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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo principal apresentar os pontos de 
concordância e ruptura entre os argumentos de Adam Smith e os de alguns de seus 
predecessores em termos de análise do comportamento humano. Predecessores como, 
por exemplo, os autores estóicos Zenão e Sêneca, Francis Hutcheson e David Hume. 
Além disso, são analisados e discutidos os argumentos de alguns pensadores 
relacionados à Escola Histórica Alemã e de estudiosos como Jacob Viner e Louis 
Dumont a respeito de uma suposta mudança de pontos de vista por parte de Adam 
Smith entre o lançamento da Teoria dos Sentimentos Morais (TSM) e o da Riqueza das 
Nações (RN) – além do impacto destes argumentos sobre o modo como Adam Smith é 
tradicionalmente retratado nos livros de história do pensamento econômico. É possível 
afirmar que na TSM, Adam Smith explica, em por menores, a diferença entre “self-
love” (ou amor de si) e “selfishness” (palavra inglesa que pode ser traduzida como 
egoísmo), além de que, tanto em um, quanto no outro livro, seus principais autores de 
referência foram àqueles relacionados com uma abordagem antes filosófica e moral, do 
que puramente econômica. 
Palavras Chave: Adam Smith; Filosofia Moral; leitura canônica; Teoria dos 
Sentimentos Morais, Riqueza das Nações;  
 
Abstract: This research has as main objective present the points of concordance and 
rupture between the arguments of Adam Smith and the some of his predecessors in 
terms of analysis of human behavior. Predecessors such as for example, the Stoics 
authors Zeno and Seneca, Francis Hutcheson and David Hume. Furthermore, are 
analyzed and discussed the arguments of some thinkers related to the German Historical 
School and scholars such as Jacob Viner and Louis Dumont regarding a supposed 
change of viewpoints per part of Adam Smith between the release of the Theory of 
Moral Sentiments (TMS) and the of the Wealth of Nations (RN) - beyond the impact of 
these arguments about the way Adam Smith is traditionally portrayed in the history of 
economic thought books. It is possible to state that in the TSM, Adam Smith explains, 
in by minors, the difference between “self-love” (or love of self) and “selfishness” 
(english word that can be translated as egoism), beyond which, either in one, how much 
in another book, its main authors of reference were to those related to an approach 
before philosophical and moral, of than purely economic. 
Keywords: Adam Smith; Moral Philosophy; canonical reading; Theory of Moral 
Sentiments; Wealth of Nations;  
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Introdução 
 

Esta pesquisa tem como objetivo principal apresentar os pontos de concordância 
e ruptura entre as análises de Adam Smith e as de alguns de seus predecessores em 
termos de análise do comportamento humano, como por exemplo, os autores gregos 
como os estóicos Zenão e Sêneca, os clássicos Aristóteles e Epicuro, além de Francis 
Hutcheson e David Hume. Dentre os objetivos específicos estão: analisar os argumentos 
de alguns autores relacionados à Escola Histórica Alemã e Jacob Viner e, também, 
Louis Dumont, a respeito de uma suposta mudança de pontos de vista de Adam Smith 
entre seus dois livros3. Analisa-se aqui também o impacto destes argumentos no modo 
como o criador da Riqueza das Nações é tradicionalmente retratado nos livros de 
história do pensamento econômico. 

O principal questionamento deste artigo é: a visão tradicional acerca de Adam 
Smith condiz realmente com o que ele escreveu em seus livros? Ou seja, o que é 
ensinado nos livros de história do pensamento econômico pode ser visto como um 
retrato fiel dos argumentos e do contexto em que estes argumentos estão inseridos na 
obra do próprio Adam Smith, que com base em seus autores de referência analisou e 
retratou a complexidade do indivíduo e da sociedade de sua época?  

O ponto de vista aqui defendido é o de que a leitura tradicional de sua obra não 
retrata fielmente os argumentos utilizados por ele ao estudar os processos sociais (dentre 
eles o processo econômico), e esquece sua explicação da sociabilidade enquanto 
consequência do conjunto de hábitos e costumes observáveis dentro dos diferentes 
grupos sociais. 

Além desta introdução, o artigo conta com mais três seções: na segunda é 
apresentada e discutida a leitura tradicional da obra de Adam Smith; a terceira trata das 
bases filosóficas e morais de Adam Smith e a influência delas sobre a visão do 
comportamento humano por ele retratada, tanto na Teoria dos Sentimentos Morais 
(TSM), quanto na Riqueza das Nações (RN). Por fim, são apresentadas as 
considerações. 

 
2 A leitura tradicional da obra de Adam Smith 

 
Há muito tempo, uma parcela significativa dos analistas do pensamento 

econômico e, particularmente, dos da obra de Adam Smith defende o argumento de que 
existiriam dois “Adam Smiths”. Um, aquele que escreveu a TSM, e outro, o que deu 
vida à RN. Para estes analistas, os dois autores não dialogam entre si. Este argumento 
foi desenvolvido pela primeira vez nas análises da RN empreendidas por quatro 
representantes da chamada Escola Histórica Alemã – inicialmente Bruno Hildebrand 
(1848) e Karl Knies (1853) e, posteriormente, Lujo Brentano (1877) e Witold Von 
Skarzynski (1878). Porém, em outros dois períodos, trabalhos hoje considerados 
clássicos em relação ao estudo do pensamento de Adam Smith, também defenderam 
argumentos parecidos. Um deles é o trabalho de Jacob Viner intitulado “Adam Smith 
and Laissez Faire”, publicado em 1927, em comemoração ao aniversário de 150 anos 
do lançamento da RN. O outro período foi o da comemoração dos 200 anos da RN, 

                                                
3 Existe, por outro lado, uma série de interpretadores de Adam Smith que defendem o ponto de vista de 
que sua obra é unificada. Neste trabalho, após serem apresentadas e discutidas as bases filosóficas e 
morais nas quais Adam Smith se apoiou para realizar sua análise social, e após serem analisados os 
principais conceitos presentes na TSM e na RN, serão defendidos os pontos de vista do por que sua obra é 
ininterrupta.  
 



época em que Louis Dumont publicou “Homo aequalis. Génesis y apogeo de La 
ideologia económica”. A seguir, cada um destes três períodos é analisado. 

 
2.2.1 A visão da Escola Histórica Alemã acerca da obra de Adam Smith 

 
Conforme Leonidas Montes (2003), tanto Hildebrand (1848) quanto Knies 

(1853) advogaram a tese de que Adam Smith passou a ser o defensor de um exacerbado 
“materialismo egoísta” após ter passado uma temporada na França, na década de 1760, 
após ele ter publicado a TSM. Hildebrand (1848) não apenas criticou o que ele 
considerava como o “materialismo” da escola clássica (a qual deve sua origem a Adam 
Smith), com sua ênfase sobre a natureza atomística dos seres humanos, mas também o 
fato do auto interesse e o egoísmo passarem a ser considerados como os pilares centrais 
do sistema econômico para Adam Smith4. 

