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Resumo 

Nosso objetivo nesta apresentação é argumentar como o progresso humano para Adam Smith 

corresponde não apenas ao acúmulo de riquezas, efeito da divisão do trabalho, mas também ao 

acúmulo de conhecimento e desenvolvimento das faculdades humanas. Por meio de uma análise 

de obras como A Riqueza das Nações, Lições de Jurisprudência e História da Astronomia, 

pretende-se analisar a importância da formação da propriedade privadas e da sistematização do 

conhecimento para o desenvolvimento da sociedade. Para tanto, percorre-se as relações entre um 

importante modelo utilizado por Smith, a teoria dos quatro estágios, e o desenvolvimento de 

instituições sociais, como a propriedade e o governo. 

 

Palavras-chave: Adam Smith; teoria dos quatro estágios; progresso; divisão do trabalho; 

sociedade comercial. 

 

 

Abstract 

Our aim in this presentation is to explain how the concept of human progress for Adam Smith 

corresponds not only to the wealth increase, effect of the division of labor, but also to the increase 

of knowledge and the development of the human faculties belonging to a society. Through an 

analysis of works such as the Lectures on Jurisprudence and History on Astronomy, we pretend 

to investigate how important is the arising of private property and the systematization of 

knowledge for any society be able to develop itself. To accomplish that achievement, we must go 

through the relations between an important model used by Smith, the four stages theory, and the 

development of the social institutions, such as property and government. 

 

Keywords: Adam Smith; four stage theory; progress; division of labor; commercial 

society.  

                                                           
1 Mestranda – Departamento de Filosofia – Universidade de São Paulo. Este artigo foi realizado com base 

no texto de qualificação do meu mestrado 
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Introdução 

 

Adam Smith analisa o funcionamento dos principais determinantes do progresso 

econômico em A Riqueza das Nações. Descreve uma sociedade comercial com uma 

intensa divisão do trabalho por meio do exemplo de uma fábrica de alfinetes. Explica os 

fundamentos do movimento de uma organização na qual cada operário é responsável por 

apenas uma tarefa de um total de até dezoito da manufatura de um alfinete. Seu nome, 

desde então, é fortemente associado às ciências econômicas, ao crescimento de riquezas 

e ao liberalismo comercial.  

Todavia, o progresso para Adam Smith não se caracteriza apenas por seus 

determinantes materiais, como a intensificação da divisão do trabalho. Também inclui a 

presença de leis associadas à segurança da propriedade e um intenso acúmulo de 

conhecimentos e habilidades. Portanto, a proposta deste artigo é investigar a importância 

de elementos para Smith que não apenas o acúmulo material na concepção de 

desenvolvimento da sociedade.  

O progresso para Smith é descrito por quatro etapas de desenvolvimento: caça, 

pastoreio, agricultura e comércio. Tal teoria é denominada de teoria dos quatro estágios 

e muito autores a utilizaram no século XVIII2. Embora cada etapa seja indicada pela 

forma da sociedade se reproduzir materialmente, tais meios não são determinantes 

exclusivos no desenvolvimento de uma sociedade. A sociedade comercial, por exemplo, 

para Smith é composta por um conjunto de esferas que geralmente atuam de forma inter-

relacionada: como instituições jurídicas, divisão do trabalho e conhecimento. Não há um 

fator preponderante de determinação, pois todos aspectos são condições igualmente 

necessárias para a conformação de uma ordem dentro de uma sociedade. Assim, o 

progresso não é compreendido como um movimento estritamente material. Um 

desenvolvimento requer um acúmulo tanto de riquezas como de aspectos intangíveis, 

como o conhecimento (SMITH. C, 2006, p. 293).  

Smith não investigou apenas os fundamentos da acumulação material, mas 

também do processo de formação de conhecimento na História da Astronomia a fim de 

encontrar orientações para os seus respectivos aperfeiçoamentos. O emprego de um 

mesmo método para o estudo de diversas artes era comum no século XVIII. Artes 

compreendidas em um sentido amplo de técnica, as quais englobam artes liberais, como 

                                                           
2 Autores como Lord Kames, John Millar e Anne Robert Jacques Turgot. 
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astronomia, artes mecânicas, como produção de manufaturas e artes imitativas, como 

dança e música3. No verbete arte do Dicionário de Sinônimos do Abade de Condillac4, a 

ideia de um método único para toda e qualquer investigação é muito bem sintetizada: 

As leis que determinam as forças da alavanca determinam também o 

efeito de todas as máquinas. É pelas mesmas regras que elevamos um 

sistema a raciocinar, e que fazemos julgamentos sãos. É pelas mesmas 

regras que escrevemos bem todo um discurso e que construímos bem 

uma frase. Enfim é pelas mesmas regras que uma nação selvagem 

começa a se educar e que uma nação educada dá o toque final em sua 

legislação. Para perfeccionar as artes, era preciso apenas aprender a 

fazer no maior o que havíamos feito no menor. O método é um e o 

mesmo em toda a parte (CONDILLAC, E. 1947-51, p. 265). 

