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Resumo

Mesmo antes da industrialização moderna a produção industrial estava se expandindo
tanto  em  produto  total  como  em  mão-de-obra  ocupada.  Começando  por  Franklin
Mendels  um grupo  de  autores  defendeu  que  essa  expansão  precedente  fomentou  a
industrialização  moderna  de  diversas  maneiras.  Onde  a  proto-indústria  estaria  mais
desenvolvida a revolução industrial seria mais fácil. Essa teoria levantou uma grande
quantidade de críticas que precisam ser avaliadas.  Esse estudo começa revisitando a
teoria protoindustrial seus argumentos e desenvolvimentos posteriores. Em seguida as
críticas são apresentadas assim como sua consistência e pertinência.
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Abstract

Even before the modern industrialization industrial production was expanding as total
product and total labor employed. Beginning with Franklin Mendels a group of authors
argued that this expansion fostered modern industrialization in many ways. Where the
proto-industry  was  more  developed  industrial  revolution  could  breakthrough.  This
theory raised a lot of criticism that need to be evaluated. This study begins by revisiting
the  proto-industrial  theory  their  arguments  and  subsequent  developments.  Then  the
critics are presented as well as its consistency and relevance.
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1. Introdução

O  conceito  de  proto-indústria  foi  usado  pela  primeira  vez  de  maneira

sistemática por Franklin F. Mendels no artigo Proto-industrialization: The first phase of

the industrialization Process em 1972. Como o próprio autor ressaltou no seu texto

seminal citando Hicks; “A Revolução Industrial foi o início da indústria moderna e não

o início da indústria”. Em muitas regiões da Europa a atividade industrial era crescente

em  valor  total,  valor  relativo  e  mão-de-obra  ocupada  antes  mesmo  da  Revolução

Industrial.  Para  Mendels  e  outros  autores  esse  aumento  precedente  da  atividade

industrial  vai  impulsionar  a  Revolução  Industrial  e  é  dentro  desse  processo  que  o

conceito de proto-indústria entra. (MENDELS 1972; GULLICKSON 1983)

Como  elementos  determinantes  de  uma  fábrica  moderna  no  início  da

Revolução Industrial podemos colocar uma produção centralizada, uso de mão-de-obra

assalariada,  controle  da  produção  e  dos  meios  de  produção  pelo  capitalista  e  uso

significativo de capital fixo para os padrões da época. Até não muito tempo essa não era

a  maneira  mais  comum de  produção  industrial.  Braudel  (2009)  ressaltou  o  fato  da

palavra “indústria” ter  sido totalmente apropriada nesse sentido moderno de fábrica,

enquanto  na  maior  parte  do  tempo  significou  simplesmente  “trabalho,  atividade,

habilidade” se ligando a ideia de “produção artesanal”. Ironicamente para retornarmos a

esse sentido antigo, que perdurou por muitos séculos, temos que usar prefixos como

pré-indústria ou proto-indústria. Essa necessária ruptura etimológica nos remete ao quão

transformadora foi a Revolução Industrial.

 Antes da indústria moderna a maior parte da produção industrial acontecia no

campo e era voltada para o autoconsumo. Com o alargamento das relações de mercado

esses produtos passaram a ser vendidos em mercados locais. A proto-indústria surge

numa fase posterior a essa quando os produtos industriais passam a ser vendidos em

mercados não locais, como mercados inter-regionais ou internacionais.1

1 É preciso ter cuidado ao termo fase. O fato de um tipo de processo de produção e

distribuição se seguir ao outro não quer dizer que ambos não possam coexistir, que possa haver

regressão  de  uma  fase  posterior  para  uma  fase  anterior  ou  que  fases  possam  ser  puladas

dependendo das condições históricas. Quando se diz que uma fase se segue a outra quer se dizer

apenas que há uma tendência histórica para que uma fase se siga a outra, que no longo prazo a

fase posterior tende a crescer em detrimento da anterior. (BRAUDEL 2009; KRIEDT, MEDICK

e SCHLUMBOHM 1981)



Mendels  definiu  a  proto-indústria  como  uma  indústria  caseira,  familiar,

localizada na região rural com quase nenhum capital fixo em que o produto é vendido

para um mercado não local. De modo geral os produtores nessa indústria não tinham a

capacidade de levar por sua própria conta o produto até os mercados finais por falta de

capital,  tempo  ou  conhecimento.  Esse  sistema  de  produção  dependia  então  de

mercadores que compravam o produto e revendiam em mercados distantes. Nesse ponto

os  mercadores  lucravam  unicamente  com  a  circulação  de  mercadorias  não  tendo

controle sobre a produção2. Criando um sistema de produção e distribuição que Braudel

(2009, p. 201) chamou de “capitalismo em casa alheia”.

Em determinados casos o mercador passou a adiantar a matéria-prima para os

produtores. Isso era bastante comum já que o produtor rural raramente tinha capital para

comprar  os  insumos  necessários,  especialmente  quando  esses  insumos  vinham  de

mercados distantes como era o caso do algodão. Com esse adiantamento os mercadores

passaram a interferir no processo produtivo exigindo prazos, estabelecendo metas de

qualidade e preço do produto final.  O controle do mercador permaneceria tênue em

relação  ao  processo  de  fábrica  já  que  o  mercador  não  podia  vigiar  diretamente  a

produção  que  era  supervisionada  pelo  pequeno  produtor  rural  dono  dos  meios  de

produção. Esse processo em que o mercador adiantava o insumo e comprava o produto

industrial  ficou  conhecido  como  putting-out  system3.  (MENDELS  1972;  KRIEDT,

MEDICK e SCHLUMBOHM 1981)

O trabalho agrícola é caracterizado por alta sazonalidade na necessidade de

trabalho. Os períodos de plantio e colheita exigem muitas horas de trabalho, mas no

resto do ano há pouca necessidade de trabalho. Era justamente nesse período de baixa

demanda de trabalho agrícola que o trabalhador rural se dedicava a produção industrial.

