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Rumo ao mercado total? 
Primeira parte 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

A questão apresentada por Nancy Fraser em Pode a sociedade ser totalmente 
mercadorizada2? (Fraser, 2012)3 é importante porque faz referência a uma tendência 
marcante que caracteriza a sociedade contemporânea. Pois, é bem evidente que a lógica 
de comportamento humano vigorante nas relações mercantis estão cada vez mais se 
infiltrando em todos os domínios da vida social. Ou seja, segundo ela, “as condições da 
produção de mercadorias transformam-se elas mesmas em mercadorias”. No século 
XVIII e XIX, a esfera da vida econômica estava ainda restrita – e era assim encarada – 
como um domínio separado da vida social; entretanto, no século XX, tornou-se cada vez 
mais claro que a primeira, para continuar existindo, inevitavelmente coloniza o seu 
entorno social, de tal modo que, agora, uma “economia de mercado apenas pode existir 
numa sociedade de mercado” (Fraser, 2012, p. 6).  

Ora, essa questão pode ser desdobrada em duas: a) essa transformação histórica 
é compatível com uma compreensão razoável do ser humano e da sociedade humana? 
b) à medida que ocorre historicamente quais seriam as suas consequências para a 
existência dessa sociedade enquanto tal? Na nota que se segue visa-se encontrar uma 
resposta principalmente para a primeira dessas duas questões; numa nota posterior se 
tratará melhor da segunda. Para tanto, confronta-se as teorias da ação humana de dois 
economistas que, ao mesmo tempo, foram filósofos: Adam Smith (1723-1790) e Ludwig 
von Mises (1881-1973). O primeiro é um autor consagrado na história do pensamento 
econômico como o maior representante do liberalismo clássico enquanto que o 
segundo pode ser considerado como quase contemporâneo e um dos fundadores do 
neoliberalismo.   

A questão, logo se verá, é controvertida.  

Para encontrar uma primeira resposta para ela com base nos textos de Mises, 
parte-se de uma constatação: a compreensão da ação humana desse autor começa do 
indivíduo abstrato, como se este não estivesse já sempre inserido numa rede complexa 
de relações sociais, mas, ao mesmo tempo, inspira-se no comportamento econômico 
enquanto tal sob o visor da teoria da ação racional. Como esse tipo de ação é tomado 
ontologicamente como modo de ser constante da ação humana, o seu conhecimento, 
assim como os seus atributos (causal, racional, teleológica, incerta) é justificado como 
sendo sintético à priori. Por isso mesmo, Mises apresenta a sua concepção como se ela 

                                                             
1 Professor titular aposentado da FEA/USP. Correio eletrônico: eleuter@usp.br. Blog na internet: 
https://eleuterioprado.blog 
2 Os termos “mercadorização” e derivados tiveram de ser criados em português para expressar uma ideia 
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forma de mercadoria.  
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proviesse de uma apreensão puramente científica do comportamento humano, sem 
qualquer motivação de ordem moral. Eis o que afirma, não sem alguma dificuldade4, em 
sua obra mais conhecida: “devemos estudar as leis da ação humana e da cooperação 
social como um físico estuda as leis da natureza” (Mises, 2010, p. 22).  

Segundo ele, durante muito tempo os filósofos buscaram explicar a ação humana 
por seus fins sociais ou históricos, lidando “com a humanidade como um todo ou por 
meio de conceitos holísticos tais como nação, raça ou igreja” (idem, p. 21). Mas “a 
descoberta da inevitável interdependência dos fenômenos do mercado destronou essa 
opinião” (idem, p. 22). Ou seja, foi a investigação do comportamento econômico que 
forneceu a base para uma melhor compreensão da ação humana em geral. E ela, sem 
dúvida, iniciou-se na economia política clássica; porém, segundo ele, “da economia 
política da escola clássica emergiu a teoria geral da ação humana”, isto é, uma teoria 
que ele mesmo chamou de “praxeologia” (idem, p. 23). Ora, é preciso perguntar “como” 
ocorreu esse incidente.  

Mises, ele próprio, fornece essa resposta: “a transformação do pensamento que 
os economistas clássicos haviam iniciado só foi levada às últimas consequências pela 
moderna economia subjetivista, que transformou a teoria dos preços do mercado numa 
teoria geral da escolha humana” (idem, p. 23). É assim que aparece fortemente duas 
características centrais da concepção de Mises; veja-se claramente que a sua teoria da 
ação humana é subjetivista e individualista. O que tem consequências. 