 

O conhecimento das leis que regem as relações de determinados corpos permite 

estabelecer um modelo de suas respectivas manifestações em circunstâncias particulares 

para Smith5. O método descrito é denominado por Dugald Stewart de História 

Conjectural e associado às investigações de Smith sobre conhecimento e riquezas: “A 

essa espécie de investigação filosófica que não tem nome adequado em nossa língua 

tomarei a liberdade de chamar de História Teórica ou Conjectural, expressão cujo sentido 

coincide bastante bem com a de História Natural utilizado pelo Sr. Hume, e o que alguns 

escritores franceses chamaram de Histoire Raisonnée” (STEWART, p. XLI). O método 

analisado por Stewart utiliza relatos da comparação de diferentes períodos históricos para 

buscar os princípios humanos atuantes sob todas aquelas circunstâncias, em outras 

palavras, buscar uma regularidade. O modelo dos quatro estágios6 foi objeto de exposição 

de Smith nas aulas de Jurisprudência, pois, conforme pergunta Stewart, “a experiência 

de outros tempos pode ou não fornecer princípios gerais que iluminem e orientem a 

política de futuros legisladores?” (STEWART, p. LVII). 

 

 

A teoria dos quatro estágios 

 

                                                           
3 Cf. Enciclopédia, vol. 2, verbete: arte, p. 47. 
4 A biblioteca pessoal de Smith contém importantes livros do Abade de Condillac, como Curso de estudos 

para a instrução do Princípe de Parma, Tratado das sensações, Tratado dos animais e O comércio e o 

Governo. Cf. Adam Smith’s Library, XXXX, p. 14 e 15. 
5 Cf. Princípios de Lógica e Metafísica, 1. 
6 O tema dos quatro estágios é abordado no primeiro capítulo desta dissertação. O modelo dos quatro 

estágios é uma classificação simples das sociedades em quatro estágios: caça, pastoreio, agricultura e 

comercial. 
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A Riqueza das Nações é, de fato, uma obra dedicada à compreensão dos fundamentos do 

processo de acúmulo material. Adam Smith descreve as causas do enriquecimento, 

principalmente a divisão do trabalho, como condições necessárias para o 

desenvolvimento humano. Mas as investigações sobre a riqueza de Smith se enquadram 

numa análise de princípios a fim de montar um quadro de orientações políticas, mas não 

de estabelecer quais políticas devem ser tomadas em cada circunstância. Este é o trabalho 

do soberano, não do filósofo. 

A investigação de Smith sobre o progresso material pode ser compreendida à luz 

de um escopo maior da Jurisprudência. Ao final da Teoria dos Sentimentos Morais, o 

autor escreve sua pretensão de: “explicar os princípios gerais da lei e do governo, e das 

diferentes revoluções experimentadas pelos diferentes tempos e períodos da sociedade, 

não apenas no que diz respeito à justiça, mas à ordem e à fazenda pública, ao exército e 

tudo mais que seja objeto da lei” (TMS, p. 428). Devido à extensão do tema, Smith afirma 

sua pretensão de aprofundá-lo em outra obra. Em seguida, enquadra tal discussão sob a 

categoria da jurisprudência: “Portanto, não me estenderei nessa obra, sobre as minúcias 

da história da jurisprudência” (TMS, p. 428). Parte de seu objetivo é a realização de A 

Riqueza das Nações, a qual não é dedicada a ditar um conjunto de regras a fim de compor 

uma prescrição, mas é uma investigação sobre os princípios sob os quais o processo de 

riqueza está sujeito sob as mais diversas circunstâncias. Dugald Stewart7 descreve o 

objetivo comum de alguns filósofos do século XVIII: “Smith, Quesnay, Turgot, 

Campomanes, Beccaria e outros, tiveram como propósito o aperfeiçoamento da 

sociedade, não porque esboçaram projetos para novas constituições, mas porque 

iluminaram a política dos atuais legisladores” (STEWART, p. LX). 

No início das Lições de Jurisprudência8 datado de 1766, jurisprudência é a ciência 

que investiga os princípios gerais da fundamentação da lei e do governo (LJ (B), 5 e 6). 

                                                           
7 Dugald Stewart foi colega de Smith e responsável por escrever sua biografia após a sua morte. A 

biografia de Stewart é, hoje, um texto de referência para a compreensão das obras de Smith e está no 

volume Essays on Philosophical Subjects da GE. 
8 Jurisprudência, teoria acerca dos princípios gerais do governo e da lei, foi o cerne das aulas de Adam 

Smith na Universidade de Glasgow realizadas entre meados das décadas de 1750 e 1760. Não se tem acesso 

às anotações feitas pelo próprio Smith para suas aulas, pois o filósofo mandou queimar todos seus 

manuscritos pouco antes de falecer. Porém é possível se aproximar do que foi o curso de jurisprudência de 

Smith no decorrer dos anos por meio de três principais manuscritos. O primeiro são notas produzidas por 

um copista das aulas de 1766, editadas pela primeira vez pelo professor Edwin Cannan em 1896, mas 

encontradas um ano antes, referidas aqui como LJ (B). Já o segundo, descoberto apenas em 1958, são 

anotações de um aluno das aulas de 1762-3 e publicados pela primeira vez na The Glasgow Edition of the 

Works and Correspondence of Adam Smith em 1978, referidas aqui como LJ (A). O terceiro, não publicado 

nas obras completas, foi encontrado em 1970 e são anotações breves na parte de trás do caderno de John 

Anderson provavelmente das aulas de jurisprudência do início da década de 1750, referidas aqui como NA. 
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De forma muito similar, no texto datado de 1762-63 (LJ (A), i, 1), jurisprudência é a 

teoria das regras que organizam os governos civis. Em outras palavras, trata-se de 

descrever orientações para o governo com base nos seus princípios de funcionamento, 

mas não de realizar regras prescritivas.  