Novos  plantios  que  ganhavam  espaço  intensificavam  a  sazonalidade  do  trabalho

agrícola por conta de suas características biológicas dos novos plantios como era o caso

da batata, trazida do Novo Mundo e da linhaça. Ao aumentar a sazonalidade também se

abria espaço para uma maior produção industrial. O trabalhador da proto-indústria era,

2 Para Marx o controle da produção é central para o desenvolvimento capitalista já

que é nesse ponto que o capitalista se apropria da mais valia. Por conta dessa diferenciação

Kriedte, Medick e Schlumbohm são considerados autores neo-marxistas. (KRIEDT, MEDICK e

SCHLUMBOHM 1981, MARX 1867, COLEMAN 1983)

3 Verlagssystem em alemão no original. (BRAUDEL 2009)



de modo geral, um agricultor em nível de subsistência que não conseguia se alimentar

apenas de sua produção agrícola, precisando de um complemento de renda que vinha do

trabalho industrial. Esses trabalhadores pertenciam a um estrato bem baixo na estrutura

social. (MENDELS 1972; KRIEDT, MEDICK e SCHLUMBOHM 1981)

2. Proto-indústria e crescimento populacional

Uma das características da proto-indústria mais debatidas é sua conexão com o

crescimento populacional.  Segundo Mendels o  crescimento populacional  não apenas

propiciava o desenvolvimento da proto-indústria como era propiciado por ela. Vários

mecanismos atuavam nesse sentido.

Por  exemplo,  o  crescimento  populacional  poderia  levar  a  divisão  da

propriedade caso a herança fosse repartida o que reduziria a capacidade das famílias

sobreviverem somente da produção agrícola. Por outro lado, mesmo que a propriedade

não se dividisse  graças  a  uma cultura  de  herança por  primogenitura,  o  crescimento

populacional levava a um uso mais intensivo da terra, o que, num ambiente de pouca

inovação técnica ou tecnológica, gerava ganhos marginais menores da terra aumentando

o ganho relativo do trabalho industrial. O aumento populacional sem divisão de terras

também podia resultar em uma massa de desempregados sem terra disposta a servir de

força  de  trabalho  para  a  produção  proto-industrial  como  último  recurso  para

sobrevivência. Assim o aumento populacional sem aumento de produtividade agrícola

ou abertura de novas terras aumentava a oferta de mão-de-obra para a proto-indústria

independente da forma de herança. (MENDELS 1972)

A proto-indústria também incentivava o aumento populacional ao fornecer uma

fonte de renda que independia do aumento da produção agrícola. Mendels encontrou

uma relação positiva entre o aumento do preço dos tecidos de linho com aumento da

população  para  a  região  de  Flanders  reforçando  essa  hipótese.  Kridte,  Medick  e

Schlumbohm (1981)  desenvolveram esse  ponto  argumentando  que  com a  produção

industrial  rural  a  sustentação  da  família  não  dependia  mais  da  reprodução  de  uma

propriedade rural relativamente rígida, o que incentivava a formação de famílias mais

cedo refletindo numa idade mais jovem de casamento nas regiões proto-industriais. O

casamento mais cedo não somente aumentava o período de fertilidade dos casais como

incentivava  que  ele  começasse  antes  tendo  duplo  efeito  sobre  o  crescimento

populacional.



Kridte,  Medick  e  Schlumbohm (doravante  KMS)  ainda  adicionaram outros

pontos  pelos  quais  a  proto-indústria  proporcionaria  o  crescimento  populacional.  A

proto-indústria reduzia a sazonalidade no nascimento de filhos. Antes da proto-indústria

a vida dos trabalhadores eram regidas pela agricultura e sua intrínseca dependência do

tempo e das estações. Nesse regime era comum que nascessem mais filhos no inverno

do  que  no  verão,  mas  como  a  renda  e  o  trabalho  passaram a  depender  menos  da

agricultura os filhos passaram a nascer em frequência alta e equalizada durante todo o

ano. Esse foi um fenômeno comum também em grandes cidades desde o século XVII,

mas que teria se acelerado no interior graças a proto-indústria. 

David  Levine  (1977)  defendeu  que  com  a  proto-indústria  havia  maior

independência da herança para a formação da família e mais oportunidade de emprego.

Isso teria aumentado à liberdade sexual ao reduzir o controle e as especificações para o

casamento  dos  homens  e  especialmente  das  mulheres,  pois  os  dotes  e  propriedades

adquiridas através do casamento passaram a ser menos relevantes. O resultado seria

mais filhos bastardos e aumento populacional.

KMS defenderam também que o trabalho proto-industrial era favorecido pelo

máximo número possível de familiares trabalhando. Seria difícil garantir a subsistência

com apenas homem e mulher trabalhando na proto-indústria, assim a vinda de um filho

que pudesse ser usado como mão de obra era muito bem vinda. A família teria que

passar por um momento de extrema dificuldade até que esse filho atingisse a idade de

trabalhar o que KMS chamaram de “miséria primária”.  As Crianças eram ao mesmo

tempo força de trabalho, meio de produção e capital vivo que sustentaria na velhice.