Essa concepção não apreende o comportamento social pela perspectiva do mal 
e do bom, do justo e do injusto; ela vê que nos fenômenos sociais “prevalecem 
regularidades as quais o homem tem de ajustar as suas ações, se deseja ser bem 
sucedido; é inútil abordar os fatos sociais com a postura de um censor que os aprova ou 
desaprova segundo padrões arbitrários e julgamentos de valor subjetivos” (idem, p. 22). 
Ademais, essa teoria se recusa a avaliar as preferências humanas enquanto tais: “essa 
ciência considera os objetivos finais escolhidos pelo agente homem como dados, é 
inteiramente neutra em relação a eles e se abstém de fazer julgamentos de valor” (idem, 
p. 46).  

Ora, é evidente que esse indivíduo isolado se comporta, ele próprio, como se 
fosse um bom economista marginalista. No entanto, diante dessas citações, parece 
evidente também que esse autor emprega uma versão do utilitarismo segundo a qual o 
bom é aquilo que satisfaz o indivíduo isolado como tal e que é obtido de forma eficiente, 
independente se esse indivíduo pensa que busca o prazer, a felicidade, o útil para si ou 
o socialmente justo. Pois, utilidade significa aqui qualquer fim possível e supostamente 
atingível. “O único padrão que [o subjetivismo] utiliza” – completa – “é o de procurar 
saber se os meios escolhidos para a obtenção dos fins pretendidos são ou não os mais 
adequados” (idem, p. 46). É evidente, do ponto de vista do indivíduo isolado, não há 
qualquer outra alternativa. 

                                                             
4 Em geral, o conhecimento sintético à priori está em oposição ao conhecimento sintético à posteriori ou 
empírico. A afirmação de Mises, entretanto, parece torná-los bem compatíveis. Segundo Caldwell, “Mises 
rejeita a distinção analítico-sintética e adota uma perspectiva neo-kantiana argumentando que os 
axiomas da praxeologia são tanto verdadeiros à priori quanto empiricamente significativos” (Caldwell, 
1984, p. 365).   
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Voltando agora à questão aqui investigada, é bem óbvio que o modo de pensar 
de Mises não se escandaliza nem um pouco com o que foi chamado de tendência à 
“mercadorização” da vida social como um todo. Ao contrário, confrontados, os seus 
seguidores provavelmente dirão que se está propondo uma falsa questão, proveniente 
de preconceitos já ultrapassados com o advento da melhor teoria econômica 
contemporânea. E essa primeira conclusão clama por iniciar o exame do segundo autor 
referido, o grande Adam Smith. 

Como se sabe, esse fundador da economia política era um defensor da ordem 
mercantil; esta, com a sua extensa divisão do trabalho, impõe-se segundo ele como 
estritamente necessária numa sociedade que deixou de ser primitiva e que avançou na 
civilização. Em A riqueza das nações, ao falar da troca de mercadorias, ele deixou 
registrado que “não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que 
esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse” 
(Smith, 1983, p. 50).  

Diante dessa evidência, parece, portanto, que Smith endossa o comportamento 
utilitário e mesmo egoísta em geral. Mas isto não é verdade, pois esse autor distingue 
duas formas da sociabilidade humana: aquela baseada em interações pessoais, que 
ocorrem no mundo da vida em geral, e aquela baseada em interações impessoais, as 
quais se forjam, basicamente, nos mercados. E o princípio do auto-interesse só é próprio 
e se justifica quando se trata dessas últimas; ademais, essa justificação é dependente 
do argumento da mão-invisível: o capitalista “visa apenas o seu próprio ganho e, neste, 
como em muitos outros casos, é levado como que por mão invisível a promover um 
objetivo que não fazia parte de suas intenções” (idem, p. 379). Ou seja, as ações egoístas 
não se justificam por si mesmas, mas apenas porque – segundo Smith – acabam tendo 
por resultado o bem da sociedade como um todo.  