A jurisprudência para Smith é dividida em quatro temas de investigação: justiça, 

administração, arrecadação e defesa (justice, police, revenue e arms). Promover a 

segurança contra quaisquer danos é o objeto da justiça. As regulamentações concernentes 

à manutenção da limpeza de áreas públicas da cidade, à segurança pública e à opulência 

de bens materiais são objeto da administração. Investigar a forma de financiamento do 

poder público corresponde à arrecadação. Por último, as diversas maneiras de realizar a 

segurança contra ameaças externas de um estado são objeto da defesa (LJ (B), 5 e 6).  

Smith descreve a trajetória do desenvolvimento de cada instituição e busca 

encontrar uma regularidade para representar os principais movimentos presentes no 

progresso humano. A divisão do trabalho e a propriedade não se manifestam igualmente 

nas mais diversas sociedades, pois surgiram ao longo do tempo e segundo as diferentes 

circunstâncias de cada lugar. Smith reconhece a presença de alguns direitos presentes nas 

sociedades mais rudimentares, como o direito à vida. Outros teriam surgido ao longo do 

desenvolvimento da sociedade, como o direito à propriedade. Ambos são classificados 

como direitos naturais, porém apenas o direito à propriedade é adventício, isto é, 

constituído ao longo do processo histórico. Até nas sociedades mais selvagens, a vida é 

considerada um direito legítimo. Mas a propriedade, por exemplo, necessita de algumas 

condições para surgir: 

O único caso em que a origem dos direitos naturais não é 

completamente evidente [altogether plain] é da propriedade. Não é 

evidente que, por exemplo, uma coisa que possa servir a outro tanto 

quanto ou talvez melhor que a mim deva me pertencer em detrimento 

de todos os demais porque eu a tenho sob o meu poder; por exemplo, 

uma maçã, que sem dúvida seria tão agradável e útil para outro quanto 

a mim, deva ser completamente minha e excluída dos demais porque eu 

a retirei da árvore. (LJ (A) i. 25.) 

 

Em julho de 1970, o pesquisador A. H. Brown buscava materiais sobre o russo 

Semyon Desnitsky, jurista frequente nas aulas de Smith em Glasgow no ano de 1761. 

Durante sua pesquisa, Brown encontrou um caderno de anotações de John Anderson, 

filósofo também presente nos círculos de Smith. Após uma detalhada verificação de 

Ronald Meek, as evidências indicam se tratar de anotações das aulas de teoria do direito 
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de Smith da primeira metade da década de 1750 (MEEK, R. 1977, p. 76). Nos cadernos 

de John Anderson, um esboço da teoria dos quatro estágios é empregado como modelo 

para analisar o desenvolvimento de certos princípios da justiça, como o direito à 

propriedade. De acordo com o primeiro princípio descrito, amputar um membro, matar 

ou causar dor a um ser humano, exceto em caso de punições ou defesa, é repugnante até 

para as mais rudes sociedades. É um princípio fundamentado no direito natural (AN, 1, 

p. 81), já presente em todas as sociedades, não um direito adventício e, logo, não haveria 

razão para traçar seu desenvolvimento: “Privar um homem de sua vida ou parte do seu 

corpo ou lhe causar dor é escandaloso até para os mais rudes de nossa espécie, se não há 

inimigos ou ressentimentos, isto é, se não há necessidade de punição ou apreensão de um 

perigo” (AN, 1, p. 82).   

O segundo princípio descreve o desenvolvimento do direito de posse: “Nós 

adquirimos uma conexão pelas criaturas ou coisas que somos muito apegados, e nos causa 

dor a privação delas” (AN, 1 e 2, p. 81). O segundo princípio também está presente no 

exemplo mais rude da espécie humana, mas se altera radicalmente conforme o 

desenvolvimento da sociedade. Um esboço do modelo dos quatro estágios é utilizado para 

explicar a noção da aquisição de posse em cada sociedade:  

Caça e pesca são as únicas artes prevalecentes nos primeiros estágios 

da sociedade. Privar um homem do animal ou do peixe por ele 

capturado, ou da fruta por ele colhida, é lhe privar do seu trabalho, 

portanto, provocar-lhe dor, e é contrário às leis da mais bárbara 

sociedade. 