De acordo com Rothschild (2013), o sistema de economia política de Adam 
Smith para Hildebrand (1848) pecava em três pontos cruciais, uma vez que era um 
sistema, ao mesmo tempo, “cosmopolita”, “atomista” e “materialista”. Cosmopolita 
porque defendia a tese, embora implícita em seus escritos, da existência de uma 
“economia política universal” inspirada no universalismo abstrato da “escola de 
política” associada com Rousseau e Kant, mas com a diferença de que para Adam Smith 
seria possível derivar a Economia enquanto ciência política através do somatório de 
observações e fatos, ao invés de com base em princípios puramente filosóficos. 
Atomista porque para Adam Smith, assim como para os pensadores iluministas que 
defendiam a tese da sociedade enquanto reflexo “de um contrato social”, o 
individualismo seria o fim último das relações sociais. Ou seja, a partir dos pontos de 
vista de Adam Smith poderia ser traçado um paralelo entre a sua obra e a tese do 
“racionalismo político” - o Estado nada mais deveria ser do que uma instituição 
garantidora da liberdade individual.  

Ainda segundo Hildebrand (1848), para Adam Smith e seu sistema de 
“racionalismo econômico”, a Economia nada mais seria do que um sistema conjugado 
de economias individuais, cujo objetivo primordial seria o de satisfazer as necessidades 
e desejos particulares e que os laços comunitários entre os agentes teriam como base 
uma espécie de “contrato social”, originado de diversos “contratos individuais de troca”. 
Materialista, por fim, porque a doutrina defendida por Adam Smith descreveria as 
pessoas como “forças puramente egoístas e antiéticas” e que, deste “egoísmo privado”, 
dependeria o avanço econômico e social dos diferentes países.  

Sem se afastar muito desta linha de argumentação, antes empreendida por Knies 
e Hildebrand, Brentano (1877), alegou que na época do lançamento da RN Adam Smith 
já havia aderido completamente aos argumentos de Helvétius em relação à natureza 

                                                
4Hildebrand (1848), assim como Dumont (1982) confundiu dois conceitos que Adam Smith separa de 
forma clara em sua obra e que são completamente distintos: o “self-love” (ou amor de si) e o "selfishness" 
(que pode ser traduzido como egoísmo). A expressão “amor de si” pode ser compreendida com relação ao 
seu oposto “o amor aos outros”. Desde a Antiguidade, constitui um tema clássico que o amor de si é uma 
característica humana perfeitamente legítima e que, inclusive, pode ser considerado um dever moral. São 
Tomás de Aquino, por exemplo, ao escrever sobre o suicídio, afirmou que todo o ser humano tem como 
dever amar a si mesmo e fazer o possível para conservar sua existência, desde que, observe os preceitos 
cristãos. Para Adam Smith, o “egoísmo” (selfishness) designa algo completamente diferente. É o amor de 
si quando passa a ser excessivo e desregrado. A grande diferença entre os dois conceitos se parece com a 
relação entre o “apetite” e a “gula”. O primeiro é uma inclinação natural, perfeitamente legítima e 
necessária para a manutenção da vida. O segundo, por outro lado é a consequência de quando o apetite se 
faz excessivo ou desregrado - e passa então a ser considerado como um “vício” (VERGARA, 2001). 



humana5.  Conforme Brentano (1877), Adam Smith começou a escrever a RN 
imediatamente após seu regresso da França e após ter travado um conhecimento mais 
aprofundado com o livro de Helvétius “Do Espírito” (lançado em 1758) - o código do 
individualismo. O impacto desta influência teria causado uma revolução em seus pontos 
de vista fundamentais. Na TSM, as ações morais seriam apenas aquelas capazes de 
obter a aprovação do bem instruído espectador imparcial6. Na RN, pelo contrário, Adam 
Smith teria se rendido inteiramente aos pontos de vistas sobre a natureza humana 
defendidos por Helvétius. Na RN, ele passaria a considerar o egoísmo como a única 
força motivacional das ações humanas, e as consequências desse egoísmo dogmático, 
desde então, permeariam todas as suas análises do gênero humano. 

A partir desta visão, após a sua temporada na França, Adam Smith teria 
abandonado a defesa de que a motivação das ações humanas estaria relacionada com a 
busca pela simpatia7 dos demais agentes sociais em troca do argumento de que a única 
força motivadora das ações humanas seria o egoísmo (WILSON; DIXON, 2006).  

Em 1878, de acordo com Leonidas Montes (2003), ao publicar o livro “Adam 
Smith como um filósofo moral e criador da Economia Política: uma contribuição para a 
História da Economia Política”, Skarzynski criticou Adam Smith ao afirmar que, nem a 
TSM, quanto menos a RN, seriam consequências do esforço de um pensador original. E, 
que ambas as obras nada mais seriam do que reflexos de influências externas sobre 
Adam Smith. Por tal ótica, a TSM seria consequência do contato de seu ator com David 
Hume, a RN seria consequência do conhecimento que Adam Smith havia adquirido a 
partir de seu contato com os fisiocratas em sua temporada na França. 

Segundo Skarzynski (1878, apud LEONIDAS MONTES, 2003), Adam Smith, 
enquanto viveu na Inglaterra havia se convertido em um idealista sob a influência de 
Hutcheson e Hume. Após ter retornado da França, teria se convertido em um defensor 
do materialismo egoísta. Para Skarzynski (1878) esta explicação comprovaria a 
existência de uma ruptura nos pontos de vista fundamentais sobre a natureza humana 
por parte de Adam Smith entre o lançamento da TSM e o da RN.  

 
2.2.2 Adam Smith - de filósofo metafísico a economista realista: a visão de Jacob Viner 
 

                                                
5Para uma análise aprofundada da obra de Helvétius ver Maruyama (2005). 
 
6Na sua forma inicial, este conceito estava relacionado com o teatro. O termo foi criado por Joseph 
Addison em seu jornal “O espectador” para descrever o relacionamento entre um “público” esclarecido e 
o espetáculo que se lhes era apresentado no palco. As paixões seriam representadas através de gestos 
padronizados dos participantes do “jogo” [players]. Os espectadores imparciais teriam a capacidade de 
distinguir dentre os atos aqueles considerados como originários da realidade em contraposição aqueles 
considerados como falsos ou fantasiosos (TRIBE, 1999). 
7De acordo com Wilson e Dixon (2006), embora Adam Smith concordasse com David Hume, de que a 
simpatia seria a base dos juízos morais, a sua visão de “simpatia” é diferente. Enquanto que para Hume, o 
“simpatizar” está relacionado ao fato de uma pessoa reconhecer o benefício (prejuízo) - a “dor ou prazer”, 
a “perspectiva de perda ou ganho” – que ela pode vir a obter ao ser destinatária de uma ação alheia, para 
Smith, o “simpatizar” se relaciona, literalmente, com o “compartilhar de sentimentos” [fellow-feelings] 
entre indivíduos socializados. Ou seja, segundo Smith (1999), toda e qualquer experiência sobre as quais 
se fundamentam as regras gerais e o princípio da aprovação em sociedade, são antes objetos originados de 
sentidos e sentimentos imediatos, do que da Razão. Para ele, a “simpatia” – entendida como um conceito 
que surge a partir da análise de fenômenos empíricos, isto é do modo como as pessoas, com suas 
experiências (primeiro aspecto fundamental da visão do homem construída por Adam Smith) na vida em 
sociedade incorporam sentidos de moralidade - é suficiente para explicar o princípio da aprovação 
(GANEM, 2002). 



O segundo período de argumentações em defesa da ruptura na obra de Adam 
Smith é marcado principalmente pelo artigo de Jacob Viner (1927) que defende o 
argumento de que existiria uma divergência irreconciliável entre a TSM e a RN no que 
diz respeito ao caráter da ordem natural subjacente às relações sociais. 