Junto com a vontade de ter filhos mais cedo o casal alcançava a capacidade máxima de

trabalho numa idade jovem, quando seria mais fácil enfrentar a “miséria primária”, o

que contribuía para que o matrimônio ocorresse o quanto antes.

Por último, a alta mortalidade e o custo marginal menor de ter vários filhos

também contribuíam para que as famílias proto-industriais procurassem ter o máximo

de filhos possíveis  para maximizar  a  produção.  Isso implicaria  em maior  densidade

populacional e famílias maiores dentro da mesma casa em regiões proto-industrias vis-

à-vis regiões agricultoras. (KMS 1981)

3. Fatores que incentivavam a proto-indústria



Uma miríade de fatores foram apontados como causadores do desenvolvimento

proto-industrial.  Um  dos  fatores  mais  enfatizados  era  a  presença  de  diminutas

propriedades.  Propriedades  pequenas  para  uma  produção  agrícola  significativa

incentivavam a produção proto-industrial e não unicamente pelo retorno marginal do

trabalho menor do que em uma propriedade grande, mas também pelo funcionamento

dos preços agrícolas. Tradicionalmente o mercado agrícola era pontuado por períodos de

alta e de baixa nos preços. O momento de baixa era logo após a colheita quando o

mercado estava relativamente  saturado pela  oferta.  O momento de alta  por  sua vez

ocorria na entressafra quando a oferta era menor. Quando o produtor agrícola dispunha

de uma produção abaixo de um determinado nível ele não conseguia esperar o momento

de alta no preço dos alimentos para vender,  pois precisava garantir  sua subsistência

imediata. Esse produtor era então obrigado a vender assim que realizava a colheita no

período de baixa dos preços. Além disso, o pequeno produtor seria obrigado a comprar

alimentos quando o preço estivesse em alta muitas vezes precisando se endividar. Isso

diminuía as chances do pequeno agricultor viver somente da terra tendo que se voltar

para a proto-indústria para sobreviver. (GULLICKSON 1983)

Mendels, em seu estudo sobre Flanders no século XVIII, aponta que a maior

parte  da  terra  era  arrendada.  O  aumento  do  preço  das  terras  teria  incentivado  os

senhores de terra a subdividir as propriedades em terrenos menores de maneira a ganhar

mais com a renda da terra. Propriedades menores por sua vez reduziam a capacidade de

sobrevivência  das  famílias  somente  através  da  produção  agrícola.  O  crescimento

populacional seria em parte responsável pelo aumento do preço das terras nessa região

pelo lado da demanda, mas, para Mendels, o aumento de investimento no mercado de

hipotecas  por  classes  urbanas,  como  magistrados  e  mercadores,  seria  o  principal

causador  do  fenômeno  de  encarecimento  das  terras  em Flanders  e  da  consequente

fragmentação  da  propriedade.  O  encarecimento  da  terra  facilitou  a  proto-

industrialização da região.

Terras pouco férteis também podiam incentivar o crescimento proto-industrial,

pois tinham um reduzido retorno marginal do trabalho na agricultura. De fato, KMS

defendeu que a proto-indústria se concentrava em terras impróprias para agricultura. “It

was no coincidence that the rural industries of Europe concentrated in barren mountain



regions”.4 (KMS 1981, p.  14) Isso não quer  dizer  que regiões  férteis  em condições

específicas não pudessem ser propícias a proto-indústria. O Pays de Caux localizado na

Normandia no Norte da França tinha uma terra bastante fértil, mas seu solo era difícil de

ser arado necessitando de equipamentos que os camponeses mais pobres não tinham

condições  de comprar  ou alugar.  Isso levou a um florescimento da produção proto-

industrial apesar da região ter também uma significativa produção agrícola comercial

em virtude da fertilidade do solo. (GULLICKSON 1983)

Fatores políticos também podiam influenciar. David Levine aponta como em

Bottesford, uma vila de Leicestershire na Inglaterra, o duque local que dominava a terra

simplesmente proibiu a produção caseira de tricô o que freou o desenvolvimento da

proto-indústria  na  região  por  fatores  meramente  políticos  e  não  geográficos  ou

demográficos. (LEVINE 1977)

Num  caminho  diverso  Eric  Jones  (1968)  argumentou  que  a  queda  do

crescimento populacional entre 1650 e 1750 na Europa Ocidental junto com o aumento

da produtividade  agrícola  (graças  ao  cercamento  dos  campos,  culturas  forrageiras  e

pastos  artificiais5)  teriam  levado  a  captura  dos  mercados  urbanos  por  áreas  mais

produtivas deixando os pequenos agricultores sem mercado para vender seus produtos

agrícolas os obrigando a se voltarem para a proto-indústria e/ou pecuária.

Como  já  indicado,  também  poderia  ocorrer  protoindustrialização  onde

houvesse muitos desempregados. Esses desempregados podiam ser fruto do crescimento

populacional  ou  da  sazonalidade  do  trabalho  agrícola.  Nesse  último  caso  os

desempregados apareciam de maneira crônica onde havia intensa demanda sazonal por

trabalho,  característica  presente  em  algumas  regiões  de  agricultura  comercial.  Isso

ocorria  em virtude  de  colheitas  que  exigiam alta  demanda  temporária  por  trabalho.

