigidos, geralmente, aos ricos ou ao rei. Filho de

uma familia de mercadores de classe media que perdeu a maioria de seus bens durante a Re-

voluao Francesa, foi um balconista em varias casas de tecidos e de outros comercios. Traba-

lhador pobre durante toda a sua vida, teve de estudar durante as horas livres nas salas de leitu-

ra da biblioteca. Os titulos de seus livros transmitem a natureza extraordinaria de seu
pensamento: Theory of the four movements and the general destinies (1808), The theory of uni-
versal unity (1882) e The new industrial and social world (1829).

Fourier foi um critico do capitalismo. Diferentemente de Saint-Simon, n-ao gostava da

produo de grande escala, da mecanizaao e da centralizaao. Ele considerava que a concor-

rencia multiplica os desperdicios nas vendas e que os empresarios seguram ou destroem as mer-

cadorias para elevar os preos. 0 comercio, para ele era, pernicioso e corrupto, retratando a

pobreza moral do mundo burgues. Ele denunciou uma sociedade que "concede sua grande pro-

teao aos agentes da fome e da epidemia". Criticou o "progresso do financiamento, os sistemas

de extors-ao, a falencia indireta, as antecipa 95es da receita, [e] a arte de destruir o futuro'', tudo

o que via no capitalismo. Sob a terminologia "o progresso de espirito mercantil", ele incluia

a considera o de acordo com o roubo e a desonestidade comercial. A comercializa o das
a'Oes elevada a um poder que ridiculariza a lei invalida todos os frutos da indUstria, compar-
tilha a autoridade dos governos e propaga em todos os lugares o frenesi do jogo com os fun-
dos pUblicos9.

A soll.wao de Fourier para os problemas sociais era remover as barreiras artificiais para haver

intera-ao harmoniosa das 12 paix6es (os cinco sentidos, as quatro paix6es do grupo [amizade,
amor, ternura familiar e e as tres paix6es distributivas [planejamento, mudana e uni-
dade]). Isso poderia ser completado pela organiza o das comunidades cooperativas chamadas

defa/ansth'ios oufalangesw . Seu amor pela ordem, simetria e precisao o levou a traar planos ela-

borados para essas comunidades. Cada associa o uniria 300 familias, ou 1.800 pessoas, sobre

8. Idem, ibidem, p. 77-80.
9.Julia Franldin (Trad.). Selections from the works of Fourier. Londres: Swan Sonnenshein, 1901. p. 93-94.
10. N.R.T. Comunidades baseadas no trabalho cooperativo e na reparti o da produ o de acordo com o tra-
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315 metros quadrados de terra. Todos morariam em uma habitack palaciana de tres andares,

que ele descreveu minuciosamente. A producao agricola e o trabalho manual predominariam,

e a producao da riqueza aumentaria dez vezes em relacao a da caotica indiistria privada. Urn

grande celeiro seria mais economic° de ser construido e mais facil de set protegido contra o fo-

go do que 300 celeiros pequenos. A convivencia das pessoas corn honra e conforto eliminaria o

roubo e a despesa para se proteger contra ele. 0 trabalho coletivo melhoraria as condicoes cli-

maticas, e poucas roupas seriam necessarias. As economias de uma cozinha e de apartamentos

comuns, em vez de habitacoes separadas, seriam cuidadosamente calculadas. A falange resolve-

ria o major problema, que nao era a desigualdade da riqueza, mas certamente sua insuficiencia.

Quem faria o "trabalho sujo" nessa colOnia utopica? As criancas! As criancas amam a sujei-

ra e adoram se organizar em grupos. Em vez de frustrar essas tendencias naturais, elas deveriam

ser direcionadas para as funcoes sociais Uteis, tal como fazer o trabalho desagradavel. Por

enquanto, as criancas deveriam aprender, como os adultos, uma variedade de trabalhos, para

nao serem extremamente especializadas e limitadas a uma simples tarefa.

Fourier defendia a igualdade total entre os sexos. Ele afirmava que a mulher confinada na

economia domestica interfere no prOprio desenvolvimento dos talentos naturais.

AID& fornecer a cada membro da falange o minim° de subsistencia, independente da con-

tribuicdo do indivicluo para a empresa, o excedente seria dividido da seguinte maneira: 5/12 ao

trabalho, 4/12 ao capital e 3/12 ao talento e a tecnica. Portanto, um apelo poderia ser feito aos

capitalistas para financiar esse tipo de projeto sobre as bases dos ganhos de urn retorno satisfatOrio

sobre seus investimentos. Na verdade, Fourier anunciou ao mundo que ele estaria em casa todos

os dias ao meio-dia para aguardar urn capitalista que subscreveria uma associacdo. Ele esperou em

vao por toda a sua vida, embora seus seguidores iniciassem muitas falanges por todo o mundo.

Nos Estados Unidos, o movimento foi popularizado antes da Guerra Civil por Albert Bris-

bane, Horace Greeley, George Ripley e outros. Das 40 falanges de Fourier organizadas nos Es-

tados Unidos, as quais fracassaram, as mais conhecidas foram a North American Phalanx, loca-

lizada perto de Red Bank, New Jersey, e a Brook Farm, que foi organizada em 1841 perto de

Boston. Entre os membros e visitantes interessados da Brook Farm estavam Charles A. Dana,

Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Amos Bronson Alcott, Margaret Fuller,

Theodore Parker, Orestes Bronson e William Henry Channing. Um terrivel incendio em 1846

acabou corn a experiencia.