Na TSM, conforme Viner (1927) existiria uma ordem beneficente na natureza 
que se tomasse seu próprio curso traria para a humanidade a máxima felicidade e 
prosperidade possível. Na RN, esta harmonia estaria representada como não se 
estendendo a todos os elementos pertencentes à ordem econômica - esta harmonia 
muitas vezes se apresentaria como parcial e imperfeita. Onde a harmonia prevalecesse, 
seria, como regra, uma espécie de harmonia média ou estatística, revelando-se apenas 
na massa geral dos fenômenos. O que daria margem para a possibilidade de que os 
processos naturais, cujo efeito geral seria benéfico, pudessem funcionar 
desvantajosamente em casos individuais, ou em particulares intervalos de tempo. 

Segundo Viner (1927), na TSM Adam Smith havia sido um filósofo puramente 
especulativo, enquanto que na RN ele teria feito uso de uma rica coleta de dados obtidos 
por meio de suas observações, tanto do contexto inglês, quanto mundial de sua época. 
Suas fontes incluiriam desde conversas informais com diferentes observadores 
perspicazes e relatos de viajantes, até a leitura de livros jurídicos. Conforme este mesmo 
autor, ao escrever a RN, Adam Smith nunca se afastou por muito tempo de seu acervo 
de material factual, embora ainda continuasse a manter seu talento para recorrer a 
generalizações retumbantes e de alcance épico. “But Smith's strength lay in other 
directions than exactly logical thinking, and he displayed a fine tolerance for a 
generous measure of inconsistency” (VINER, 1927, p. 216).  

Porém, Viner (1927) “reconhece” que quando existiu um forte conflito entre a 
sua generalização e seus dados, Smith, em geral, deixou a generalização de lado. Assim, 
na visão de Viner, Smith ao escrever a RN rompe com o pensamento metafísico 
utilizado na TSM e adota uma visão de mundo mais realista. A RN pode ser vista como 
um tratado sobre a sua época, em que Smith desfere um ataque específico sobre 
determinados tipos de atividades desempenhadas pelo Governo (proibições de 
comércio, leis de sucessão que impediam o livre comércio de terras, leis de 
aprendizagem, monopólios legais), atividades estas que, com base em dados empíricos, 
prejudicavam a prosperidade nacional.  

Em uma crítica a Viner, Ganem (1999) afirma que para ele, Smith, entre um 
livro e outro, teria se transformado de um jovem e imaturo filósofo/teólogo em um 
maduro economista/realista. Como será visto a seguir, Louis Dumont não só amplia esta 
visão de ruptura na obra de Adam Smith - vai muito além. 

 
2.2.3 Louis Dumont: “Adam Smith como o pai da Ciência Econômica dissociada da 
Ética” 

 
Em 1976, com o aniversário de 200 anos da RN, muitos textos relacionados à 

obra de Adam Smith vieram à luz. Em defesa da ruptura em sua obra, conforme 
Cerqueira (2004), um dos autores que se tornou referência foi Louis Dumont e sua 
defesa da tese de que a gênese da Economia enquanto ciência necessitava de pelo menos 
dois fatos precedentes. Em primeiro lugar, seria preciso mostrar que dentro das relações 
sociais existiria uma “esfera econômica” e que esta esfera econômica coerentemente 
tinha como base princípios ou leis que diferiam daqueles que serviam de base à 
existência do Estado. Estes princípios deveriam ser formulados racionalmente e através 
deles deveria ser delimitado um novo campo de conhecimento – a Economia Política – 
não vinculado nem à Política, nem à Moral.  



De acordo com Dumont (2000), neste novo campo do conhecimento o “agente” 
em análise poderia ser considerado como um ser emancipado das coerções morais, tão 
importantes na era escolástica. Dumont escreve em sua obra:  

 
“A mão invisível de Adam Smith realiza uma função que foi pouco notada. É 
como se Deus nos dissesse: Não tenha medo, minha criança, de infringir 
aparentemente meus mandamentos. Dispus todas as coisas de tal forma que 
podes justificadamente prescindir da moralidade, neste caso particular” 
(DUMONT, 2000, p. 96). 

 
Conforme Cerqueira (2004), ao analisar a emancipação da Economia Política 

(originada como desdobramento analítico do contexto social, reflexo do capitalismo ora 
nascente) enquanto ciência, Dumont interpreta esta emancipação como estando 
fortemente vinculada a uma ruptura na obra de Adam Smith - que deixaria assim de ser 
o filosofo moral preocupado em analisar a esfera geral dos sentimentos morais dos 
indivíduos baseada na simpatia e passa a concentrar seu foco investigativo na esfera 
econômica das sociedades capitalistas que estavam germinando - cujo funcionamento 
estaria apoiado apenas no egoísmo dos agentes nelas inseridos. 

Dumont (2000) vai ainda mais longe e atribui a Adam Smith a tese de que os 
agentes econômicos, seguindo apenas os seus próprios interesses – e emancipando-se de 
qualquer consideração moral – não apenas geram uma sociedade viável, capaz de 
sobreviver, mas que também é, por sua vez, “harmônica”. 

 
“O criador de riqueza e do valor é o homem. O homem e não mais a natureza, 
como queria Quesnay. Este homem criador de valor é o homem individual 
em sua relação viva, ativa, com a natureza ou com a matéria. Esta relação 
natural do homem individual com as coisas reflete-se, de certo modo, na 
troca egoísta entre os homens que, sendo um sucedâneo do trabalho, lhe 
impõe sua lei e permite seu progresso. Como na propriedade de Locke, o 
sujeito individual é exaltado, o homem egoísta, tanto comercializando quanto 
trabalhando, que, com seu esforço, seu interesse e seu ganho trabalha... para 
o bem comum, para a riqueza das nações” (DUMONT, 2000, p. 136). 

 
Em concordância com estas análises em relação à obra de Adam Smith, Arrow e 

Hahn escrevem: 
 

“Existe uma longa e bastante imponente linha de economistas desde Adam 
Smith até o presente momento que procurou mostrar que uma economia 
descentralizada formada por indivíduos motivados unicamente pelo auto 
interesse seria compatível com uma disposição coerente dos recursos 
econômicos e que tal visão é superior ao grande número de possíveis 
alternativas teóricas existentes” (ARROW; HAHN, 1971, p. 6-7). 

 
Esta leitura da obra de Adam Smith que se tornou canônica - que defende como 

argumento central o fato de ele, na RN, ter abandonado seus questionamentos morais, 
presentes na TSM - criou e disseminou uma visão do autor que o faz receber críticas 
bastante fortes por pontos de vistas que não estão presentes em seus escritos. Como é 
possível perceber através dos dois exemplos abaixo: 

 
“a felicidade é então concebida por Smith a partir da acumulação de bens 
materiais. Ademais, Smith tem influências claras do hedonismo, segundo o 
qual se deve buscar a maximização do prazer com o mínimo de esforço” 
(OLIVEIRA, 2008, p.3). 
 