Apenas se compreende corretamente o pensamento de Smith quando se estuda 
também a Teoria dos sentimentos morais que é anterior e, em virtude da abrangência 
da temática, tem certamente precedência argumentativa em relação A riqueza das 
nações. Nessa primeira obra, ele também tem como referência o indivíduo, a pessoa, 
não como átomo isolado, mas sim como ser social, ser este que está já sempre imbricado 
em muitas relações sociais. Eis que o indivíduo, por exemplo, tal como existe pertence 
sempre à família, à vizinhança, ao clube, à empresa, à nação, ao gênero humano etc. E 
cada um desses pertencimentos implica na existência implícita de diferentes relações 
sociais, ou seja, inserções em estruturas societárias bem características e diversas entre 
si.   

É bem trivial afirmar que a moral – e a teoria moral – só ganha sentido quando o 
ser humano é pensado, não como ser natural e instintivo, mas como ser social, isto é, 
como membro de uma coletividade (família, tribo, cidade, etc.). E isto se revela já na 
primeira frase da Teoria dos sentimentos morais:  “por mais egoísta que se suponha o 
homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-
se pela sorte de outros, a considerar a felicidade deles como necessárias para si mesmo, 
embora nada extraia disso senão o prazer de vê-la” (Smith, 1790, p. 4).  

Mas que princípio funda o interesse pelo bem-estar das outras pessoas da 
coletividade? Smith denomina esse fundamento de simpatia ou solidariedade: “piedade 
ou compaixão são palavras que, com propriedade, denotam nossa solidariedade pelo 
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sofrimento alheio. O termo simpatia pode também ser usado, sem grande 
impropriedade, para denotar a nossa solidariedade com qualquer paixão” (idem, p. 6).  
E esse sentimento, diz Smith, não surge da experiência imediata do que os outros 
sentem, mas de nossa capacidade de imaginar o que sentiríamos se estivéssemos numa 
situação semelhante.  

Ademais, como esse sentimento surge do  comum pertencimento à determinada 
coletividade, ele critica severamente àqueles5 que deduzem todo o prazer e toda a dor 
do amor de si mesmo, ou seja, do egoísmo: “o prazer e a dor são sempre sentidos tão 
instantaneamente e, com frequência, por motivos frívolos, que parece evidente que não 
poderiam resultar de alguma consideração egoísta” (idem, p. 9). Smith, portanto, não 
parte indivíduo abstrato que se configura como uma aparência criada objetivamente 
pelo modo de funcionamento dos próprios mercados. Veja-se que nos mercados as 
interações são impessoais e que as relações sociais são indiretas, ou seja, são mediadas 
pelas mercadorias. Logo, é própria relação mercantil que suscita a visão do homem 
como um ser que subsiste apenas como átomo, como indivíduo.  

Como a ação humana é analisada tanto do ponto de vista pessoal quanto do 
ponto de vista da coletividade, Smith considera que ela pode e deve ser visada de dois 
modos: primeiro, por suas causas ou motivos e, segundo, por suas consequências tanto 
para a própria pessoa quanto para a sociedade. No primeiro, examina-se a “adequação 
ou inadequação (...) a conveniência ou inconveniência, a decência ou deselegância da 
ação” (idem, p. 13). No segundo, analisa-se a “natureza benéfica ou prejudicial dos 
efeitos que esse afeto persegue ou tende a produzir (...) o mérito ou demérito da ação, 
qualidades pelas quais ela merece recompensa ou castigo” (idem, p. 13). 

A Teoria dos sentimentos morais está dividida em sete parte, cada uma delas 
com diversos capítulos. Nas seis primeiras, Smith expõe a sua própria teoria com base 
em seus estudos e em sua experiência pessoal fazendo uso de seu poderoso intelecto. 
Na última parte, ele discute as principais – e tradicionais – correntes de pensamento 
nesse campo do conhecimento tendo por contraponto a teoria moral que ele próprio 
antes apresentara. Esta se configuraria, segundo ele, com uma síntese e um 
aperfeiçoamento dos sistemas de filosofia moral herdados do passado.  

Ao considerá-los como um todo, parte de duas questões. A primeira pergunta 
em que consiste a virtude e, a segunda pergunta por que o espírito humano prefere uma 
conduta a outra. É apenas delineado a primeira delas que se poderá encontra aqui uma 
resposta para a questão inicial que move esta nota.  

