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1- Fase pré científica da economia – das origens até 1750 
 

O primeiro livro sobre assuntos econômicos foi escrito no século IV A.C. na Grécia por 
Xenofonte. Este livro tem o nome de ECONOMIA (de oikos = casa; e nomos = lei) e 
discorre sobre a atividade agrária. 

Na Roma antiga embora existisse uma economia de trocas mais desenvolvida do que na 
Grécia, a ciência econômica pouco evoluiu. As preocupações dos romanos limitaram-se 
fundamentalmente à política, e a contribuição à economia foi praticamente nula. 

Na idade média começaram a surgir as primeiras corporações de ofício e ocorreu um 
aumento do intercâmbio comercial entre o campo e a cidade. Entretanto, uma vez que a 
elaboração teórica da economia estava sujeita à moral cristã, com a existência do justo 
preço, a ciência pouco evoluiu. 

Durante o mercantilismo (1450-1750), o ambiente econômico se transformou, 
entretanto a ciência econômica formalizada novamente pouco evoluiu. As decisões 
econômicas eram tomadas de forma empírica, não existindo uma compilação teórica 
desenvolvida. Abaixo tem-se algumas decisões eminentemente econômicas tomadas por 
alguns países na época: 

 - Portugal e Espanha: economistas aconselham a proibição da saída de metais 
preciosos e entrada de mercadorias estrangeiras: 

 - França: colbertismo buscou intervencionismo na indústria e o protecionismo 
alfandegário 

 - Grã-Bretanha: o comércio e a navegação apareceram como principais fontes de 
riqueza. 

O mercantilismo também propiciou diversas transformações intelectuais, religiosas, do 
padrão de vida, políticas, geográficas e econômicas. Apesar dessas transformações, 
acredita-se que todas as máximas da economia da fase mercantilista foram executadas com 
bases apenas empíricas e não teóricas. 

As principais obras desta fase são: 
 - 1682 – Political arithmetic – William Petty – Realizou uma análise estatística dos 

problemas econômicos 
 - 1734 – Essai sur La nature Du comerce em général – Cantillon – Apresentou 

elementos sobre funções de produção e riscos assumidos pelo empresário. 
 
2- Fase científica da economia: 1750 a 1870 
 
- Fisiocracia: 
 
 A fisiocracia teve lugar entre 1760 e 1770 na corte francesa. O principal teórico 

desta escola foi o médico Dr. Quesnay. O principal trabalho de Quesnay foi o Tableau 

économique. Neste trabalho, é realizada uma comparação entre a circulação sanguínea do 
corpo humano e o sistema econômico. Para Quesnay, a sociedade era regida por uma 
doutrina da ordem natural, assim como a natureza física. Quesnay dividiu a sociedade em 
três classes básicas: 



Produtiva – Esta classe era constituída dos arrendatários capitalistas e assalariados 
que cultivavam a terra. Para Quesnay era a única classe que efetivamente gerava um 
produto excedente e produzia riquezas. 

 Estéril – Era composta por pessoas que trabalhavam à margem da agricultura, como 
artesãos por exemplo. Tal classe apenas transformava a riqueza, não produzindo excedente.  

 Proprietários de terra – Esta classe era constituída pelo rei e sua corte, funcionários 
públicos e pelo clero.  

 
ESQUEMA DE REPRODUÇÃO DO TABLEAU ECONOMIQUE COM TRÊS CLASSES 
PASSADO EM SALA. 
 

O tableau economique é um esquema de como a riqueza circula em uma economia. 
Esse esquema foi baseado na circulação sangüínea. 

 
- Escola clássica: 
 
 - Adam Smith 
 
O principal autor desta escola foi Adam Smith, que em 1776 publicou o livro 

“Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações”. 
Para este autor, existe um egoísmo inato do ser humano. Todos desejam o emprego 

mais vantajoso para o seu próprio capital e a conseqüência básica disto é o emprego mais 
vantajoso dos recursos para a toda a sociedade. Para Adam Smith, a principal causa da 
riqueza das nações seria a divisão e a especialização do trabalho. Como exemplo Smith cita 
o caso de uma fábrica de alfinetes. O trabalho de fabricação de um alfinete constitui-se de 
cerca de 18 tarefas distintas entre desenrolar o arame, endireitar, cortar, fazer as pontas, etc. 
Com uma pessoas especializando em cada uma destas tarefas, segundo Smith, uma fábrica 
de alfinetes com 10 pessoas produziria cerca de 48 mil alfinetes por dia, o que significaria 
uma média de 4800 alfinetes por dia por trabalhador. Ainda segundo Smith, se um 
trabalhador executasse simultaneamente todas as tarefas dificilmente produziria 20 alfinetes 
por dia. Assim, com o aumento da especialização e divisão do trabalho o único destino da 
riqueza da sociedade seria o de crescer. 

Smith também é partidário da não-intervenção estatal na economia. Para ele a economia 
é auto-regulado por uma mão invisível que se encarrega de alocar os recursos da forma 
mais eficiente possível. A intervenção do estado só se justifica em alguns casos, como a 
administração da justiça, emissão de moeda, controle de juros, proteção do país contra 
invasores, etc. 

 
 - Malthus 
 
Malthus em 1798 publicou o livro: An Essay on the principle of population. Neste livro 

Malthus expõe que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética e a população 
cresce em progressão geométrica. Assim, com o passar do tempo a capacidade de produção 
dos alimentos seria menor do que a reprodução da população. Ocorre entretanto, que tal 
assertiva subestimou os avanços na tecnologia. A tecnologia possibilitou tanto ampliar a 
produção de alimentos por meio de técnicas agrícolas mais avançadas como também 



possibilitou um melhor controle do aumento da população com técnicas de limitação de 
fertilidade. 

 
- Jean Baptiste Say 
Foi o maior expoente francês da escola clássica e elaborou a conhecida lei de Say, 

segundo a qual a oferta de um produto gera demanda por outros produtos. Segundo esta 
máxima, não existiriam crises de superprodução, pois tudo que for produzido será 
efetivamente consumido. Temos que a Demanda agregada seria igual à Oferta Agregada. 