Fourier mostrou muita originalidade, e suas ideias tern sido de grande influencia, embo-

ra raramente lhe seja atribuido o reconhecimento de uma nova e desconhecida base de argu-

mentacao. A vivencia cooperativa era central em seu pensamento, como urn caminho a fim de

transformar o ambiente para gerar urn tipo de pessoa inteiramente nova e nobre. As falanges

forneceriam durante a vida, ou do nascimento a morte, a previdencia social. Para os primeiros

estagios de sua sociedade ideal, Fourier defendeu "a seguranca" — a garantia de que a cada pes-

soa seriam dados uma subsistencia minima, seguranca e conforto. Fourier se op& ao excesso de

especializacao, prevenindo que a rotina se parece corn as deformacoes da linha de trabalho e

frustra os individuos, embora aumente intensamente a producao. Apesar dos fracassos no final,

as falanges de Fourier influenciaram o movimento trabalhista na epoca e inspiraram muito o

pensamento sobre como eliminar os desperdicios da empresa privada e promover urn sistema

economic° melhor. 0 movimento cooperativo é, em parte, urn monumento de vida a Fourier.



SIMONDE DE SISMONDI

Simonde de Sismondi (1773-1842), suio de ascendencia francesa, foi economista e historia-
dor. Ele e sua familia se refugiaram na Inglaterra durante as agitgCies revolucionarias de 1793-
1794. Voltando à Suíça, venderam a maioria de seus bens e compraram uma pequena fazenda
na Italia, que eles mesmos cultivaram. Posteriormente, Sismondi retornou a Genebra, onde
escreveu muitos trabalhos eruditos, entre eles History of the Italian republics of the Middle Ages,
em 16 volumes, e History of the French, em 29 volumes.

Sismondi estava entre os primeiros a laNar um ataque direto contra a economia classica,
embora tenha sido um seguidor entusiastico de Adam Smith em seus anos iniciais. Ele nunca
foi um socialista no sentido moderno, mas ajudou a preparar o terreno para o pensamento socia-
lista. Em 1819, depois de 24 anos afastado da Inglaterra e notando as condic(5es pavorosas
daquele pais, publicou New principles of political economy. Nesse livro, Sismondi afirmou que a
irrestrita empresa capitalista, longe de produzir os resultados que Smith e Say esperavam, é obri-
gada a provocar a grande miseria e o desemprego. Sua critica à Lei de Mercados de Say e sua
negaao de que uma economia de livre-comercio tende em dirNao ao emprego total foram afir-
madas muito cedo no crescimento da sociedade industrial moderna: "Vamos ter cuidado com
essa perigosa teoria do equilibrio que deve ser automaticamente estabelecida. Um certo tipo de
equilibrio, e claro, e restabelecido a longo prazo, mas o e apOs uma soma assustadora de sofri-
mento''". Lembre-se de que John Stuart Mill, meio seculo depois, ainda iria ploclamar a impos-
sibilidade da satisfgao geral.

Exaltando a possibilidade de superproduao e de crises, Sismondi foi um dos primeiros con-
tribuintes para a teoria do ciclo no mercado. Ele acreditava que, quando os salarios estao no ni-
vel da subsistencia, mais fundos de capital se tornam disponiveis para o investimento nas maqui-
nas. Os banqueiros, ao conceder os creditos, fazem com que os investimentos aumentem. Assim,
enquanto ha um aumento na produob dos bens manufaturados, a demanda pelo consumo e
limitada. As conseqiiencias sao as crises periOdicas, que sao necessarias para liquidar o excessivo
investimento de capital em inchistrias de grande escala, e a superproducao. 0 grande desempre-
go, e claro, acompanha essas crises. Alem disso, a elevada concentracao de riqueza ocasionada
pela falencia reduz cada vez mais o mercado interno. Portanto, a inclUstria e foNada a se abrir ca-
da vez mais aos mercados estrangeiros e, dessa forma, necessariamente ocorrem as guerras nacio-
nalistas. Assim, Sismondi foi uma das primeiras pessoas a formular explicitamente a acusaao
marxista, agora familiar, de que o imperialismo econ mico e inerente ao capitalismo.

Apenas a interveNao do Estado asseguraria ao trabalhador um salario minimo e uma pre-
videncia social minima. Sismondi negou que a maior produao agregada possivel necessaria-
mente coincide com a maior felicidade das pessoas. Uma menor produao, bem distribuida, se-
ria preferivel. Para interesse geral, portanto, o Estado deveria decretar leis regulando a
distribui ao. Como a agricultura da familia em pequena escala e oposta à agricultura do arren-
datario, promoveria uma distribuiao de renda mais justa. Ele tambem recomendou a produ-
ao de pequena escala nas cidades para evitar uma produao maior do que se poderia vender. A

agricultura deveria ser promovida à custa da urbanizgao. Ele era favoravel as taxas sobre as
heranas, as restriOes a novas inven(5es suspendendo os direitos das patentes para que "o entu-
siasmo pelas descobertas esfriasse'', à obrigaao dos empregadores em proporcionar proteao aos
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seus trabalhadores na velhice, na doenca e no desemprego, a cooperacao e solidariedade entre

os trabalhadores e a divisao de lucros.