Algumas culturas trazidas do Novo Mundo com um perfil de alta sazonalidade - como é

o caso da plantação de batatas – potencializavam o fenômeno da proto-indústria nesse

aspecto.  No  caso  de  Flandres,  na  Bélgica,  o  surgimento  de  plantações  com  maior

demanda sazonal por trabalho como batata e linhaça facilitaram o desenvolvimento da

proto-indústria. Um  fato  interessante  é  que  quando  o  desemprego  sazonal  era  o

4 “Não é uma coincidência que as industriais rurais da Europa se concentraram em

regiões montanhosas estéreis.” (KMS 1981)

5 Pastos artificiais são pastos criados pelo homem que utilizam plantas próprias para o

consumo de animais aumentando a produtividade pecuária.



responsável pelo aumento da proto-indústria não havia necessidade da agricultura de

subsistência ser predominante na região para que a proto-indústria se desenvolvesse.

(MENDELS 1972; GULLICKSON 1983)

Também era necessário acesso a grandes mercados para o desenvolvimento da

proto-indústria.  Quem  garantia  esse  acesso  eram  os  mercadores  das  cidades  que

investiam na produção proto-industrial muitas vezes se utilizando de pessoas locais para

organizar as transações necessárias. O capital urbano controlava a venda do produto e as

condições no interior a oferta da mão-de-obra. Sem o encontro dos desejos da cidade

com o campo a proto-indústria não poderia surgir. (HOUSTON e SNELL 1984)

Assim  o  conjunto  de  fenômenos  regionais  que  podiam  contribuir  para  o

desenvolvimento da proto-indústria  é  bastante  vasto.  Apontamos aqui  encarecimento

dos produtos agrícolas, restrição à venda de produtos agrícolas, aumento do preço das

terras  de  maneira  que  fosse  mais  rentável  arrenda-la  em  pequenas  propriedades,

excessiva exploração da terra  em virtude de  aumento  populacional,  desemprego em

virtude do aumento populacional ou em caráter sazonal por conta do tipo de cultivo e

dificuldades naturais para a produção agrícola em que capital não estivesse acessível

para superar as dificuldades. É de se imaginar que novas causas para o desenvolvimento

proto-industrial possam ser apresentadas já que qualquer fenômeno que fizesse a renda

industrial  superar  a  renda da terra  pode ter  incentivado a produção proto-industrial.

Além disso, um grupo vasto de causas pode ser apontado para o não desenvolvimento

proto-industrial como político, cultural, social e estrutural.

4. Proto-indústria e industrialização moderna

Mendels reconheceu na protoindustrialização quatro fatores que catalisariam a

possibilidade de uma industrialização moderna. Primeiro fator, os mercadores através

desse processo acumulavam capital que depois poderia ser usado no estabelecimento de

fábricas modernas que precisavam de maior capital fixo.6 Segundo, o processo fornecia

pensamento empreendedor e conexões de mercado para a classe mercadora. Terceiro, a

6 Chapman identificou que 12 das 43 empresas líderes de fiação no norte da Inglaterra

foram estabelecidos pelo capital de mercadores na virada do século XVIII para o XIX o que

equivale a 28% do total. Além disso, o capital mercador também foi importante para a formação

de capital na indústria de algodão nos Midlands e na Escócia. (CHAPMAN 1970)



produção  em  massa  para  o  mercado  fornecia  conhecimento  técnico  do  processo

produtivo  para  trabalhadores  que  posteriormente  seriam  empregados  nas  fábricas  e

manufaturas centralizadas. No início da industrialização os conhecimentos técnicos para

a  modernização  da  indústria  têxtil  eram  simples  fazendo  dessa  mão-de-obra  com

alguma experiência uma importante força de trabalho. 

Felizmente  poucos  refinamentos  intelectuais  foram

necessários  para  se  fazer  a  revolução  industrial.  Suas  invenções

técnicas  foram  bastante  modestas,  e  sob  hipótese  alguma  estavam

além dos limites de artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das

capacidades construtivas dos carpinteiros, moleiros e serralheiros: a

lançadeira, o tear, a fiandeira automática. (HOBSBAWN, 1977, p.62)

Quarto, a produção proto-industrial fazia os produtores se especializarem na

produção manufatureira dependendo cada vez mais do mercado de produtos agrícolas

para sobreviver. Isso levava a especialização agrícola de um lado e industrial de outro e

aos  ganhos  técnicos  que  essa  especialização  resultava  como  indicou  a  economia

clássica.  Segundo Adam Smith a especialização permitiria ganhos de produtividades

cumulativos  através  do  aprofundamento  do  conhecimento  técnico,  da  economia  de

tempo na troca de funções e facilitaria a invenção de instrumentos que poupam trabalho.

(MENDELS 1972; HOBSBAWM 1977; CERQUEIRA 2000)

Esses  fatores  incentivariam  tanto  um  processo  autônomo  de  revolução

industrial caso chegassem a um determinado patamar, como aconteceu na Inglaterra,

como facilitariam a revolução industrial em países seguidores. Mercados isolados ou

concentrados  na  produção  agrária  teriam  mais  dificuldade  de  reagir  à  revolução

industrial. (MENDELS 1972)

 Mendels ressaltou ainda que onde a proto-indústria estava avançada gerando

grande quantidade de emprego os governos tinham também mais incentivo a reagir ao

desafio inglês da industrialização. Onde os fatores citados eram insuficientes para gerar

a industrialização,  a  competição com a Inglaterra  começou a gerar  um processo de

desindustrialização  e  desemprego  com  grande  insatisfação  popular.  Os  governos

tendiam então a reagir mais rapidamente ao desafio inglês como maneira de lidar com o

desemprego em massa.