Pelo segundo princípio, quando um clã ou nação caça ou pesca há muito 

tempo em uma determinada área de um país, ele adquire coletivamente 

sua propriedade exclusiva (vide a história da América e de César e 

Tacitus), a qual é o segundo estágio de aperfeiçoamento da sociedade 

(AN, 1 e 2, p. 82). 

 

Para compreender como as instituições humanas progridem, ao longo do tempo, 

até o nível de desenvolvimento de uma sociedade comercial, a teoria dos quatro estágios 

é uma importante teoria utilizada por Smith. Ao descrever o progresso da sociedade 

durante suas aulas em Glasgow, Smith não se dedica a um estágio em todos seus aspectos 

de cada vez, mas escolhe um objeto, como a propriedade ou a divisão do trabalho, e 

analisa sua trajetória no decorrer do desenvolvimento da sociedade. Assim, investiga-se 

o funcionamento de diferentes instituições e percorre-se diversas vezes ao longo dos 

diferentes estágios da sociedade em suas aulas de jurisprudência. 
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A classificação da sociedade em quatro estágios foi comum no século XVIII e 

amplamente utilizada por outros filósofos, como Anne-Robert Turgot e Lord Kames 

(MEEK, R, 1977, p. 76). Cada estágio se remete a um modo de produção, porém as 

características descritas por Smith para cada etapa do desenvolvimento humano vão além 

da maneira pela qual os homens adquirem a sua sobrevivência, mas englobam múltiplos 

fatores, como a amplitude da propriedade, as leis, o governo e a forma de diversas 

instituições sociais. Na teoria dos quatro estágios, a sociedade passa sucessivamente por 

quatro etapas indicadas pelo meio da produção predominante: caça, pastoreio, agricultura 

e comércio. A etapa comercial corresponderia a uma sociedade com uma intensa divisão 

do trabalho e trocas, tal qual descrita na fábrica de alfinetes de A Riqueza das Nações.  

O início da descrição dos quatro estágios nas Lições de Jurisprudência é uma 

suposição de 10 ou 12 pessoas em uma ilha deserta. A suposição não é um fato histórico, 

no sentido de uma descrição do começo das sociedades, mas é uma conjectura a fim de 

imaginar o comportamento das interações humanas nas circunstâncias mais simples 

possíveis, isto é, um ponto de partida para pensar a trajetória de complexificação da 

sociedade até a etapa comercial: 

Se nós supuséssemos 10 ou 12 pessoas de sexos diferentes estabelecidas 

em uma ilha deserta, o primeiro método que eles utilizariam para sua 

subsistência seria se prover de frutas selvagens e animais selvagens que 

a terra fornece. Seu único empreendimento seria a caça de animais 

selvagens ou a pesca. A coleta de frutas selvagens dificilmente pode ser 

denominada de um empreendimento. A única tarefa entre eles que 

merece a denominação de empreendimento seria a caça. Este é o estágio 

dos Caçadores [age of Hunters] (LJ (A), i. 27 e 28) 

 

Com o tempo, o surgimento de novas necessidades pode provocar um progresso 

de estágio na sociedade, provavelmente no sentido do pastoreio. Tal passagem para Smith 

é provável, pois é possível que, devido alguma circunstância específica, alguns grupos de 

indivíduos desenvolvam soluções diferentes para a sua sobrevivência, como os indígenas 

norte-americanos. Algumas tribos norte-americanas desenvolvem noções de agricultura, 

mas não têm conhecimentos do pastoreio, resultado de circunstâncias específicas da 

região. Mas o progresso natural sob as condições de caça é a domesticação de alguns dos 

animais selvagens capturados:  

Com o tempo, conforme seus números multiplicassem [selvagens], a 

caça tornar-se-ia muito precária para a sua subsistência. Eles teriam a 

necessidade de obter outro método para a sua própria subsistência. [...] 

A mais natural obtenção que eles pensariam seria domesticar alguns dos 

animais selvagens já caçados, provendo melhor alimentação do que 
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adquirida de qualquer outra maneira [...] (LJ (A), i.28, tradução 

nossa) 

 

A passagem de um estágio para o outro não implica a extinção do estágio anterior, 

mas na incorporação dele. O fato de a maior parte dos grupos vivendo quase 

exclusivamente de rebanhos não ter quase nenhum conhecimento sobre agricultura é um 

forte indicativo do modelo, de acordo com Smith. Enquanto as sociedades com a presença 

de agricultura também terem os conhecimentos da prática do pasto, com poucas exceções, 

como os já citados indígenas da América do Norte (LJ (A), i.28).  

O progresso da caça para o pastoreio envolve o desenvolvimento de habilidades 

dos indivíduos dentro da sociedade. A passagem de um estágio para o outro requer um 

certo nível de desenvolvimento de faculdades mentais, como a abstração e a destreza. 

Não é possível realizar a atividade pastoril se as faculdades mentais não compreendem a 

noção de propriedade em relação a um animal doméstico. Também é necessário o 

acúmulo de conhecimento correspondente às habilidades demandadas pelo pastoreio. O 

progresso para Smith envolve um avanço das capacidades mentais dos próprios seres 

humanos estimuladas pelas mais diversas circunstâncias. 