Sismondi afirmou que a energia de cada individuo Pao é de igual potencia e que o inte-

resse proprio do individuo nao precisa coincidir corn o interesse social. Os camponeses, ele pen-

sava, tentam aumentar seu produto bruto, enquanto os grandes proprietarios de terras estao

preocupados apenas corn sua receita liquida. Suponha, ele disse, que um pedaco de terra bem

cultivado produza um resultado total de 1.000 xelins, dos quais 100 chegam ao proprietario co-

mo rendimento. Se a terra fosse deixada como urn pasto, ela produziria, digamos, urn rendi-

mento de 110 xelins. 0 proprietario, portanto, dispensaria os arrendatarios para lucrar 10

xelins, enquanto a Pack) perderia a quantia de 890 xelins da producao (1.000 — 110). E claro

que o economista contemporaneo rejeitaria esse raciocinio. Se a terra consegue mais rendimen-

to como pasto, sua contribuicao para o bem-estar da sociedade deve ser maior nessa utilizacao

do que nos usos alternativos'2.

Sismondi foi o primeiro a aplicar o termoproletdrio aos trabalhadores assalariados. 0 termo

referia-se originalmente aos homens da republica romana que nao tinham nada, que tido pagavam

impostos e que poderiam contribuir apenas corn sua descendencia — as proles para o pals.

Sismondi ofereceu uma prescricao relativamente moderna para tratar da abundancia em

uma determinada indnstria.

0 governo deve, na verdade, voltar-se para a assistencia aos homens e nao da inddstria; deve sal-

var seus cidadaos e nao os comercios. Longe de promover o progresso do fabricante principal,

de encoraja-lo a fabricar para uma perda, o governo deve contribuir principalmente corn fim-

dos para tirar os operarios de urn emprego que aumenta a dificuldade de todos os seus amigos

cidadaos. Ele deve emprega-los naquelas obras pdblicas cujos produtos nao se sustentam nos
mercados e nao aumentam a abundancia geral. Os edificios pdblicos, a prefeitura, os mercados,

as ruas publicas sao a riqueza nativa, embora nao possam ser comprados ou vendidos (...)

Mas, ao ajudar os trabalhadores em qualquer negOcio industrial em decadencia pelas obras

pdblicas, o governo deve aderir principalmente as seguintes normas: nao competir corn urn
negocio existente e, assim, trazer nova agitacao aos mercados; nao fazer daqueles trabalhos

que ele compra e paga uma ocupacao permanente, a qual sera vinculada uma nova classe de

trabalhadores diarios — proletarii mas faze-los perceber quanto durara e onde termina-

ra, que des nao possam se casar nesse Estado precario (...)

Para qualquer lado que olhamos, encontramos a mesma licao em qualquer lugar, proteger os

pobres [a classe trabalhadora], e esse deve ser o estudo mais importante do legislador e do gover-

no (...) Proteger os pobres, para que eles possam manter (...) aquela parte da renda da comuni-

dade que seu trabalho pode Ihes garantir; proteger os pobres, pois eles precisam de ajuda, para

poder ter algum lazer, algum desenvolvimento intelectual para progredir na virtude, pois o maior

perigo para a lei, para a paz e a estabilidade pitblicas é a crenca dos pobres de que eles sao opri-

midos e seu Odio ao governo; proteger os pobres, se voce deseja que a inchistria cresca, pois os

pobres sao os consumidores mais importantesu.

Sismondi foi menos socialista do que urn critic() social e urn dissidente da teoria classica.

Seu grande interesse pelo ciclo do comercio e seu humanitarismo parecem separd-lo dos econo-

mistas ortodoxos de sua epoca e inspirar os socialistas. Entretanto, ele frao fez nenhum ataque

fundamental contra a instituicao da propriedade privada e nem defendeu a existencia comunal.

12. Isso assume que ha mercados competitivos e nenhuma exterioridade.
13.Sismondi, 1847, 

P. 
220, 221 e 223.



ROBERT OWEN

Robert Owen (1771-1858) foi o mais espetacular e famoso dos socialistas utOpicos. Filho de
um gales funileiro e seleiro, freqentou a escola por poucos anos. Aos 9 anos, foi trabalhar em
um armazem na vizinhana como balconista. Posteriormente, foi empregado em lojas de teci-
dos em Londres. Aos 18 anos, tomou emprestadas cem libras e fez uma sociedade com um
mecanico, que pOde construir um maquinario textil recem-inventado. Quando seu s6cio o dei-
xou, Owen se estabeleceu, utilizando as maquinas que tinha em maos. Embora fosse bem-suce-
dido, uma oportunidade melhor cruzou seu caminho. Antes dos 20 anos, Owen tornou-se
gerente de uma das maiores e mais bem-equipadas fabricas de fios em Lancashire. Essa fabrica
empregava 500 trabalhadores. Owen foi o primeiro flandeiro na Gra-Bretanha a utilizar o algo-
dao das Ilhas Maritimas Americanas. Seu empregador Ihe ofereceu sociedade, mas, em vez dis-
so, Owen iniciou uma nova companhia para a fabricacao de fios. Novamente bem-sucedido,
aos 28 anos comprou as fabricas de fios New Lanark, de David Dale, na EscOcia. Em seguida,
casou-se com a filha de David Dale. As fabricas de fios de Owen tornaram-se as maiores e as
mais bem-equipadas da Esc6cia.