Mendels apontou que uma série de regiões como Alsácia e Renânia, localizadas

na  França  e  Alemanha  respectivamente,  onde  a  proto-indústria  se  concentrava



previamente  se  desenvolveram  para  centros  modernos  industriais.  Por  outro  lado,

regiões sem proto-indústria só se desenvolveram para centros industriais modernos caso

matéria  prima  abundante  ou  novas  fontes  de  energia  estivessem  disponíveis  como

Lorraine na França ou Krivoi Rog na Ucrânia.

Mendels  e  KMS  enfatizam,  todavia  que  isso  não  quer  dizer  que  a  proto-

indústria tivesse uma ligação de necessidade com a Revolução Industrial. A maioria das

regiões proto-industriais  se desindustrializaram frente à competição com a Inglaterra

como Ulster na Irlanda, Silésia na Polônia e Bretanha na França. Mendels apontou que

condições  além  da  proto-indústria  eram  importantes  para  que  a  proto-indústria,  a

“primeira  fase  da  industrialização”,  passasse  para  a  indústria  moderna.  Mendels

ressaltou a importância do acesso à matéria prima e a novas fontes de energia, mas

escreveu  que  o  determinante  seria  “acima  de  tudo  a  estrutura  sócio-política.”

(MENDELS  1972,  p.  246)  Entretanto  Mendels  não  usou  uma  palavra  sequer  para

descrever o que seria essa estrutura sócio-política.

Peter  Kiedte,  Hans  Medick  e  Jürgen  Schlumbohm  (KMS) do  instituto  de

história  alemã  Max-Planck  deram  imensa  contribuição  para  o  debate  sobre  proto-

indústria através do livro Industrialization before Industrialization de 1981. O livro dá

continuidade ao trabalho de Mendels especificando muitos  pontos que o autor tinha

deixado vago assim como trazendo novos temas para a discussão sobre proto-indústria.

Em particular esse artigo enfatizará três contribuições centrais desses autores a teoria: A

nova interpretação de significado da proto-indústria, a especificação sobre as causas da

proto-indústria  e  finalmente  os  novos  fatores  pelos  quais  a  proto-indústria  teria

contribuído para a industrialização moderna.

Para Mendels a proto-indústria era a “primeira fase da industrialização”. KMS

vão usar outra definição. Para eles a proto-indústria será uma das “forças dirigentes” na

“segunda  fase  da  transição  do  feudalismo  para  capitalismo”.  Segundo  KMS,  a

conjunção da proto-indústria  com outros fatores  desenvolveu uma dinâmica que,  no

final do XVIII, permitiu as áreas mais avançadas e mais “industrializadas” a romper o

ciclo malthusiano de crescimento populacional, queda de renda per capita e crises de

comida. 

A tendência a protoindustrialização foi por sua vez reforçada pela “primeira

fase da transição do feudalismo para o capitalismo” em que a maneira de cobrar tributos



foi alterada. No sistema feudal os impostos eram cobrados em serviços e espécie. Ainda

na Alta Idade Média esses impostos começaram a ser cobrados em dinheiro em alguns

lugares da Europa. 7 As precondições para essa mudança foram o aumento populacional

e o aumento da produtividade  agrícola  que  levaram a integração e  crescimento das

cidades,  aumento das relações de mercado no interior,  ocupação de terras virgens  e

mudanças  nas  relações  de  classe.  Nesse  contexto  os  custos  de  transação  para

supervisionar  os  serviços  cobrados como tributos  passaram a  ser  muito  altos  sendo

economicamente vantajoso cobrar impostos em moeda.

Os impostos em moeda facilitaram e propagaram o desenvolvimento da proto-

indústria e da agricultura comercial como formas de conseguir os recursos monetários

para pagar o imposto enquanto os impostos em espécie e serviço inibiam a produção

para  o  mercado,  pois  os  produtores  tinham  a  expectativa  de  que  quanto  mais

produzissem mais seriam explorados. (KMS 1981)

Foi ainda na primeira fase da transição do feudalismo para o capitalismo que

emergiu a divisão de trabalho entre cidade e campo. A cidade fazia produtos industriais

e  o  campo  fazia  produtos  agrícolas.  Com  o  tempo  começou  a  ocorrer  um  grande

aumento de demanda de produtos industriais. Essa demanda era interna e externa vinda

do comércio intra-europeu e especialmente das colônias.

As cidades foram incapazes de absorver esse aumento de demanda por três

motivos,  embora  já  estivessem  especializadas  na  produção  secundária.  Primeiro  as

cidades estavam sobre a influência das guildas que tinham como objetivo garantir a

qualidade de vida dos seus membros. Com o poder de monopólio as guildas limitavam a

produção, controlavam a competição por preço ou qualidade, impediam novos produtos

e técnicas que pudessem prejudicar seus membros e limitavam o acesso aos mercados.

Isso não quer dizer que os trabalhadores rurais não tentaram se organizar para resistir à

exploração ou aos métodos produtivos que mudassem ou prejudicassem seu estilo de

vida, mas a capacidade de resistência e organização das guildas nas cidades era muito

maior do que a dos camponeses dispersos pelo campo. (KMS 1981)

Segundo, a população que vivia nas cidades até o século XVIII era diminuta

em relação à população total e para atender a esse aumento de demanda era necessária

mais mão-de-obra que só podia ser encontrada no campo, onde estava a maior parte da

7 A Alta Idade Média compreende os séculos XI a XIII



população. No quesito salário a produção nos termos da proto-indústria ainda oferecia

uma vantagem extra. Os pequenos produtores proto-industriais garantiam parte de sua

subsistência através da agricultura e assim podiam receber salários abaixo mesmo do

nível de subsistência pela sua produção.