“nos cursos de Economia, na Argentina e em uma vasta quantidade de países, 
tanto nas universidades privadas como nas públicas, continua-se ensinando 
desde o primeiro dia até o último que Adam Smith não só é o pai da 
Economia, mas que, além disso, estava certo quanto a sua hipótese acerca do 
individualismo. Os economistas, não só nos cursos de graduação, mas 
também nos de pós-graduação, tanto na Argentina como no exterior, não 
recebem informação nenhuma sobre o fato de que a base fundamental da 
Economia é uma hipótese demonstrada como incorreta [matematicamente por 
Nash]. Além de carecer de qualquer informação nesse sentido, são 
transmitidas enormes doses de teorias e modelos econômicos, os quais não só 
entronizam a premissa básica do individualismo smithsoniano, como também 
tentam universalizar para todo o período do tempo e do espaço os 
desenvolvimentos econômicos clássicos e neoclássicos iniciados pelo próprio 
Smith” (GRAZIANO, 2005, p. 16-17). 
 

Na sequência, ao serem analisadas tanto as bases morais de Adam Smith, quanto 
alguns os principais conceitos presentes na TSM e na RN, será realizada a defesa de que 
não existe ruptura no seu modo de ver os “agentes sociais” – uma vez que o indivíduo 
nada mais é que o reflexo de suas relações sociais ao longo da vida - entre suas duas 
obras. Adam Smith jamais abandonou a tese de que a análise econômica de uma 
sociedade deve ser acompanhada do estudo de seus padrões éticos e morais. E, 
principalmente, que a visão tradicional de seu legado não condiz com a realidade de 
seus pontos de vista. A maior parte do que ele escreveu foi deixada à margem pelos 
tradicionais “divulgadores” de sua obra8. 

 
3 As bases morais e filosóficas do pensamento de Adam Smith 

 
3.1 Clássicos Gregos  

 
Na TSM, Adam Smith afirma que o princípio do self-love (ou amor de si, como 

ele o define- o que é muito diferente de egoísmo) já estava presente na obra dos antigos 
escritores estóicos como Zenão, por exemplo, que afirmava que “todo animal seria por 
natureza recomendado aos seus próprios cuidados” (SMITH, 1999, p. 342). 

Para os estoicos, tudo aquilo que possibilitasse ao indivíduo conservar não 
apenas a sua existência, mas também todas as suas faculdades para se manter na melhor 
condição de existência possível, naturalmente, seria uma escolha adequada. Assim, itens 
como riqueza, poder, estima e comodidades externas seriam naturalmente indicadas 
como desejáveis, ao passo que, pobreza, falta de autoridade e incômodos externos, 
naturalmente, eram vistos como escolhas inadequadas para os agentes sociais (SMITH, 
1999).  

Mas, desta busca por conservar a própria existência, não significava uma defesa 
intransigente, por parte dos estoicos, do egoísmo como modo de vida. Segundo Smith 
(1999), os estoicos defendiam também, o ponto de vista de que cada pessoa seria apenas 
uma dentre a multidão, e sempre que a prosperidade individual fosse capaz de gerar 

                                                
8Segundo Evensky (1993), infelizmente este tem se tornado o tratamento padrão dado as obras dos 
grandes economistas do passado, que não são lidos na plenitude de suas visões, sendo apenas citados 
através de pedaços canonizados de suas obras. Os escritos reais desses grandes nomes, os quais recebem a 
denominação de “clássicos”, acabam sendo citados por muitos, e lidos por muito poucos. O custo deste 
tipo de abordagem acabou sendo (e, tragicamente, continua sendo), por exemplo, para muitas gerações de 
economistas, a perda de grande parte do rico legado analítico deixado por eles. 
 



adversidades para a sociedade, seu beneficiário deveria se abster de seu interesse 
imediato – ponto de vista com o qual o próprio Adam Smith concorda.  

Ao mesmo tempo em que defendiam o argumento de que cada ser humano 
estaria primeiramente e principalmente interessado por si mesmo, para os estoicos, 
segundo Smith (1999), os seres humanos deveriam ter confiança na benevolência do ser 
supremo, criador do universo e assim se resignar completamente ao julgamento advindo 
deste em relação a sua existência. Para os estoicos, boa parte das questões cotidianas da 
vida humana deveria ser considerada como algo indiferente pelos indivíduos. 

 
“Para os estoicos, a vida humana, com todas as suas vantagens que 
possivelmente a acompanham, deveria ser considerada apenas como uma 
mera aposta de dois centavos – questão insignificante demais para merecer 
qualquer preocupação” (SMITH, 1999, p.348).  

 
Conforme os estoicos, a conduta individual sábia, justa, firme e temperante seria 

o caminho mais provável para se alcançar a felicidade, embora esta conduta nem sempre 
pudesse garantir àqueles que a seguissem salvo conduto frente os infortúnios que, às 
vezes, incidem sobre o ser humano. E que, por vezes, até mesmo fosse esta conduta a 
responsável por expor seus seguidores ao escárnio da sociedade. Mas, mesmo em tais 
casos, a natureza não deixaria sem consolo àqueles que adotassem tais máximas como 
regras de vida, pois: 

 
“... o homem virtuoso poderia ainda usufruir a perfeita aprovação de seu 
próprio peito, e poderia ainda sentir que por mais desfavoráveis que fossem 
as coisas de fora, dentro tudo era calmo, pacífico e harmonioso. Além disso, 
comumente poderia confortar-se com a certeza de possuir o amor e a estima 
de todo espectador inteligente e imparcial, que não poderia de deixar quer 
de admirar sua conduta, quer de lamentar seu infortúnio” (SMITH, 1999, p. 
353, grifo nosso).  

 
Na visão dos estoicos, na trajetória dos eventos traçados pela divindade, esta 

destinava a cada criatura “um pequeno departamento” sobre o qual ela tinha pouco 
poder de direção e administração. Ao indivíduo, nada mais restaria, senão se conduzir 
de acordo com as ordens que entendia lhes terem sido prescritas pela divindade, sem 
nenhum interesse passional, quer pelo sucesso, quer pelo fracasso de seus esforços 
(SMITH, 1999). 

Adam Smith, ao formular a TSM, utilizou e aprimorou alguns aspectos já 
presentes nas análises estoicas a respeito da natureza humana. Como, por exemplo, a 
importância da escolha individual pelos itens que tendem a propiciar uma melhor 
condição de vida (incluída entre estes, a riqueza como fonte geradora de comodidades 
externas) - que ele utilizou como base para seu próprio argumento em defesa do self-
love– e do espectador imparcial como o julgador último e principal da conduta humana. 
Mas, ele também criticou a apatia e desinteresse estoico em relação ao êxito ou fracasso 
dos esforços humanos (SMITH, 1999). 

Smith (1999) se contrapõe à abordagem estoica e afirma que os eventos que 
afetam aquilo que eles chamavam “de pequeno departamento em que nós enquanto 
indivíduos possuímos algum grau de direção e administração”, ou seja, aqueles eventos 
que estão ligados tanto a nós mesmos quanto as pessoas que nos são próximas, são os 
eventos que mais interesse nos despertam. Com base nisto ele fez sua brilhante 
construção argumentativa da importância da “prudência” enquanto fenômeno balizador 
de muitas das escolhas cotidianas do homem em sociedade. 



Conforme Vivenza (2001), a seção da TSM em que é dada essa descrição do 
homem prudente foi adicionada à sexta edição, que foi o produto de uma revisão 
realizada por Adam Smith pouco antes de sua morte em 1790, como tem sido  
salientado por autores como Raphael e Macfie, Wilson e Dixon, Evensky e Sen. Isso 
mostra a renovada atenção que Adam Smith deu a tal comportamento humano, mesmo 
depois que ele já havia escrito e publicado a RN.  