Ao examinar o pensamento de Owen, podemos perceber o que o levou a se tornar um
reformador de fabrica, socialista pioneiro, defensor das cooperativas, lider da organizaao sin-
dical, fundador das comunidades utOpicas e teOrico no campo da educacao. Sua tese central era
de que o ambiente molda a natureza humana para melhor ou para pior. Os seres humanos nao
podem formar seu pr6prio carater; seu carater e, sem excNao, formado para eles. As pessoas nao
sao verdadeiramente responsaveis por suas ac&s e deveriam ser moldadas para o bem, em vez
de serem punidas por se tornarem mas, pois o carater e construido pelas circunst'ancias. Todas
as teorias, todos os sonhos e programas de Owen, como os de Fourier, foram baseados na cren-
ca de que o oferecimento de melhores condic6es de trabalho geraria pessoas melhores. As pes-
soas deveriam tentar servir à comunidade e, assim, alcaNar sua prOpria felicidade. Essa concep-
cao mudou a economia classica e o pensamento benthamista, que acreditava que o interesse
pr6prio deveria servir à comunidade.

Em um ensaio publicado em 1813, Owen escreveu:

Qualquer carater comum, do melhor ao pior, do mais ignorante ao mais esclarecido, deve ser
passado a qualquer comunidade, ate mesmo para o mundo de forma geral, pela aplicacao dos
prOprios meios; que os meios estejam para uma grande extensao no comando e sob o contro-
le daqueles que tem influencia nos assuntos dos homens (...)

A felicidade da prOpria pessoa, claramente entendida e uniformemente praticada (...) pode
ser conquistada apenas pela conduta que deve promover a felicidade da comunidade (...)

Esses planos devem ser desenvolvidos para ensinar as criancas de cada classe, desde a sua infan-
cia, a ter bons habitos (e claro que esses planos as impedirao de mentir e enganar). Elas devem,
posteriormente, ser racionalmente educadas, e seu trabalho ser ordenado de forma Util. Tal edu-
cacao e tais habitos as impressionarao com um desejo ativo e ardente de promover a felicidade
de cada individuo e isso sem excecao para o grupo, ou bando, ou pais, ou clima. Eles tambem
assegurarao, com a minima excecao possivel, saUde, forca e vigor do corpo; a felicidade do
homem pode ser construida apenas sobre as bases da saUde do corpo e da paz de espirito'.

r;
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Owen continuou a transformar as fabricas New Lanark em uma comunidade modelo,

uma atracao turistica visitada por diferentes visitantes de todo o mundo. Quando chegou

Owen encontrou 500 criancas pobres morando em uma pensao da fabrica, aprendizes de 7 a 9

anos. Elas comecaram a trabalhar aos 6 anos de idade, e sua jornada de trabalho, no veil° ou

no inverno, era de 12 horas por dia durante seis dias da semana. Havia tambem uma vila na

fabrica para abrigar as familias dos trabalhadores, que viviam na pobreza, nos crimes, em divi-

da, na doenca e na miseria. Mesmo assim, David Dale, o dono mais antigo, estava muito mais

longe do humanitarismo do que a maioria dos empregadores.

Owen introduziu suas reformas em New Lanark para provar que o carater poderia, desse

modo, ser transformado para melhor. Ele suspendeu a utilizacao das criancas pobres. Aos jovens

era permitido trabalhar a partir dos 10 anos, mas Owen nao estimulava o trabalho ate os 12

anos. A educacao gratuita foi oferecida a todos. Ele fundou o Institute for the Formation of

Character, a primeira escola infantil ou bercario na Gra-Bretanha. Ali, ele queria que as crian-

gas crescessem felizes, em um ambiente saudavel. Casas confortaveis foram construidas para as

familias que trabalhavam em New Lanark. Comida, combustivel e vestimentas eram vendidos

para os trabalhadores a preco de custo. A jornada de trabalho foi reduzida para 10h30 horas, e

os salarios eram relativamente maiores. Ele pagava aos seus empregados durante as epocas de

baixa e na enfermidade, dava-lhes protecao na velhice e fornecia recreacao. As multas e puni-

goes, tao caracteristicas da epoca, foram abolidas, embora os trabalhadores fossem dispensados

por trabalho ineficiente.

Os empregados de Owen trabalhavam muito, e Owen lucrava. Em retrospectiva, as fabri-

cas de fiacao New Lanark foram a primeira experiencia com os salarios de eficiencia: o paga-

mento intencional no mercado para aumentar a produtividade e reduzir a rotatividade. Embo-

ra Smith tenha desenvolvido a ideia seminal, Owen foi o primeiro a colocar a ideia na pratica.

Apesar de as fiacaes de New Lanark serem rentaveis, seus sOcios se opuseram a extravag'ancia de

Owen. Por duas vezes ele teve de pagar pela remincia de seus sOcios e procurar outros. Sua ter-

ceira e Ultima sociedade, formada em 1814, incluiu Jeremy Bentham. Os socios concordaram

em limitar seus dividendos em 5% sobre o capital investido e em usar a receita excedente em

beneficios dos empregados. Owen deixou seus negocios em 1829 por causa do atrito com al-

guns de seus sOcios.