No estágio do pastoreio, de forma similar à caça, podem surgir necessidades ou 

desejos e os indivíduos precisarem buscar soluções para enfrentar as novas circunstâncias, 

como o aumento do número da população: “quando uma sociedade se torna numerosa, 

ela tem dificuldades em se sustentar a partir de pastos e cabanas” (LJ (A), i. 30, tradução 

nossa). Tal situação provavelmente progride para o estágio da agricultura: “Então ela se 

voltaria naturalmente para o cultivo da terra e a criação de plantas e árvores como fonte 

de sustento adequado para ela” (LJ (A), i. 30, tradução nossa). 

Conforme o avanço da sociedade, os indivíduos se especializam em distintas artes 

e adquirem os mais diferentes bens por meio da troca, em vez de tentar produzir 

autonomamente os produtos para sua subsistência. Com o tempo, nenhum indivíduo 

produz os bens suficientes para sua subsistência e as trocas são generalizadas não apenas 

entre indivíduos, mas também entre diferentes sociedades e nações (LJ (A), i. 30.). A 

trajetória do desenvolvimento de Smith é demarcada por uma intensificação do processo 

de trocas. Nos estágios mais rudimentares, cada um produz com uma baixa especialização 

os meios para sua própria subsistência e daqueles mais próximos. “Um povo bárbaro e 

rude é ignorante dos efeitos da divisão do trabalho, e se passa muito tempo antes de uma 

pessoa, ao continuar produzindo diferentes coisas, poder produzir mais que o necessário 
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para sua subsistência diária” (LJ (B), 286, tradução nossa). Apenas a partir de uma 

acumulação de capital – mas não apenas, também de habilidades – é possível introduzir 

uma divisão do trabalho na sociedade.  

 A troca é um fator determinante no aprofundamento dos quatro estágios. Porém 

não se realizam apenas trocas de mercadorias dentro de uma sociedade. A intensificação 

das trocas comerciais corresponde também a uma intensificação das persuasões, 

compreendidas como trocas de ideias e conhecimento. “Todo aquele que queima carvão 

ou come pão é beneficiado pelo filósofo inventor da máquina a vapor ou do moinho de 

cereais; e aqueles que não inventam nenhuma máquina nem as aperfeiçoam são 

beneficiados conforme preservam o conhecimento das ideias de outros [...]” (LJ (A), iv. 

49, tradução nossa). Portanto, não se trata apenas de um progresso de riquezas, mas 

também de um progresso do conhecimento humano. Cada estágio descrito por Smith não 

é apenas um modo de produção, mas também é um nível de acúmulo de desenvolvimento 

das faculdades mentais que organizam as instituições humanas, incluso o modo de 

produção. 

 Cada estágio não é apenas uma forma mais complexa de se reproduzir 

materialmente, mas também de trocar os conhecimentos aplicados. Quanto maior a 

divisão do trabalho, é a menor a parcela do conhecimento do indivíduo em proporção ao 

total da sociedade. Mas, em contrapartida, o montante de conhecimento da sociedade 

pode crescer exponencialmente devido a uma divisão do trabalho e do processo de trocas. 

Um ponto essencial é que a busca por novos saberes para Smith não é consequência da 

divisão do trabalho, mas são dois lados da mesma moeda. Ambos são condições 

necessárias para o progresso da sociedade. 

O progresso para Smith envolve acúmulo de riquezas e confortos materiais, mas 

também, e não de forma secundária, o acúmulo de conhecimento. O avanço da sociedade 

corresponde à intensificação das trocas e da divisão do trabalho, mas também da 

capacidade do ser humano de sistematizar seu conhecimento. O progresso do 

conhecimento é descrito por Smith principalmente no ensaio História da Astronomia, 

mas também está presente no restante da obra. Não é possível um desenvolvimento sem 

um progresso das faculdades mentais.  

No ensaio publicado postumamente História da Astronomia (The History of 

Astronomy), o autor descreve uma trajetória do progresso do conhecimento humano por 

meio da história da filosofia. As condições apropriadas de segurança e subsistência para 

Smith são necessárias para os indivíduos desenvolverem suas faculdades mentais e, 
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consequentemente, gerar conhecimento. Estabelece-se uma associação entre a precária 

situação dos selvagens em termos de confortos materiais com as parcas possibilidades 

para a investigação empírica: 

A humanidade, nos primeiros períodos da sociedade, antes do 

estabelecimento de lei, ordem e segurança, tem pouca curiosidade para 

encontrar aquelas correntes escondidas de eventos que vinculam as 

aparentes desconexas manifestações da natureza. Um selvagem, que a 

subsistência é precária e sua vida é diariamente exposta aos mais rudes 

perigos, não se inclina para se satisfazer em buscar aquilo que, quando 

descoberto, parece não servir a qualquer outro propósito que tornar o 

teatro da natureza um espetáculo mais conectado para sua imaginação 

HA, III. 1 (tradução nossa). 