A prudência, pela ótica dada por Adam Smith, segundo Vivenza (2001), é uma 
virtude que, obviamente, implica uma cautelosa habilidade de se renunciar a algo em 
favor de um benefício futuro cuidadosamente calculado. O homem prudente, no que se 
relaciona ao aspecto econômico de sua vida, embora laborioso, não se preocupa em ser 
espetacularmente rico, o “equilíbrio” - em diferentes áreas da vida e em diferentes 
situações – é o que lhe move. Neste caso, existe uma conexão entre a prudência 
smithiana e a teoria aristotélica conceitual do “meio termo” (Golden Mean), em que 
cada virtude deve ser considerada como estando situada em um ponto eqüidistante a 
partir de dois pontos opostos. O próprio Adam Smith aponta uma conexão entre a teoria 
de Aristóteles e a sua: 

 
“De acordo com Aristóteles, a virtude consiste no hábito da mediania, 
conforme a reta razão. Toda a virtude particular, segundo ele, reside numa 
espécie de meio entre dois vícios opostos, dos quais um ofende por ser 
excessivamente, outro por ser insuficientemente afetado por uma espécie 
particular de objeto. [...] A virtude da frugalidade reside no meio entre a 
avareza e a prodigalidade, uma das quais consiste num excesso, outra numa 
falta de atenção adequada aos objetos de interesse particular” (SMITH, 1999, 
p. 340, grifo nosso). 

 
Adam Smith, conscientemente, utiliza-se de um conceito aristotélico, 

enfatizando sua similaridade com a sua própria abordagem moral do comportamento 
humano, porém, insere esta teoria conceitual no âmbito de sua própria teoria e, assim, 
modifica-a em certa medida. O conceito aristotélico de fato não depende da exigência 
de que as paixões devam ser reduzidas a um grau que permita que as demais pessoas as 
compartilhem [fellow feelings], como ocorre na abordagem smithiana; era, antes, um 
ideal de equilíbrio decorrente da aversão tipicamente grega a tudo o que fosse 
exagerado. Além disso, o conceito Aristotélico de virtude é definido não só pela atitude 
subjetiva, mas também por sua adequação / conveniência a uma determinada situação, 
assim como o conceito de adequação / conveniência [propriety] de Adam Smith, cujo 
caráter de “meio termo” deve estar adequado tanto às causas, quanto às circunstâncias 
que lhe originaram (VIVENZA, 2001). 

Ao apresentar sua visão sobre a prudência, Adam Smith até certo ponto a 
conecta com a abordagem epicurista dada ao termo, ou seja, do prazer e a dor do corpo 
como sendo “os únicos objetos fundamentais [objetos primários] de desejo e aversão 
naturais” (SMITH, 1999, p. 366). Porém, embora Adam Smith conecte a prudência com 
o desejo inerente ao homem de se resguardar frente a infortúnios futuros, sua 
abordagem do termo é muito mais rica ao levar em conta a complexidade humana do 
que a abordagem epicurista – por isto a critica - e do a que viria a ser empreendida em 
sua época por Jeremy Bentham.  (VIVENZA, 2001). 

 
“De acordo com Epicuro, todos os prazeres e dores do espírito derivariam 
fundamentalmente dos prazeres e dores do corpo. O espírito ficaria feliz ao 
pensar nos prazeres passados do corpo, e esperaria que outros também 
viessem; e ficaria infeliz ao pensar nas dores que o corpo suportara 
anteriormente, e temeria dores iguais ou maiores no porvir. [...] Todo o valor 
dessa virtude (a temperança) resultaria dessa utilidade, de nos capacitar a 



adiar o deleite presente em benefício de outro maior que viria, ou de evitar 
uma dor maior que poderia sobrevir-lhe. Em suma, a temperança nada seria 
senão prudência relativa ao prazer (SMITH, 1999, pag. 369, grifos nosso). 

 
Adam Smith (1999) embora não discorde da visão epicurista em relação à 

virtude como um modo humano de agir adequadamente, de acordo com as normas 
comportamentais coletivamente aceitas, a fim de se obter os chamados “objetos 
primários de desejo natural” (o que estaria em concordância com a abordagem de Zenão 
e Aristóteles sobre o tema), ele se insurge contra a defesa de Epicuro de que estes 
“objetos primários de desejo natural” poderiam ser reduzidos a um único princípio: 
apenas o prazer e a dor do corpo e nada mais. Adam Smith (1999) discordava da 
tendência de alguns filósofos, entre eles Epicuro, de tentar explicar todas as aparições 
fenomênicas, partindo do menor número possível de princípios. Infelizmente, o próprio 
Adam Smith viria a ser erroneamente descrito e canonizado como tal, uma vez que 
defenderia o argumento de que uma sociedade não só viável quanto harmônica 
economicamente repousaria sobre a base de um único princípio – o egoísmo 
(considerações morais e éticas poderiam ser abstraídas do campo de análise econômica). 

Além disso, Adam Smith discorda veementemente de Epicuro quando este 
filósofo afirma que a virtude (a prudência sendo considerada como tal) não mereceria 
ser buscada por si mesma, uma vez que ela seria apenas um meio para a obtenção de 
bem estar e prazer, ou para evitar a dor – uma “virtude utilitarista, por assim dizer”. 
Adam Smith tende a simpatizar (compartilhar sentimentos) com Zenão e Aristóteles de 
que a virtude pode ser considerada como um “objeto primário de desejo natural” [talvez 
um dos mais valiosos deles] e não meramente como um meio de proporcionar os outros 
“objetos primários de desejo natural” (SMITH, 1999). 

 
“Pode parecer extraordinário que esse filósofo (Epicuro), descrito como 
pessoa das mais amáveis maneiras, jamais observasse que, seja qual for a 
tendência dessas virtudes ou dos vícios contrários relativos a nosso bem 
estar e segurança físicos, os sentimentos que naturalmente suscitam em 
outros são objetos de um desejo ou aversão muito mais passionais do que 
todas as suas outras consequências; que para o espírito bem disposto, mais 
vale ser amável, respeitável, ser objeto apropriado de estima do que todo 
o bem estar e segurança que o amor, respeito e estima podem nos granjear” 
(SMITH, 1999, p.370, grifo nosso).  
 

Outro autor que viria a ter grande influência sobre a formação intelectual de 
Adam Smith seria Francis Hutcheson. Segundo Quintana (2001), o antigo professor de 
Filosofia Moral de Adam Smith possuía uma visão das pessoas enquanto seres sociais, 
mas, que ao mesmo tempo, seriam naturalmente dotadas de um senso moral. Este senso 
moral, internalizado no ser humano funcionaria em consonância com os outros cinco 
sentidos externos, sendo além da fonte por trás do desejo humano por convívio social, o 
sentido que permite aos seres humanos sentirem prazer diante daquilo que 
convencionalmente os demais indivíduos consideram como sendo belo. Na sequência se 
apresenta e discute a influência de Hutcheson sobre a obra de Adam Smith. 