0 major fabricante textil chocou o mundo quando denunciou todas as religioes institui-

das, pois elas ensinavam que as pessoas sao responsaveis por seus males, em vez de atribuir cor-

retamente o mal ao mau ambiente. Ate ele mesmo foi um mero produto das forcas sobre as

quais nab tinha controle:

As causas, sobre as quais rido tenho controle, removeram, nos meus primeiros dias, a faixa

que cobria meu insight mental. Se pude descobrir essa cegueira corn a qual meus companhei-

ros sao afligidos, para tracar seus desvios do caminho que eles estao mais ansiosos para encon-

trar, e ao mesmo tempo perceber que o alnrio nao Ihes poderia ser ministrado pela revelacao

prematura de seu estado de infelicidade, isso nao é merito meu; nem posso reivindicar qual-

quer consideracao pessoal por manter tais objetos verdadeiramente lamentaveis a minha vol-

ta, e testemunhar a miseria que eles de hora em hora experimentam em virtude dos perigos

e males que os cercam, nesses caminhos, poderia eu permanecer um espectador ocioso?

Nao! As causas que me moldaram no titer ° , as circunstancias pelas quais fui cercado desde

meu nascimento e sobre as quais nao tenho qualquer influencia transformaram-me em gran-



de parte com outras capacidades, habitos e sentimentos. Esses me deram uma mente que nao
poderia descansar sem experimentar cada meio possivel para aliviar meus companheiros de sua
situacao miseravel, e deram-lhe uma tal estrutura que nenhum obstaculo por maior que fosse
sua natureza serviria apenas para aumentar minha empolgacao e fixar em mim uma determi-
nacao estabelecida para supera-los ou morrer na tentativa15.

Owen fazia coisas para as pessoas em vez de encorag-las a usar sua prOpria iniciativa para

conseguir fazer as coisas. Ele pediu para seus companheiros fabricantes seguirem seu exemplo.
Ele questionava: Por que riTo cuidar das mkluinas vivas t5".o bem quanto das inanimadas? Owen
dizia que, se voce ajudar os trabalhadores, aumentath sua prOpria felicidade e o prazer intelec-

tual. Ele recorreu ao governo para decretar a legislaco da f.brica e foi particularmente respon-

s.vel pelo Ato de Hbrica de 1819, embora o tenha denunciado como sendo bem mais fraco do

que desejava. Durante o declinio que se seguiu ao fim das guerras napoleOnicas, Owen estimu-

lou o governo a empregar os pobres em "vilas de coopera o", a exemplo de seu prOprio estabe-
lecimento em New Lanark. Por ter fracassado ao tentar persuadir outros capitalistas ou o gover-

no a seguir seu exemplo, ele mesmo promoveu a comunidade cooperativa modelo para mostrar

o caminho. Em 1825, estabeleceu a colOnia New Harmony, com 30 mil acres em Indiana. Com-

prou a propriedade dos Rappites, uma seita que n5D tinha muito futuro, pois seus seguidores

praticavam o celibato. Owen acreditava que seu tipo de organizaco terminaria com o capita-

lismo e o sistema de concorrencia. Enquanto Fourier tinha permitido o lucro sobre o capital

investido nas colOnias utOpicas, Owen era favothvel apenas a uma taxa de juros fixa ate os pro-

priethios do capital voluntariamente abrirem rn5.o dela, como acreditava que eles o fariam. Em

tres anos, a colOnia faliu, e Owen tinha perdido 4/5 de sua fortuna de US$ 250 mil. Outras vi-
las de coopera o se estabeleceram mais tarde na Gth-Bretanha, mas tambem faliram.

Owen, ent . .o, encontrou-se liderando um exercito crescente de discipulos da classe traba-

lhadora. A modificao das leis brithnicas antiunio, em 1825, foi seguida por um crescimen-

to considethvel do unionismo comercial. Os trabalhadores tambem promoveram as cooperati-

vas como as precursoras das "vilas de coopera " de Owen. Owen assumiu o comando dos dois

movimentos. Em 1832, ele fundou a National Equitable Labour Exchange 16 como um merca-

do no qual os produtos poderiam ser trocados na base de notas representando o tempo de tra-

balho. Sua expectativa era eliminar os dois males sociais, o dinheiro e o lucro, ao trazer produ-

tores e consumidores para um contato direto uns com os outros. Embora sua experiencia

fracassasse apOs dois anos, seus seguidores fundaram a Rochdale Pioneers' Cooperative Society

em 1844. Isso foi o inicio de um grande e bem-sucedido movimento de cooperativas de consu-

midores (empresas de consumidores-proprietrios) na Gr"-Bretanha, inspirado por Owen,

embora ele tivesse uma grande expectativa de que um forte movimento de cooperativas de pro-

dutores (empresas de trabalhadores-propriethrios) substituisse o capitalismo.

A decepck, com o Ato da Reforma de 1832, que deixou os trabalhadores sem o direito de

votar, levou a um crescimento do unionismo e, mais tarde, ao movimento cartista 17 . Owen

15.Idem, ibidem, p. 108.
16.N.R.T. Uma bolsa de trocas que utilizava "bOnus de trabalho" e que durou apenas alguns poucos meses.
17.N.R.T. Movimento politico britanico originario do People's Charter de 1838, que defendia a democracia
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ingressou na atividade sindical em 1833, ao promover a Grand National Consolidated Trades

Union, que logo convocou 500 mil membros. As greves rapidas e os lockouts graves se seguiram.

Houve uma divergencia interna, com Owen se opondo a acao militante, ao conflito e as greves.

Ele ordenou repentinamente a dissolucao da unido em 1834, depois de seis trabalhadores ru-

rais serem condenados a deportacao para a Australia por sete anos, por terem feito pactos secre-

tos ao sindicalizar os trabalhadores rurais em seu distrito. Mas muitos dos constituintes da orga-

nizacao sindicalista na Grand National se reorganizaram como sociedades separadas,

tornando-se o nucleic, do moderno movimento sindical britanico.