 

A intensificação do avanço do conhecimento só ocorre após o estabelecimento das 

devidas condições de segurança e subsistência para a sociedade. Um indivíduo não é 

capaz de se dedicar à produção de conhecimentos enquanto há uma preocupação 

constante com sua sobrevivência. A instituição da lei para Smith é uma garantia de 

segurança e, consequentemente, promove o desenvolvimento das riquezas e do 

conhecimento humano: “quando se estabelecesse a lei, a ordem e a segurança, e a 

subsistência deixa de ser precária, a curiosidade da humanidade se intensifica e seus 

medos são minimizados” (HA, III. 3, tradução nossa). Por isso o progresso nas sociedades 

selvagens é lento, pois enquanto reina condições de insegurança, é muito difícil superá-

las.  

A teoria dos quatro estágios representa a trajetória do desenvolvimento humano, 

mas embora ressalte a forma de produção dos bens materiais de uma sociedade, também 

envolve um processo com múltiplas esferas interrelacionadas. As transformações das 

formas de aquisição de subsistência alteram as condições de produzir conhecimento do 

homem. Simultaneamente, as instituições jurídicas fornecem as condições de segurança 

para uma maior dedicação à investigação da natureza. Assim, a constituição das 

instituições que estruturam a segurança de uma sociedade, como o governo e as leis, é 

também uma condição necessária, embora não suficiente, para seu próprio progresso. 

O primeiro e principal objetivo de um governo, afirma Smith, é assegurar a justiça 

entre seus membros e evitar os danos causados uns aos outros dentro de uma coletividade. 

Nas Lições de Jurisprudência, o autor classifica as formas de um homem ser prejudicado: 

como um próprio homem, como um membro de uma família ou como um membro 

pertencente ao estado. Os direitos do homem enquanto homem são naturais, segundo 
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Smith, pois estariam presentes nas sociedades mais rudimentares9. Já os direitos do 

homem enquanto membro de uma família ou cidadão são classificados como direitos 

adventícios. 

A aquisição do direito de propriedade ao longo do tempo foi um dos focos de 

estudo de Smith, pois não é um conceito presente de maneira equivalente em todas as 

épocas da sociedade. As regulamentações sobre propriedade surgem conforme o 

desenvolvimento sócioeconômico: “Quanto mais aperfeiçoada é uma sociedade e maior 

a quantidade dos meios que provêm a subsistência de seus habitantes, maior será o 

número de leis e regulamentos necessários para manter a justiça e impedir danos contra 

o direito de propriedade” (LJ (A), i. 35, tradução nossa). 

Em uma tribo de caçadores, explica Smith, o conceito de propriedade é muito 

restrito, pois a experiência desta coletividade não permite o desenvolvimento das 

capacidades necessárias para construir uma definição extensa de propriedade. Nas 

anotações das aulas jurisprudência de 1762-63, o professor exemplifica a limitação da 

noção de propriedade à posse imediata dos bens pelo relato de tribos norte-americanas de 

Charlevoix10. O relato descreve uma indígena canadense em posse de um colar. Ela o 

estimava muito e o deixa sob uma árvore enquanto colhe cereais. Uma outra mulher da 

tribo, ao perceber o colar sem estar sob a posse de sua dona original, tomou-o para si. A 

primeira indígena sentiu-se revoltada e o reivindicou de volta. O colar é devolvido, apenas 

devido o incômodo da tribo com a avareza, mas não pelo motivo de roubo de propriedade 

(LJ (A), i. 49). O exemplo representa como nas sociedades selvagens a posse é o limite 

da extensão da propriedade. “A noção de propriedade parece ter sido confinada, 

primeiramente, a própria pessoa, suas roupas e qualquer instrumento que se poderia, 

ocasionalmente, portar. Este, naturalmente, é o costume entre caçadores, os quais a 

ocupação leva à mudança contínua do lugar de abrigo” (LJ (A), i. 47 (tradução nossa). 

Em um estágio mais avançado, como do pastoreio, a experiência dos seres 

humanos é mais vasta e, portanto, abarca uma noção mais extensa de propriedade. Smith 

explica como a passagem da condição dos animais de Mansuefactae, animais 

domesticados para retornarem aos seus donos depois de um tempo, como patos e coelhos, 

para Mansuetae, animais domesticados sempre sob a posse de seus donos, como bois, 

                                                           
9 Este raciocínio teria acompanhado Smith ao longo de muitos anos, pois está presente tanto nas Notas de 

Anderson (AN, I) quanto nas Lectures on Jurisprudence (LJ (A) i. 12) 
10 Sobre a importância de relatos de viajantes e explorados sobre tribos indígenas do continente americano 

para a construção da teoria dos quatro estágios. Cf. Meek, R. 1977. 
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teve uma importante função na extensão da experiência de propriedade. Os animais 

Mansuefactae surgem primeiro, mas a propriedade de seus donos não está garantida 

durante seu afastamento. O aparecimento de Mansuetae aprofundou a ideia de posse e 

tornou animais Mansuefactae como propriedade inclusive durante o tempo distantes de 

seus donos (LJ (A), i. 45 e 46). A ideia de propriedade se estende conforme a experiência 

da domesticação de animais aumenta. Por outro lado, o avanço da noção de propriedade 

também influencia no progresso da arte de domesticar animais. Tal processo é importante 

para garantir a segurança necessária para a realização da atividade pastoril: 

Uma extensão mais longa foi introduzida dessa forma na noção de 

propriedade, assim que todos esses animais eram estimados como 

propriedades de seu mestre desde que fossem reconhecidos como seus; 

eles deixavam se estar em sua posse por um longo tempo, ainda assim, 

eles eram considerados totalmente parte de sua propriedade (LJ (A), i. 