 
 

3.2 Francis Hutcheson 
 
Muitos intérpretes da obra de Hutcheson, como Cannan (1996) e Taylor (1965) 

têm apontado as muitas semelhanças entre seu trabalho e o de Adam Smith. Conforme 
estes intérpretes, a filosofia moral hutchesoniana influenciou significativamente não 
apenas a abordagem moral sobre as relações sociais empreendida por Adam Smith na 



TSM, mas também a sua análise econômica da sociedade em que se encontrava inserido 
quando da construção da RN.  

Para Pesciarelli (1999), por exemplo, o conceito de “homem bom”, utilizado por 
Hutcheson, que teria como sinônimos “homem de prudência” ou “pessoas sobriamente 
virtuosas” influenciou o conceito de “homem prudente” cunhado por Adam Smith na 
TSM. Além disso, Hutcheson em seu livro “A System of Moral Philosophy” (1755) 
tinha como objetivo deixar claro que a motivação das ações humanas podia ser dividida 
em duas classes. Uma estaria relacionada à busca individual pelo que é bom para si 
mesmo, ou pelo menos para repelir aquilo que lhe é prejudicial (isto pode ser 
considerado como egoísmo?). A outra estaria relacionada com a busca desinteressada 
por parte dos indivíduos pela melhoria das condições de vida dos demais agentes 
sociais, ou então, para evitar que as demais pessoas fossem prejudicadas (benevolência).  

Pela ótica de Hutcheson (1755), nenhum homem, em sã consciência é capaz de 
negar que as pessoas internamente possuem um real desejo de observar o bem-estar de 
seus semelhantes. Esta visão de Hutcheson da natureza humana mostra inegável 
semelhança com a seguinte passagem da TSM: 

 
“Por mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns 
princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros, e 
considerar a felicidade deles como necessária para si mesmo, embora nada 
extraia disso, senão o prazer de assistir a ela” (SMITH, 1999, p.5). 

 
De acordo com Pesciarelli (1999), Adam Smith se insurgiu contra a demasiada 

importância dada por Hutcheson à benevolência quando em comparação ao valor dado 
por ele ao self-love, enquanto motivação de muitas das ações empreendidas pelos 
agentes sociais. Na análise realizada por Hutcheson, a respeito do self-love, ele se 
deteve especialmente na sua relação com as satisfações que as pessoas obtêm através da 
cooperação mútua. Sua ênfase se deteve especialmente no papel benéfico da divisão do 
trabalho. Adam Smith, depois, estenderia sua análise para além daquela realizada por 
Hutcheson, abordando também os efeitos adversos da divisão do trabalho sobre os 
trabalhadores.  

A análise da prudência realizada por Adam Smith também teve inspiração em 
seu antigo professor. Hutcheson (1755) afirma que a “calma busca” pela obtenção de 
bens privados, embora não seja aprovada como virtude, no entanto, está longe de ser 
condenada como vício. E, nenhuma das paixões e apetites comumente considerados 
como egoístas, por si mesmos, pode ser condenado como algo ruim. Porém, para 
Pesciarelli (1999), esta não condenação, claramente não é o mesmo que uma aprovação 
moral. 

Em concordância a esta visão de Hutcheson, Heilbroner (1982) afirma que para 
Adam Smith o conceito de vício é dependente de como a ação em análise é julgada pelo 
espectador imparcial. Ou seja, por esta lógica, o self-love e a ambição [até certo grau?] 
não são considerados inerentemente como vícios. Apenas podem ser considerados como 
tal, ao ultrapassarem o nível de tolerância estipulado por um “espectador incorruptível”. 

 
“O espectador imparcial forma seus juízos a partir dos reflexos de sua 
imagem no conjunto de espelhos em que se mira. A experiência e a 
observação em sociedade ensinam cada um a julgar com razoável 
neutralidade o conteúdo moral de diversas situações de sua vida, com um 
grau tolerável de proximidade do que seria o juízo do espectador imparcial" 
(SANTOS; BIANCHI, 2007, p.639). 

 



Tanto para Hutcheson quanto para Adam Smith, o contexto real em que é 
utilizado o conceito do espectador tem como base a aprovação das outras pessoas em 
sociedade. Isto é, a questão da aprovação das ações individuais pelos demais agentes 
constitui a pedra angular em relação à noção de sociabilidade (PESCIARELLI, 1999). 

Os pontos de vistas de Hutcheson sobre questões econômicas também tiveram 
um significativo impacto na análise realizada por Adam Smith na RN. Por exemplo, 
para Dooley (2003), Hutcheson iniciou sua análise econômica tomando como base a 
investigação de um estado de natureza precedente à criação da sociedade civil. Neste 
estado de natureza, indivíduos rudes vivem em cavernas e se vestem com peles de 
animais. Com o passar do tempo e conforme passam a desejar mais e mais coisas 
diferentes, o desejo em melhorar suas condições de vida os conduz à divisão do 
trabalho. Esta divisão do trabalho, por sua vez produz um excedente de bens nas mãos 
de cada produtor.  

Para Hutcheson (1755), a origem, tanto da propriedade privada, quanto da 
acumulação de riqueza, tem relação direta com a divisão do trabalho e com a produção 
do excedente individual por parte de cada trabalhador. Caso não tivesse direito ao seu 
próprio excedente, nenhum trabalhador iria especializar-se a ponto de gerar estes 
excedentes. Conforme Dooley (2003), dado o fato dos excedentes estarem separados, 
“naturalmente” surgiram as trocas entre as pessoas - trocas estas que levaram à invenção 
do dinheiro. Ou seja, na visão de Hutcheson, e posteriormente na de Adam Smith, o 
estabelecimento da sociedade civil está interligado com o desenvolvimento da divisão 
do trabalho e com as relações construídas pela interação social entre os seres humanos. 
Ou seja, isto difere, e muito, da abordagem realizada por Dumont para explicar, com 
base na obra de Adam Smith, “o trabalho para o bem comum, para a riqueza das 
nações”. 

Tanto para Hutcheson, quanto para Adam Smith, uma pessoa sozinha 
dificilmente poderia sobreviver em um estado de natureza; mesmo que fosse 
extremamente forte e totalmente instruída em todos os diferentes ofícios, 
indubitavelmente seria incapaz de prover para si mesma todas as necessidades 
elementares à sobrevivência. Além disso, mesmo que por ventura se radicasse no 
melhor solo ou clima, ainda assim, não teria a capacidade de adquirir as conveniências 
que comumente estão acessíveis àquelas pessoas que convivem como um grupo 
(DOOLEY, 2003).  

 
“Numa sociedade civilizada, o homem a todo o momento necessita da ajuda e 
cooperação de grandes multidões, e sua vida inteira mal seria suficiente para 
conquistar a amizade de algumas pessoas. No caso de quase todas as outras 
raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é totalmente 
independente e, em seu estado natural, não tem necessidade da ajuda de 
nenhuma outra criatura vivente. O homem, entretanto, tem necessidade quase 
constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda 
simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o 
que quer, se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, 
mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que 
ele precisa. É isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra” 
(SMITH, 2003, p. 19). 
 

Segundo Dooley (2003), ao analisar as vantagens da divisão do trabalho, 
Hutcheson, assim como Adam Smith faria depois na RN, cita três razões que não 
diferem significativamente entre os dois autores. Em primeiro lugar, que o produto do 
trabalho de um determinado número de pessoas para o fornecimento das necessidades 
básicas ou conveniências da vida seria muito maior através da atribuição a cada uma de 



um único tipo de trabalho, no qual ela em breve adquiriria mais habilidade e destreza, 
do que se cada uma fosse obrigada a empregar-se em todos os diferentes tipos de 
trabalho necessários para a sua subsistência. Em segundo lugar, a melhoria na destreza 
tenderia a manter o trabalhador na mesma tarefa e não o levaria a ter que mudar de 
função. Em terceiro lugar, para Hutcheson, tanto a experiência quanto as invenções 
seriam transmitidas entre os trabalhadores, o que tenderia a expandir o conhecimento. 