Owen teve uma influencia significativa tanto no socialismo quanto nas cooperativas e no

unionismo. A palavra socialism°, no sentido moderno, foi utilizada inicialmente na Cooperative
Magazine de Owen em 1827, para designar os seguidores de suas doutrinas de cooperativas. Ela

foi formada a partir da palavra social, em oposicao ao individual, aplicado a posse de capital. Suas

criticas impetuosas ao capitalismo e seu sonho de acao coletiva para organizar as comunidades

cooperativas se basearam na inddstria de grande escala que inspirou uma geracao inteira de socia-

listas. Ele manteve sua devocao a reforma social at o fim de sua vida, quando tambern se voltou

para o espiritualismo, que utilizou como arma adicional para promover muitas de suas causas.

LOUIS BLANC

Louis Blanc (1811-1882), freqiientemente considerado um fundador do socialismo de Estado,

trabalhou pela reforma social francesa, foi jornalista e historiador e veio de uma familia monar-

quista. Seu av6, urn mercador de sucesso, foi guilhotinado durante a Revolucao Francesa, e a
familia ficou pobre apos a queda de Napoleao. A publicacao de Organisation du travail em 1839

o levou a fama e a uma posicao de lideranca no movimento socialista. Na revolucao de 1848,

foi eleito para o governo provisorio que derrubou a monarquia, o primeiro socialista confesso

a ser eleito ao cargo pliblico em qualquer lugar. Sob a pressao de Blanc e de seus seguidores na

questa° do direito ao emprego, o governo organizou uma fabrica nacional para oferecer traba-

lho aos desempregados. Esse esquema de criar trabalho, formado principalmente pelo trabalho

comum na obras publicas, foi propositalmente administrado de forma incompetente pelos ini-

migos politicos de Blanc. Para dispersar as fabricas nacionais, o governo ofereceu aos homens

empregados nelas a alternativa de entrar para o exercito ou trocar Paris pelas provincias. Os tra-

balhadores de Paris levantaram barricadas nas revoltas, mas o exercito as derrubou corn a arti-

lharia. Em quatro dias de luta, no final de junho de 1848, 16 mil pessoas foram mortas nos dois

lados. Blanc teve de fugir para a Inglaterra, mas retornou a Franca em 1870. Foi eleito para o

Congresso Nacional, onde terminou seus dias como um reformador social moderado.
Na opiniao de Blanc, o sufragio universal transformaria o Estado em urn instrumento de

progresso e bem-estar. Inflexivel em seus ataques ao capitalismo e a concorrencia, que ele afir-

mava que arruinariam a classe trabalhadora e a burguesia, mesmo assim era contra a doutrina

da luta de classes. Ele condenava ate mesmo o unionismo comercial, pois via nas greves a futi-

lidade da acao despreparada e isolada. A solidariedade de toda a comunidade promoveria o pla-
nejamento econOmico do Estado para o total emprego, o desenvolvimento dos servicos de assis-

tencia social, do capital do governo para abrir as fabricas nacionais e as cooperativas dos

trabalhadores financiadas e promovidas pelo governo. 0 Estado deveria se tornar o "banqueiro

dos pobres" ao estabelecer urn banco pliblico para distribuir creditos para as cooperativas. Os



capitalistas poderiam se unir as associaOes, recebendo uma taxa de juros fixa sobre seu capital,

garantida pelo Estado. Ele acreditava que as associacOes dos produtores, ajudadas pelo Estado,

atrairiam os melhores trabalhadores e tirariam os capitalistas de negOcios por meio da eficien-

cia competitiva superior. 0 capitalismo simplesmente desapareceria.

Blanc expressou sua posiao em relaao ao Estado sucintamente da seguinte forma:

P: — Como passaremos da ordem presente das coisas para aquela que voce contemplaria?

R: — Pela interveNao do governo

P: — 0 que e governo ou Estado?

R: — É um corpo de homens justos e diferenciados, escolhido por seus semelhantes para

conduzir todos nOs em nosso caminho para a liberdade (...)

P: — A palavra governo ou Estado nao implica uma ideia de tirania?

R: — Sim; onde quer que seja, o poder e alguma coisa diferente das pessoas".

Em Organization of work, Blanc escreveu:

Quem sera cego o suficiente para ffi.o ver que, sob o imperio da livre-concorrencia, o decli-
nio continuo dos salarios necessariamente se torna uma lei geral sem nenhuma exce0o, se-
ja qual for? (...) A populaco cresce constantemente; comanda as ma- es dos pobres para serem
estereis e blasfema contra Deus que as faz ferteis; se voce iirao controlar a populac'ao, o espa-
co sera pequeno demais para todos os lutadores. Uma maquina é inventada; e preciso que-
bra-la e lanar um anatema contra a ciencia! Pois, se voce n -ao fizer o controle da popula-ao,
mil trabalhadores, que a nova maquina desloca nas fabricas, batetho à porta de outras e for-
cafao a reduzir os salarios de seus companheiros trabalhadores. Uma reduc'ao sistematica dos
salarios, resultando na eliminac'ao de um certo nUmero de trabalhadores, é o efeito inevita-
vel da livre-concorrencia (...)