47 e 48). 

  

Porém a extensão da propriedade aumentou significativamente apenas a partir das 

experiências da agricultura. Smith compara a concepção de propriedade dos pastores a 

um espectador no teatro. A posse da cadeira no teatro equivale-se à dos pastores na terra: 

ao final da apresentação, assim como no final das atividades pastoris, a ideia de posse 

termina, ambos se levantam e vão para outro lugar. A noção de propriedade seja sob a 

terra ou sob a cadeira tiveram seu fim, portanto, ela ainda é predominantemente efêmera. 

A noção de propriedade se adquire com o tempo em dois diferentes níveis: primeiro, um 

intervalo de tempo permite um acúmulo das experiências; segundo, as próprias 

experiências propiciam um aperfeiçoamento do conceito de tempo em relação à 

propriedade. Apenas este aperfeiçoamento no decorrer da história aumenta a extensão da 

propriedade conforme o tempo, passando desde a posse imediata até a propriedade 

privada assegurada por contratos. 

O conceito de propriedade particular da terra é formulado apenas depois da 

introdução da agricultura, segundo Smith, pois as primeiras atividades agrícolas 

provavelmente ocorrem em terras coletivas. Se um indivíduo pleiteia a posse de uma 

parcela da terra comum, provavelmente toda a comunidade se volta contra ele (LJ (A), i. 

50). As primeiras origens da propriedade privada surgem concomitantemente com as 

cidades, pois provavelmente seria fruto da fixação de pessoas a uma determinada porção 

de terra das quais faria o cultivo, ou seja, o próprio cultivo estaria designado aos 

indivíduos estabelecidos naquela porção de terra. Com a fixação, a divisão de terra torna-

se um mecanismo mais simples em comparação com a separação do conjunto da produção 
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agrícola dentro de uma comunidade. Tal processo, por sua vez, intensifica a própria 

fixação nas terras e, consequentemente, a agricultura.   

A história delineada por Smith da aquisição da propriedade destaca ainda mais a 

presença de uma multideterminação de fatores na sua concepção de progresso. A noção 

de propriedade requer, claramente, um grau de desenvolvimento das faculdades humanas, 

as quais, por sua vez, precisam de experiências para o seu aperfeiçoamento. A fixação da 

terra é uma experiência que permite a articulação do conceito de propriedade, por outro 

lado, este conceito é imprescindível para o progresso da fixação do homem à terra. Tal 

processo está continuamente influenciado e sendo influenciado por diversos fatores. 

 

 

Considerações Finais 

 

A sociedade comercial é caracterizada por uma intensa divisão do trabalho, 

processo assinalado por tornar o homem dependente de uma extensa rede de trocas para 

adquirir o mais simples item para sua sobrevivência (ED, 2 e 3). Tal sociedade também 

permite uma produção muito maior de bens, tornando o conforto de seu trabalhador mais 

pobre melhor que o mais rico indivíduo de uma sociedade selvagem. O desenvolvimento 

está associado à produção material para fornecer uma vida de conforto e liberdade 

distribuído ao longo de toda a sociedade. 

Conforme Smith descreve a teoria dos quatro estágios, as necessidades do corpo 

do ser humano e sua subsistência parecem ter maior ênfase na passagem de um estágio 

para outro. Smith descreve no primeiro livro de A Riqueza das Nações: “meios de 

subsistência abundantes aumentam a força física do trabalhador, e a esperança confortante 

de melhorar sua condição e talvez terminar seus dias em tranquilidade e abundância o 

anima a empenhar suas forças ao máximo” (WN, p. 103). O interesse do ser humano para 

melhorar a condição de vida é um fator importante para o progresso material de uma 

sociedade.  

Entretanto, nas Lições de Jurisprudência, a divisão do trabalho não é causada pela 

prudência, mas emerge de uma propensão natural do ser humano, de acordo com Smith: 

a propensão à troca. A propensão à troca é uma condição necessária para os homens 

quererem produzir um excedente (surplus). Os indivíduos apenas produzem um 

excedente para além da subsistência se a troca é possível. Se não haver possibilidades de 

comércio, não há motivos para ter um excedente de produção. Portanto, um pequeno 
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acúmulo material para a produção de um excedente é necessário para o estabelecimento 

de uma divisão do trabalho.  

Mas um acúmulo material não é suficiente para ocasionar uma divisão do trabalho. 