Conforme Hutcheson (1755), com o avanço da divisão do trabalho existia a 
necessidade de um meio de troca dos excedentes individuais dos diferentes produtores. 
Caso contrário, o produto em abundância de cada trabalhador se perderia. Mas, 
adicionalmente, as trocas requeriam também a existência de Instituições como a 
propriedade privada e contratos. Ou seja, para Hutcheson as Instituições da sociedade 
civil surgem, naturalmente, no rastro criado pelo desenvolvimento da divisão do 
trabalho.  

Dooley (2003) utiliza as palavras abaixo, escritas por Adam Smith, para criticar 
Cannan (1996), que argumentava que Adam Smith se inspirou em Bernard de 
Mandeville ao escrever a famosa passagem do açougueiro contida na RN9: 

 
“O homem tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é 
inútil esperar esta ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior 
probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a 
autoestima dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou 
dar-lhe aquilo de que ele precisa” (SMITH, 2003, p.19). 

 
 Na realidade, a passagem do açougueiro escrita por Adam Smith segue a linha 

argumentativa de Francis Hutcheson (não de Mandeville) de que a benevolência por si 
só não seria uma motivação forte o suficiente para as pessoas suportarem o trabalho e a 
labuta diária, e que o self-love, tanto quanto a benevolência, é necessário para o bem-
estar geral. Embora Adam Smith discordasse do grau de veemência com que Hutcheson 
defendia a benevolência enquanto característica intrínseca à humanidade, ele de certa 
maneira, não discordava de sua visão de que o self-love poderia fazer com que os 
apetites e paixões humanas se tornassem os principais perigos para o interesse público, 
caso o senso moral fosse incapaz de moderá-los (HUTCHESON, 1755). 

A análise de Adam Smith sobre a sociedade de sua época recebeu muita 
influência da abordagem antes empreendida por Hutcheson – um filósofo moral. 
Embora, poucos “seguidores” do tradicionalmente “ensinado” sistema de livre comércio 
de Adam Smith saibam disto. Mas, além de Hutcheson, Adam Smith também se 
inspirou na obra de outro filósofo moral. O seu amigo de toda a vida, David Hume - esta 
inspiração teve efeito principalmente em sua abordagem a respeito do conceito de 
simpatia.    

 
3.3 David Hume 

 
Segundo Ganem (2002), embora David Hume tenha sido colega de Adam Smith, 

aquele contribuiu com diversos pontos cruciais para a abordagem deste, seja em relação 
à análise de questões morais, seja em relação à análise de questões econômicas. Por 
exemplo, Adam Smith buscou em David Hume além do conceito de simpatia, a análise 
da sociabilidade com base no desejo de ganho comum a todos os homens. Os escritos de 
David Hume também inspiraram Adam Smith em seus estudos sobre juízo e da 

                                                
9 “Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da 
consideração que eles têm pelo seu próprio interesse” (SMITH, 2003, p. 19). 



aprovação das ações dos indivíduos com base na necessidade de se levar em conta nas 
análises as relações subjetivas subjacentes às relações sociais. Para Ganem: 

 
“A universalidade da paixão humana expressa no desejo de ganho ou numa 
vontade de melhorar a sua própria condição, que Adam Smith herda de Hume 
garante a possibilidade do nascimento da economia, posto que fornece os 
micro fundamentos de uma ordem, articulando interesse privado ao interesse 
coletivo. Nada apriorístico, axiomático, hipotético, com ideias inatas ou 
regras fixas de moralidade e de comportamento. Uma verdade ligada à 
historicidade, uma verdade não mais no plano puramente lógico, mas 
estabelecida a partir do vínculo ético. Como para o autor não há um sentido 
moral inato, torna-se impossível definir regras invariáveis para as regras 
sociais, essas nascidas, portanto, das experiências privadas. Para deixar claro 
que a convivência entre os homens é a fonte definidora da moralidade, Adam 
Smith recorre a um princípio de nossa natureza que nos leva a entrar na 
situação dos outros e a compartilhar suas paixões. Ele o chamará, como 
Hume, de simpatia” (GANEM, 2002, p. 108). 

 
Conforme Sugden (2002), para compreender Adam Smith se faz necessário 

tornar mais clara a confusão que ainda existe entre os conceitos de simpatia, na sua 
visão e na de David Hume. Hume, e depois dele Adam Smith, afirmava que as leis 
morais não podem ser deduzidas puramente da razão, a partir das eternas e imutáveis 
relações das coisas. O fato de o julgamento moral ser imediatista indica que ele é 
baseado em sensações, em um sentimento de aprovação e não sobre a subsunção 
racional de um ato sob uma regra geral.  

Na maioria dos casos, o julgamento moral é irrefletido e espontâneo e se refere a 
certos atos em particular. A grande questão que, então, se apresentava para Hume, e 
cuja solução dada por ele posteriormente serviu de ponto de partida para a análise 
realizada por Adam Smith, estava ligada à possibilidade de, com base na premissa do 
julgamento de atos particulares, explicar a universalidade e a obrigação da lei moral. 
Uma vez que todo sentimento é individual, como pode o sentimento dar origem a uma 
resposta objetiva, frente a questões envolvendo julgamentos morais? Esta era a grande 
questão para Hume: encontrar no sentimento uma base suficientemente objetiva para o 
julgamento moral (MORROW, 1923).  

Segundo Morrow (1923), Hume procurou esta base objetiva para o julgamento 
moral em algo que fosse comum a todos os indivíduos, ou seja, em um "princípio 
universal da estrutura humana”. Propôs o princípio da simpatia, que nada mais seria do 
que o compartilhar sensações e sentimentos de pessoa para pessoa. Quando Hume se 
referia ao conceito de simpatia como a principal fonte a ser levada em conta nos 
julgamentos morais, ele não estava se referindo a piedade ou compaixão (sentido este 
dado por Hutcheson ao conceito de simpatia) e sim ao compartilhar sentimentos como o 
fato que torna possível a objetividade do julgamento moral. 

Por exemplo, em sua busca pela explicação do amor pela fama, Hume (2001) 
encontra uma de suas causas nas opiniões das outras pessoas, cuja influência sobre os 
demais agentes sociais se deve a propensão que os seres humanos têm de simpatizar uns 
com os outros e de adotarem através daquilo que Hume chama de “comunicação” suas 
inclinações e sentimentos.  

Por esta visão, o compartilhar de sentimentos entre os homens a partir do 
princípio da simpatia, consequentemente, tornaria mais fácil a comunicação de 
julgamentos de um ser pensante para outro, o que faria com que as mentes dos homens 
acabassem se tornando uma espécie de espelho umas para as outras (MORROW, 1923).  

Conforme Ganem (2002, p. 109), esta “ideia humeniana de que os espíritos dos 
homens são espelhos uns para os outros, o que por sua vez reflete o fato de que o 



homem não vive isolado, estando constantemente em frente a um espelho” acabou por 
ter grande influência no modo como Adam Smith analisou o homem enquanto animal 
social. 