0 governo deve ser considerado um regulador supremo da produ'ao e se doar para esse tra-
balho com grande poder. Essa tarefa consistiria na luta contra a concorrencia e finalmente na
sua superac rao. 0 governo deveria emitir emprestimos e com os lucros construir asfitbricas so-
ciais nos segmentos mais importantes da inclUstria nacional (...) Utilizaria a concorrencia co-
mo arma, nrao para destruir a indUstria privada sem consideracbes, que seria de seu interesse
evitar, mas para conduzi-la imperceptivelmente para o novo sistema. Logo, de fato, os traba-
lhadores e os capitalistas preencheriam cada setor industrial onde as fabricas sociais forem aber-
tas, por conta dos privilegios que elas oferecem os seus membros (...) Todo mundo, indepen-
dente de posic'ao, status ou fortuna, esta interessado na cria.O.o de uma nova ordem sociar.

CHARLES KINGSLEY

Charles Kingsley (1819-1875) foi sacerdote, poeta, romancista e reformador. Foi capelao da rai-

nha VitOria, professor de histOria moderna em Cambridge e cOnego de Westminster. No inicio

de sua carreira, ele e outros socialistas cristaos tentaram "socializar os cristaos e cristianizar os

socialistas". Kingsley passou para o movimento cartista quando foi a Londres durante os perio-

18. Louis Blanc. A catechism of socialism. 1849.
19. Louis Blanc. Organization of work. Trad. Maria P. Dickore. Cincinnati: University of Cincinnati Press,
1911. p. 16, 51-53, 59. [Originalmente publicado em 1839.]

-7 13 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO



A Ascensao do Pensamento Socialista 1 169

dos turbulentos de 1848. Ele chocou e enfureceu os aristocratas quando anunciou em urn
encontro pnblico "Eu sou urn cartistar, enquanto os trabalhadores gritavam corn entusiasmo.

Por que essa declaracao veemente foi tao chocante para os respeitaveis e poderosos? Os car-
tistas tinham seis exigencias: a igualdade dos distritos eleitorais, o sufragio universal para homens
e mulheres, o voto secreto, a eleicao anual dos parlamentos, nenhuma restricao de bens para os
servicos na Camara dos Comuns e salarios aos membros do parlamento. Por volta de 1829, to-
das essas exigencias — corn excecao dos parlamentos anuais — haviam sido decretadas leis. En-

Can, o que foi toda a agitacao por volta de 1848?
Primeiro, as reformas sao perigosas quando arrancadas da classe dominante pela agitacao

e acao em massa; elas sao muito mais seguras quando transmitidas de cima. E improvavel que
os movimentos revolucionarios parem nas reformas que des originalmente exigem, e pequenas
vitorias simplesmente os estimulam. Segundo, urn grande ntimero de cartistas estava atacando
e provocando motins, fazendo treinamento militar e se preparando para uma possivel revolu-
(do. Terceiro, os cartistas estavam ameacando eleger urn parlamento do povo para se reunir ern
Birmingham corn meio milhao de trabalhadores para protege-1o. Nao é de estranhar que a de-
claracao de Kingsley tenha sido chocante para muitos.

Ern 1848, os socialistas cristaos editaram urn jornal semanal chamado Politics for the Peo-
ple. Kingsley escreveu uma serie de "Cartas aos cartistas" corn a assinatura de "Parson Lot". Sua
segunda carta inclui uma defesa entusiastica dos pobres:

Meus amigos, se fui severo corn muitos de voces em minha Ultima carta, nao e porque nao gos-
to de voces. Ha grandes ajudas por serem feitas para a maioria de voces. Se voces tern seguido
urn "Manual do Reformador" muito diferente do meu, é particularmente culpa de nOs, padres:
nunca lhes contamos que o verdadeiro Manual do Reformador, o verdadeiro livro do homem
pobre, a verdadeira "Voz de Deus contra os tiranos, ociosos e trapaceiros", era a Bz'blia. Sim,
voces podem escarnecer, mas é assim mesmo; é nossa culpa, nossa grande culpa, que voces es-
carnecam — escarnecem das muitas novidades que deveriam ser sua gloria e sua forca. E nos-
sa culpa. Voces tern utilizado a Biblia como urn mero manual condestavel especial — uma dose
de Opio para manter os animais de carga pacientes enquanto cram sobrecarregados  urn mero
livro para manter os pobres em ordem. Contamos a voces que os poderes cram ordenados de
Deus, sem lhes contar quern ordenou a impotencia e a estupidez que, ah, algumas vezes ocor-
rem! Contamos a voces que a Biblia lhes pregava paciencia, enquanto nao contamos que ela
lhes prometia liberdade. Contamos que a Biblia pregava os direitos de propriedade e as obri-
gacoes do trabalho Deus sabe! por uma vez, quando ela realmente pregou dez vezes sobre as
obrigacoes da propriedade e os direitos do trabalho. Contribuimos muito para os textos repreen-
derem os pecados dos pobres e para repreenderem muito pouco os pecados dos ricos. Voces
dizem que nao pregamos para voces; realmente acredito que devemos pregar para voces muito
mais do que sua justa divisao. Para uma nota benefica que damos aos ricos, temos de dar mil
para voces. Tenho sido tao mau quanto qualquer outro, mas estou cansado disso".