Terceiro, o campo oferecia ainda outras vantagens de custo que não estavam

relacionadas a mão-de-obra. No campo havia menos impostos, algumas matérias primas

eram mais baratas e a comida também era mais barata.

Assim KMS dão um motivo claro e concatenado para a expansão da proto-

indústria; mudança na forma de taxação governamental e necessidade de flexibilizar a

oferta de produtos em virtude da demanda interna e externa expandida. A flexibilização

da oferta por sua vez seria mais fácil no campo que na cidade por conta das guildas,

diferenças de custo e disponibilidade de mão-de-obra.

 Mendels não ofereceu uma teoria clara para o início da protoindustrialização

dizendo simplesmente que “não há uma resposta fácil” e sugerindo rapidamente e sem

nenhum  aprofundamento  três  interpretações:  Aumento  exógeno  do  crescimento

populacional que Jan de Vries teria apontando como causa da proto-industrialização nos

países  baixos;  redução da  velocidade  de  crescimento  populacional  com aumento  de

produtividade  agrícola  que  teria  levado  a  captura  dos  mercados  agrícolas  por

agricultores  de  alta  produtividade,  como  já  foi  mencionado  anteriormente,  teoria

defendida  por  Eric  Jones.  A última  interpretação  seria  que  o  impulso  pela  via  da

demanda  dos  mercados  coloniais  teria  incentivado  a  especialização  das  regiões

dependendo  de  condições  geográficas  e  institucionais,  essa  última  interpretação  é

atribuída a Eric Hobsbawm. (MENDELS 1972; KMS 1981)

É possível perceber que KMS usaram parte da literatura que foi indicada por

Mendels para fazer uma interpretação mais clara das causas da proto-industrialização.

Além de especificar melhor as causas da protoindustrialização KMS adicionaram dois

fatores pelos quais a proto-indústria ajudariam no processo de industrialização moderno.

Um  desses  fatores  decorre  da  demanda  colonial  que  a  proto-indústria  foi

atender. Ao aumentar a elasticidade da oferta industrial, a proto-indústria teria permitido

a formação dos Sistemas Mundo (World Systems) como foi teorizado por Wallerstein.

Os  países  da  periferia  se  especializaram no  fornecimento  de  matéria  prima  usando

trabalho escravo ou servil com baixíssima remuneração enquanto a maior parte do lucro



era  apropriada  nos  países  do  centro  que  produziam manufaturas  e  usavam trabalho

“livre”.8 Esse sistema de trocas desiguais estabeleceu e reforçou a dicotomia centro

periferia e a divisão internacional do trabalho sendo inicialmente alimentado pela proto-

indústria.  Essa  forma  de  inter-relação  teria  permitido  o  desenvolvimento  do  centro

enquanto aprisionava a periferia num ciclo de subdesenvolvimento.

O segundo novo fator  colocado por  KMS foi  a  relação conflituosa  entre  a

proto-indústria e o sistema feudal. O monopólio sobre a força de trabalho exercido no

sistema  feudal  impedia  que  uma  massa  de  trabalhadores  se  voltasse  para  a  proto-

indústria. Os senhores feudais também impediam que os camponeses perdessem as suas

terras em caso de quebras de safra, pois tinham interesse em mantê-los nas terras como

forma de projetar poder e garantir força de trabalho. Sem perder ou reduzir suas terras

os  camponeses  tinham  mais  condição  de  se  sustentar  somente  com  a  agricultura

evitando a produção industrial para o mercado.

Mesmo  que  por  algum  motivo  fosse  desejo  dos  camponeses  dividir  a

propriedade  os  senhores  feudais  ou  a  comunidade  de  aldeões  poderia  insistir  na

indivisibilidade  da  terra  suprimindo  a  emergência  de  um  mercado  de  terras  e

controlando o estabelecimento de aldeões. Finalmente, podia haver controle judicial de

casamentos ou do consentimento para que casamentos ocorressem de maneira que o

crescimento populacional ficasse restrito. Como foi visto, o crescimento populacional

segundo a teoria proto-industrial é fortemente conectado com o crescimento da proto-

indústria.  O feudalismo reduzia  assim o crescimento  populacional  e  a  diferenciação

entre os camponeses em produtores proto-industriais e agricultores.

 Onde  os  laços  feudais  eram mais  fracos  a  proto-indústria  tinha  condições

melhores de se estabelecer e uma vez que isso acontecia ela começava a enfraquecer

ainda mais o sistema senhorial (manorial system), pois permitia uma fonte de renda que

estava fora da propriedade da terra  e  das relações  de poder que eram estabelecidas

através  da  terra.  As  comunidades,  os  lordes  e  as  relações  de  poder  intrafamiliares

perdiam força com a emergência da indústria rural, pois sempre era possível escapar da

dependência da terra e da herança através da produção proto-industrial.