 
 “Suponhamos que somos espectadores de nosso próprio comportamento e 
tratamos de imaginar que efeito isto produz em nós. Este é o único espelho 
mediante o qual podemos, em alguma medida, controlar com os olhos dos 
demais a correção de nossa conduta” (SMITH, 1999, p. 230). 

 
Para Anspach (1972), tanto Adam Smith quanto David Hume pertenciam a um 

círculo de filósofos chamados “Sentimentalistas”, que defendiam o argumento de que a 
marca distintiva do homem não era a razão e sim as sensações ou sentimentos - que 
nada mais eram do que frutos da inter-relação entre os indivíduos em sociedade. Na 
visão de Hume (2001), o homem seria, por natureza, um ser social e a sociabilidade 
deveria suas origens tanto aos instintos quanto aos sentimentos, muito mais do que ao 
racional auto interesse, conforme argumentado por Hobbes em sua teoria do contrato 
social. Por este ponto de vista, tanto para Hume, quanto para Adam Smith, o processo 
social teria se iniciado instintivamente, se desenvolvido através dos sentimentos e 
emoções, e, só bem mais tarde, passou a ser racionalmente direcionado. Tanto para 
Hume (2001), quanto para Smith (1999), o julgamento moral é situacional - aquilo que 
julgamos como sendo o correto sempre é sensível ao contexto no qual se dá a análise. 

Conforme Morrow (1923), Hume se utiliza da sua doutrina da simpatia para 
explicar a sociabilidade como um reflexo do conjunto de hábitos e costumes 
observáveis dentro dos diferentes grupos sociais. Na visão de Hume (2001), dado o fato 
da mente humana ser de uma natureza bastante imitativa, isto torna impossível a 
qualquer conjunto de homens que interagem entre si cotidianamente não adquirir a 
similaridade de hábitos e costumes e não compartilhar, uns com os outros, tanto seus 
vícios quanto suas virtudes.  

Deste modo, a propensão a sociabilidade, que é inerente aos seres humanos, pela 
argumentação de Hume (2001) é o que faz com que as pessoas “entrem”, por assim 
dizer, umas nos sentimentos das outras. Isto, é o que serve de fator causal, via contágio 
gerado por laços que se formam ao longo do tempo entre os indivíduos, para a 
similaridade de inclinações e paixões.  

Outro aspecto importante da obra de Hume (2001) e que teve uma influência 
importante na obra de Adam Smith, é o reconhecimento de que a união política dos 
indivíduos circunscrita a uma dada localidade é apenas um dos muitos grupos sociais ao 
qual cada pessoa pertence. Cada um dos diferentes grupos no qual o sujeito está 
inserido, como raça, nação, comunidade, profissão e assim por diante, tem um conjunto 
de maneiras peculiares próprias que surgem como consequência do princípio da 
simpatia.  

A concepção de uma unidade social enquanto unidade orgânica, com 
individualidade própria, torna-se facilmente realizável através do princípio da simpatia 
conforme estipulado por Hume (2001), princípio este que não deve ser confundido com 
o mero impulso benevolente que pode ser tomado pelos indivíduos. Ou seja, a simpatia 
para Hume, assim como para Adam Smith não é o objeto de aprovação e sim a base da 
aprovação moral. Porém, embora tenha sido bastante influenciado por Hume, Adam 
Smith como pode visto na análise do conceito de simpatia em sua obra, aperfeiçoou e 
foi bastante além do princípio elaborado por seu amigo. 

 
Considerações Finais 



 
Neste artigo a linha argumentativa defendida foi a de que a leitura tradicional da 

obra de Adam Smith, a qual, infelizmente, tornou-se canônica, o retrata como um autor 
com poucos traços de originalidade em seus pontos de vistas [Skarzynski (1878)] e 
facilmente influenciável a mudar suas convicções - a ponto de entre um livro e outro 
deixar de lado toda uma sólida formação filosófica e moral para construir um sistema 
econômico sustentado unicamente pelo materialismo egoísta [Hildebrand (1848), Knies 
(1853) e Brentano (1877)]. Por esta perspectiva, enquanto a TSM foi escrita por um 
jovem filósofo puramente especulativo, a RN, foi obra de em um maduro economista 
[Viner (1927)], cujas análises são sustentadas por um vasto conjunto de dados 
empíricos.  

Além disso, a leitura tradicional da obra de Adam Smith retrata-o como o 
defensor o ponto de vista de que, unicamente no campo das atividades econômicas, as 
pessoas motivadas apenas pelo seu egoísmo, emancipadas de qualquer consideração 
moral e ética, proporcionam uma sociedade não apenas economicamente viável, mas 
também harmônica [Dumont (1982)]. O grande problema, para os economistas em 
formação, é que ainda hoje, Adam Smith continua sendo descrito nos livros de História 
com base nesta visão deturpada.  

Contrariamente a visão tradicional, a defesa empreendida neste artigo é de que 
foi com base na sua formação intelectual e moral que Adam Smith construiu sua análise 
do sistema econômico e social em que estava inserido. Seus argumentos estão 
alicerçados sobre uma sólida base filosófica e moral. A partir das máximas construídas 
pelos autores estoicos, como Zenão e Sêneca, por exemplo, Adam Smith se inspirou 
para formular a sua defesa do “self-love” como o principal fator subjacente às 
motivações econômicas. Além disso, na TSM, Adam Smith explica em por menores a 
diferença entre o conceito do “self-love” (ou amor de si) e de “selfishness” (palavra 
inglesa que pode ser traduzida como egoísmo) - algo que parece ter sido “esquecido” 
por muitos dos estudiosos de sua obra.  

Através das aulas do seu “jamais esquecido” professor Hutcheson - um filósofo 
moral e de sua defesa do argumento em prol de que o desenvolvimento da sociedade 
civil está intrinsecamente relacionado com o aprimoramento da divisão do trabalho – foi 
que Adam Smith desenvolveu e aprimorou a sua vontade de entender os processos que 
geram a riqueza social, e não somente após ele ter tido contato com os fisiocratas 
franceses. Nesta busca por compreender os processos sociais ele seguiu e avançou a 
linha de argumentação, antes elaborada por seu antigo mestre, de que a benevolência 
por si só não seria uma motivação forte o suficiente para que as pessoas se dedicassem 
ao trabalho e que o “self-love” poderia ser um sentimento benéfico à sociedade - desde 
que não ultrapassasse os limites considerados e aceitos como “normais” pela 
coletividade.  

Por fim, os argumentos de Hume, outro filósofo moral e seu amigo por toda a 
vida, sobre o fato de os homens serem espelhos uns para os outros e da explicação da 
sociabilidade ser consequência do conjunto de hábitos e costumes observáveis dentro 
dos diferentes grupos sociais, serviram de inspiração para que Adam Smith 
fundamentasse o seu modo de compreender a aprovação das condutas individuais com 
base no julgamento do espectador imparcial e no conceito de simpatia. Embora autores 
como Jacob Viner e Louis Dumont insistam em argumentar que na RN Adam Smith 
deixou de ser um filósofo moral para se tornar um economista, parece bastante claro que 
tanto em um livro quanto no outro seus principais autores de referência foram àqueles 
relacionados com uma abordagem antes filosófica e moral do que puramente 
econômica. 
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