Ern sua terceira carta, Kingsley foi mais moderado e urn socialista cristao mais tipico. Ele

escreveu:

Meus amigos — e quando digo amigos, falo honestamente, e do fundo do meu coracao, por
voces e eu, afinal das contas, acredito, desejarmos as mesmas coisas: ver toda a trapaca, a ocio-

20. Charles Kingsley, apud Charles W. Stubbs, Charles Kingsley and the Christian social movement. Chica-
go: Stone, 1899. p. 118-120.



sidade, a injustip banidas da Inglaterra; apenas acho que voces esdo seguindo, se não pelo
caminho errado, certamente tambem rth:o pelo mais curto, o mais seguro, nem pelo mais

para chegar a um bom final.
Meus amigos, tenho de lhes contar que na Bíblia voces encontrado o que buscam

muito, prometido mais justamente do que qualquer homem nestes dias prometeu a voces;
que nesse livro voces encontrado o que querem dizer, dito a voces; voces encontrado tudo
que voces querem que seja feito. Deixe-me tentar, se ffi.o posso provar minhas palavras de
alguma forma.

Quais são as coisas que voces exigem mais seriamente? Não sed uma delas que nenhum
homem receba salário sem trabalhar?

A Bz'blia diz, imediatamente, que "aqueles que r1.- b trabalharem não comedo"; e como a
Bíblia fala aos ricos tanto quanto aos pobres, endo esse discurso se refere aos ricos ociosos
tanto quanto aos pobres ociosos (...)

Imploro a voces, suplico-lhes que confiem na Bíblia, que confiem em meus exemplos tira-
dos dela, e que leiam a Bíblia honestamente por si mesmos, e para verem se não e o verdadeiro
Manual do Reformador Radical — o testemunho eterno de Deus contra a opressk,, a cruel-
dade e a ociosidade21.

Em outro lugar, Kingsley escreveu:

Deus apenas reformad a sociedade nas condi es da nossa reforma de cada pr6prio homem
— enquanto o mal esth pronto a nos ajudar a reformar as leis e o parlamento, a terra e o ceu,
sem nenhuma vez fazer um pedido impertinente e "pessoal".

Kingsley repudiava as reuniOes de massa, a violencia fisica, as greves dos sindicatos e o Odio
dos ricos pelos pobres. Os ricos sao ignorantes, e nao hostis. As doutrinas de Kingsley inclui-
ram o amor, a religiao, as associa9:5es cooperativas, as reformas sanitarias e a educaao. ApOs al-

guns poucos anos, ele abandonou suas atividades intensas em beneficio do socialismo cristao,
com exceao de seu continuo interesse pelo movimento sanitario.

Perguntas para estudo e discuss "ao

1. Identifique brevemente e estabelea a importancia de cada um dos seguintes pensadores e
conceitos para a histOria do pensamento econOmico: socialismo utOpico, socialismo de Esta-
do, socialismo cristao, anarquismo, Proudhon, revisionismo, sindicalismo, socialismo da
guilda, Saint-Simon, Fourier, falanges, cooperativas de produtores, cooperativas de consumi-
dores, Sismondi, proletario, Owen, fabricas New Lanark, Kingsley e movimento cartista.

2. Discuta: As contribui6es dos primeiros socialistas para a analise econOmica sao insuficien-
tes; e questionavel se essas pessoas sao de suficiente importancia para merecer a menao em
um compendio de histOria do pensamento econOmico.

3. Saint-Simon resumiu sua nova filosofia da seguinte forma: "Todas as coisas pela indUstria,
todas as coisas para a inthIstria". 0 que voce acha que ele quis dizer com isso?

4. Quais sao os contrastes entre o sindicalismo e o anarquismo? Entre o socialismo crist'ao e o
socialismo marxista?

5. Por que, de acordo com Sismondi, a crise econOmica e o imperialismo s"o inerentes ao capi-
talismo? Qual a furwao dos banqueiros nisso?

21. Idem, ibidem, p. 121-123.
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6. Suponha uma concorrencia perfeita no mercado de producao de fios e no mercado de recur-

SOS em que trabalhadores texteis igualmente capacitados e produtivos sac. contratados (sem

salarios de eficiencia). Posteriormente, introduza uma companhia administrada por Robert

Owen e explique por que essa empresa de Owen nao sobreviveria a longo prazo. Explique

como os salarios de eficiencia poderiam alterar o resultado. Por que o governo poderia ser

bem-sucedido na execucao do que Owen desejava, embora Owen individualmente nao

pudesse?

7. Compare a opiniao de Blanc sobre a &Inca° adequada do Estado com a opinido mantida por

Adam Smith. Corn qual das duas opinioes Proudhon concordaria?
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0 SOCIALISMO MARXISTA

Os criticos socialistas da economia classica pregavam uma reforma drastica: sua objecao ao

capitalismo e aos males reais era moral. Karl Heinrich Marx (1818-1883), o lider teorico do

"socialism° cientifico", descartava essa abordagem. Ele procurava mostrar que o capitalismo ti-

nha contradicoes internas que garantiriam seu possivel fim. Marx acreditava que a revolucao so-

cial era inevitavel em 'Daises capitalistas desenvolvidos. Juntamente com seu compatriota,

Friedrich Engels (1820-1895), defendia a ideia de que os trabalhadores de todo o mundo deve-

riam se unir para antecipar esse evento.

Nosso objetivo neste capitulo é desenvolver as ideias de Marx de maneira sistemica. ApOs

examinar os detalhes biograficos e observar as influencias intelectuais, desenvolveremos a teo-

ria da histOria de Marx. Em seguida, analisaremos atentamente os componentes de sua "lei do

movimento" do capitalismo. Para concluir, avaliaremos criticamente seu pensamento.
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