8 Os países da periferia também foram vítimas de roubos e saques dos países do

centro perpetuados através de intervenção militar. (KMS 1981)



A indústria moderna, assim como a proto-indústria, tinha uma forte contradição

com  o  feudalismo.  Quando  a  proto-industria  enfraquecia  os  laços  feudais  também

ajudava para que futuramente uma industrialização moderna pudesse ser efetivada. Isso

não quer dizer que as condições de produção da proto-indústria e da indústria moderna

sejam as mesmas. É bom lembrar que na proto-indústria o controle da produção ainda

estava  nas  mãos  dos  trabalhadores  e  não  havia  grande  inovação  técnica.  Esses

trabalhadores tinham vários motivos para se opor a inovação técnica como: alto custo de

capital, receio de que a inovação resultasse em desemprego, resistência aos custos de

patente e resistência ao aluguel de máquinas que colocassem seu trabalho mais a mercê

dos desejos dos empreendedores.9

Para KMS os  pequenos produtores industriais  não tinham de modo geral  o

pensamento empreendedor e não procuravam acumular capital ou investir. A prioridade

era garantir a subsistência da família e caso a renda subisse muito a tendência é que

esses produtores procurassem reduzir a oferta de trabalho gastando mais tempo com

lazer. O excedente monetário que porventura esses pequenos produtores tivessem era

gasto em consumo conspícuo e com drogas de consumo imediato como álcool e tabaco

que cumpriam um importante papel na socialização local desses grupos. Essa leitura

sociológica é baseada no trabalho de A. V. Chayanov chamado The Theory os peasant

economy de 1925 que enfatiza o pensamento não capitalista dos pequenos produtores.

Todavia não foi simplesmente a falta de inovação técnica que levou a exaustão

desse  modelo  produtivo  embora  tenha  sido  um fator  importante.  Como a  produção

proto-industrial se expandia de forma extensiva e não de forma intensiva os mercadores

tinham que expandir a produção rural para áreas cada vez mais distantes e dispersas.

Isso encarecia o custo de transporte e tornava cada vez mais difícil controlar a produção.

Interrupções no processo produtivo, perda do produto e roubos por parte dos pequenos

9 Não fica muito claro em que sentido os pequenos produtores temeriam a inovação

por conta do desemprego. No sistema proto-industrial o próprio trabalhador controla o processo

produtivo, então por que ele ficaria desempregado usando uma técnica inovadora? Uma possível

explicação é que os pequenos produtores tivessem receio que outras pessoas perdessem o seu

emprego apresentando assim uma consciência  de classe,  mas  não parece  ser  o  caso.  Outra

explicação seria que uma espécie de movimento ludista ameaçasse os produtores que usassem

máquinas modernas. Isso também parece pouco provável. KMS não tecem mais explicações

sobre esse ponto sendo impossível saber com certeza. Ao que tudo indica a falta de capital era o

principal motivo para não haver inovação técnica.



produtores se tornaram cada vez mais comuns. Isso aumentava a necessidade de um

sistema  que  centralizasse  a  produção  e  permitisse  um controle  efetivo  do  processo

produtivo  por  parte  do  empreendedor.  O que  levou  a  centralização  do  trabalho  em

grandes  manufaturas  que  permitiram  maior  controle  da  mão-de-obra  e  ganhos  de

produtividade. (MENDELS 1972, KMS 1981)

Enquanto  a  produção  estava  no  campo  e  sob  o  controle  dos  pequenos

produtores era muito difícil investir em máquinas e equipamentos. Nessas condições a

produtividade era muito afetada por fenômenos naturais e geográficos. Por exemplo, era

preciso construir máquinas movidas à água perto de rios que podiam secar no verão ou

congelar no inverno. Uma vez que o processo produtivo estava centralizado e nas mãos

dos mercadores, que agora podem ser chamados de capitalistas, era possível investir em

máquinas  e  equipamentos  que  permitissem  uma  produção  ininterrupta.  O  sistema

culminou  posteriormente  com  esse  investimento  que  levou  ao  sistema  de  fábrica

moderna. (MENDELS 1972, KMS 1981)

Embora já tenha sido comentado é bom lembrar que essas fases do processo

produtivo podem ter se seguido passo a passo ou com saltos como também podem ter

sofrido regressões. Isso varia muito de região para região dependendo de uma série de

processos sócio-políticos e geográficos. O ponto central da teoria é que o avanço do

processo proto-industrial reforçava a possibilidade de uma revolução industrial.

As contradições da proto-indústria direcionavam o desenvolvimento das forças

produtivas  para  o  sistema de  fábrica  e  manufatura  centralizado,  mas  não  de  forma

necessária. Um determinado nível de demanda e enfraquecimento das relações feudais,

presença de capital mercador e mão-de-obra disponível eram fatores necessários para

que o processo proto-industrial chegasse ao seu limite de maneira que um sistema mais

avançado de produção pudesse ser utilizado. Isso ocorreu de maneira “natural” somente

na Inglaterra enquanto os outros países ainda não teriam chegado a esse momento de

ruptura e  tiveram dificuldade para acompanhar  o desafio inglês o que levou muitas

regiões a desindustrialização.10

5. Críticas

10 Inclusive  regiões  proto-industriais  se  desindustrializaram  dentro  da  própria

Inglaterra (COLEMAN 1983)



A teoria proto-industrial foi alvo de muitas críticas. Bons compêndios dessas

críticas  podem ser  encontradas  nos  trabalhos  de  Coleman  (1983),  Houston  e  Snell

(1984) e Ogilvie (1993; 2008). Algumas críticas são muito significativas e forçam uma

reavaliação da teoria, outras críticas parecem ignorar muitos aspectos que a teoria proto-

industrial desenvolveu.