Segundo Smith, as teorias herdadas apresentam três modos de pensar a virtude: 
ela seria constituída pela conveniência ou pela prudência ou ainda pela benevolência? 
Conforme a primeira dessas eleições, o comportamento “virtuoso não consiste em 
nenhuma espécie de afetos, mas no conveniente governo e direção de todos os nossos 
afetos que podem ser virtuosos e viciosos” (Smith, 1790, p. 243). De acordo com a 
segunda, a que privilegia a prudência, “a virtude consiste na busca judiciosa de nosso 
interesse e felicidade particulares, ou no conveniente governo e direção dos afetos 
egoístas que visam unicamente a esse fim” (idem, p. 243). Finalmente, para a terceira, 
aquela prioriza a benevolência, “a virtude consiste somente nos afetos que visam à 
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da tese segundo a qual todo sentimento deriva-se do amor de si.  
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felicidade de outros, não naqueles que visam à nossa. De acordo com estes, portanto, a 
benevolência desinteressada é o único motivo que pode imprimir a qualquer ação o 
caráter de virtuoso” (idem, p. 243-244). 

Não se pode examinar aqui a solução engenhosa que Smith dá a essa difícil 
questão; de algum modo, acolhe todas como meritórias até certo ponto. Mas é preciso 
mencionar que admirava a obra de Francis Hutcheson (1694-1746), seu antecessor na 
cadeira de filosofia moral na Universidade de Glasgow.  Junto com ele, previa um papel 
importante para a benevolência na organização sociedade como um todo, mas, 
diferentemente dele, atribuía ao egoísmo um papel menor, mas meritório, já que 
contribuía para a criação de riqueza na esfera econômica dessa sociedade.    

É preciso registrar agora que, depois de examinar as boas teorias morais em 
detalhe, ele chega ao sistema que denomina de licencioso.6 Este último, ao contrário 
dos anteriores, não permite distinguir entre o vício e a virtude e, por isso, configura-se 
como “totalmente pernicioso”. Acolhe miseravelmente a tese de que todos os afetos 
decorrem do “amor de si”, ou seja, afloram do egoísmo. Smith está se referindo aqui ao 
sistema de Mandeville que “considera que tudo o que se faz por senso de conveniência, 
por respeito ao que é recomendável e louvável, se faz por amor ao louvor e à aprovação, 
ou, como diz, por vaidade” (idem, p. 281). Se “vícios privados são benefícios públicos” – 
um sofisma segundo Smith –, “todo o espírito público (...) é (...) mero logro e impostura 
sobre a humanidade; (...) mero fruto da lisonja causada pelo orgulho” (idem, p. 281). 

Agora é preciso ver que o sistema de Mises converge com o de Mandeville num 
ponto central: se este último remove a distinção entre vício e virtude, o primeiro escolhe 
o caminho da omissão. Quer ficar neutro em relação aos fins que movem os homens, 
mas como tais fins sempre se justificam apenas pelas preferências do indivíduo isolado 
– sem nunca poderem provir de fato de uma autêntica benevolência regida pela 
simpatia –, endossa uma espécie de auto-centramento.7 É, portanto, um sistema que 
também se deve considerar licencioso quando se pensa da perspectiva de Adam Smith.8  

Também deve ficar claro neste ponto que a “mercadorização tendencial da vida 
social como um todo”, em particular, a concepção do homem como mero “capital 
humano”, não poderia deixar e ser considerada como um vício na visão de Adam Smith; 
nessa perspectiva, tal economicismo que se infiltra nas práticas sociais não poderia 
deixar de ser condenado como uma fonte de desagregação da sociedade.  

Antecipando o que se dirá na segunda parte, com base na conclusão desta 
primeira, pode-se fazer a seguinte conjectura: ao promover a expansão da sociabilidade 
mercantil para fazer o capitalismo avançar historicamente no curto prazo, essa 
tendência – defendida e reforçada pela ideologia neoliberal – não deixa de minar 
também as suas condições de existência no médio e no longo prazo. Não 
necessariamente para propiciar uma mudança que produza um mundo melhor.  

                                                             
6 Licencioso: que abusa da liberdade, que agride as normas e convenções sociais; desregrado, 

indisciplinado; que agride a decência. 
7 Se na preferência de um indivíduo racional (conforme a concepção de Mises) se encontra um desejo que 
pertence a outro, não se poderia afirmar rigorosamente que se está diante de uma escolha altruísta.  
8 É o próprio Mises que recusa qualquer papel da moral e da ética na organização da sociedade; segundo 
ele, os filósofos antigos eram utópicos; para eles os “problemas sociais eram considerados problemas 
éticos” (MIses, 2010, p. 22).   
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