No Esboço da Riqueza das Nações (Early draft of the Wealth of Nation), Smith ressalta 

que a manufatura tanto de uma máquina como de um vestido, de um tijolo ou de um pão 

tem o requisito do conhecimento necessário para o desenvolvimento das habilidades de 

suas respectivas técnicas de produção. No primeiro capítulo de A Riqueza das Nações, as 

causas do aprimoramento das forças produtivas são descritas como resultados da divisão 

do trabalho. Mas no capítulo seguinte, Smith aborda o princípio da origem da divisão do 

trabalho: propensão à troca. “Ela [divisão do trabalho] é a consequência necessária, 

embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência [...]: a propensão a intercambiar, 

permutar, ou trocar uma coisa pela outra” (WN, p. 49). A propensão à troca, apesar de 

Smith não entrar muito em detalhes nas suas Lições de Jurisprudência, fundamenta-se na 

propensão à persuasão: “Se nós fossemos investigar o princípio da mente humana no qual 

a propensão à troca é fundada, claramente seria a inclinação natural que cada um tem de 

persuadir” (LJ (A), vi. 56, tradução nossa) . 

A especialização decorre de um interesse próprio pelo poder de comandar, 

persuadir as ações dos outros dentro da sociedade. A troca de mercadorias passa a ser um 

meio de convencimento socialmente aceito: “Assim como é por meio de negociação, por 

escambo ou por compra que conseguimos uns dos outros a maior parte dos serviços 

recíprocos de que necessitamos, da mesma forma é essa mesma propensão ou tendência 

a permutar que originalmente gera a divisão do trabalho” (WN, p. 50). Smith segue com 

um exemplo de um habilidoso fazedor de flechas em uma tribo de caçadores ou pastores. 

O artesão provavelmente se concentraria pouco a pouco em produzir mais flechas e trocá-

las por outros produtos desejados, pois, assim, conseguiria adquirir mais bens do trabalho 

de terceiros. 

No primeiro livro de A Riqueza das Nações, prevalece a ideia de uma 

especialização do trabalho associada à noção de melhora dos confortos materiais 

distribuídos para toda a sociedade: “entre os homens, os caracteres e as habilidades mais 

diferentes são úteis uns aos outros; [...] são como que somados em um cabedal comum, 

no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção dos talentos dos outros” 

(WN, p. 51).  

A diferenciação de talentos para Smith surge por conta da especialização e não o 

contrário. A diferença entre um filósofo e um carregador de rua é desprezível nos 
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primeiros anos de vida (WN, p. 51). Um acúmulo de conhecimento na sociedade 

suficiente para a produção de um excedente é uma condição necessária para a divisão do 

trabalho. Porém conforme a especialização se intensifica, depende-se cada vez mais do 

conhecimento de terceiros para a aquisição de determinados bens. Não é possível haver 

um habilidoso artesão de flechas se não há o conhecimento de como fazê-las. Assim como 

ele não é muito necessário, se todos sabem fazê-las. A intensificação da divisão do 

trabalho torna cada membro da sociedade com um conhecimento mais restrito em relação 

ao todo, porém o acúmulo da coletividade é somado: 

Com o progresso da sociedade, a filosofia ou pesquisa torna-se, como 

qualquer outro ofício, a ocupação principal ou exclusiva de uma 

categoria específica de pessoas. Como qualquer outro ofício, também 

esse está subdivido em grande número de setores ou áreas diferentes, 

cada uma das quais oferece trabalho a uma categoria especial de 

filósofos; e essa subdivisão do trabalho filosófico, da mesma forma 

como qualquer outra ocupação, melhora e aperfeiçoa a destreza e 

proporciona economia de tempo. Cada indivíduo torna-se mais hábil 

em seu setor específico, o volume de trabalho é maior, aumentando 

também consideravelmente o cabedal científico (WN, p. 45).  

 

A teoria dos quatro estágios é, pois, uma denominação do nível de 

aperfeiçoamento das faculdades humanas dos indivíduos de uma sociedade, não apenas 

do modo de produção. Assim, trata-se também de uma teoria do progresso das faculdades 

humanas, não apenas do desenvolvimento dos meios de subsistência11. Smith reconhece 

a necessidade de um certo acúmulo de estoque para o desenvolvimento da divisão do 

trabalho (LJ (B), 286). Mas, de forma análoga, é possível interpretar como o acúmulo de 

conhecimento também é necessário para a instituição da divisão do trabalho para o 

filósofo.  

 

Índice de abreviações das obras de Smith: 

GE: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith  

AN: Anderson notes, referências do artigo de Ronald Meek, New Light on Adam Smith’s 

Glasgow Lectures on Jurisprudence 

ED: Early Draft, referência da GE. 

HA: History of Astronomy, referência da GE. 

LJ (A): Lectures on Jurisprudence (A), texto datado de 1763-64, referência da GE. 

                                                           
11 Este argumento aparece muito bem ilustrado no artigo de Craig Smith, Adam Smith on Progress and 

Knowledge. 
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LJ (B): Lectures on Jurisprudence (B), texto datado de 1766, referência da GE. 

TMS: Theory of Moral Sentiments, referência da edição da Martins Fontes (Teoria dos 

Sentimentos Morais); 

WN: Wealth of Nations; referência de edição Nova Cultural (Riqueza das Nações); 
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