Coleman  argumentou  que  a  teoria  proto-industrial  prevê  que  os  produtores

trabalhavam em nível de subsistência logo, espera-se que o número de trabalhadores na

proto-indústria  aumentasse  com a queda dos  salários.  Contrariando essa  previsão,  a

proto-indústria se expande na Inglaterra tanto em períodos de aumento salarial entre

1490 e 1550 quanto de queda salarial  entre a década de 1570 e a década de 1630.

Coleman percebe que essas mudanças estavam na verdade conectadas a volatilidades no

mercado de exportação. 

Isso não vai contra a teoria apresentada por KMS que enfatizaram que um dos

motores  da  proto-indústria  era  a  demanda externa  e  que  o  salário  médio  na  proto-

indústria deveria ser menor do que a média da economia. Nesse caso um período de

aumento salarial médio deveria incentivar a expansão protoindustrial como forma de

reduzir  o  gasto  com  mão-de-obra  como  KMS  explicitam  no  seu  trabalho.  O

determinante de toda a maneira seria a demanda, especialmente a demanda externa, e a

incapacidade das cidades em atendê-la e não as flutuações do salário médio.

Ogilvie (2008) questiona a importância dos mercados externos para a proto-

indústria. Esse ponto é um pouco mais desenvolvido por Houston e Snell (1984) que

explicam que  os  mercados  internos  eram muito  mais  importantes  que  os  mercados

externos para o acumulo de capital utilizado no desenvolvimento industrial. 

Pomeranz (2001) tem uma visão bem diferente sobre o papel desses mercados.

Pomeranz  comenta  estimativas  de  que  o  comércio  intercontinental  poderia  ter

financiado  1/5  a  1/6  do  investimento  total  na  Europa  no  século  XVIII.  Um valor

significativo,  especialmente  se  for  considerado  que  o  setor  têxtil  seria  uma  das

principais indústrias a ser desenvolvidas na primeira revolução industrial.11 Pomeranz

(2001) também enfatiza que o algodão do novo mundo será central para a produção

11 Embora o desenvolvimento técnico e tecnológico não ocorram dentro da produção

proto-industrial  a  teoria  prevê  que  esse  tipo  de  produção facilitou  a  industrialização  têxtil.

(KMS 1981)



europeia que estava perto de uma “armadilha malthusiana” e seria incapaz de gerar por

si  própria  as  quatro necessidades  da vida (comida,  fibra,  combustível  e  material  de

construção)  de  forma  suficiente  para  um  crescimento  econômico  da  escala  da

Revolução Industrial.12 Mesmo que o lucro do mercado das colônias não fosse alto a

matéria prima importada seria vital para o funcionamento do mercado europeu.13 KMS

enfatizam ainda que é necessária à produção proto-industrial para garantir o mercado

colonial pelo lado da oferta garantindo a formação dos Sistemas Mundo.

Outra crítica comum é que a teoria da proto-indústria não consideraria uma

série  de  fatores  essenciais  para o estabelecimento desse tipo  de produção.  Coleman

(1983) e Ogilvie (2008) escrevem que a teoria proto-industrial não considera padrões de

herança,  força  de  controle  senhorial,  disponibilidade  de  matéria-prima,  proximidade

com terras inférteis, tipo de agricultura, densidade populacional... Estranhamente todos

esses  fatores,  sem exceção,  são citados  explicitamente por  KMS. Difícil  entender  a

finalidade desse tipo de crítica já que Coleman e Ogilvie estão bastante cientes da teoria

proto-industrial.  Parece  que  nesse  caso  os  autores  procuram  esvaziar  a  teoria  para

depois critica-la lidando com um “argumento do espantalho”.14

Contrariando  a  ideia  original  de  que  a  proto-indústria  se  concentraria  em

terrenos montanhosos e inférteis, Houston e Snell (1984) apontam que a proto-indústria

se desenvolveu em todo o tipo de terreno, férteis e inférteis, vales e montanhas, onde

12 Todas as quatro necessidades da vida são intensivas em terras e no século XVIII

seria  muito  difícil  aumentar  sua  produção  pelo  uso  mais  intensivo  de  capital  dado  o

desenvolvimento tecnológico do período. Nesse sentido as terras do Novo Mundo contribuiriam

de maneira essencial. (POMERANZ 2001)

13 Pomeranz (2001) faz uma comparação interessante com o petróleo. O lucro no

mercado de petróleo é pequeno se comparado ao lucro total nas economias contemporâneas,

mas sem o petróleo não seria possível que uma série de atividades econômicas se realizasse. Da

mesma forma a matéria prima das colônias na forma de comida e fibras seria essencial para o

funcionamento do mercado europeu mesmo que o lucro nesse  setor  não fosse  significativo

frente ao total do mercado. Assim a ênfase excessiva no lucro como forma de contribuição para

o crescimento econômico é enganadora.

14 Argumento do espantalho consiste em transformar o argumento que está querendo

se criticar de maneira que fique mais simples refutar. Essa é uma falácia já que o argumento que

esta sendo criticado já não é mais o original.



tinha agricultura comercial e onde não tinha. É verdade que KMS falam que é possível

ter proto-indústria em todo o tipo de terreno dependendo de três fatores: O quanto a

renda da agricultura contribuía para a renda familiar, qual o percentual de produtores

industriais em relação ao total de agricultores e a estrutura social que regulava o uso da

terra. Quanto maior fosse a contribuição da renda agrícola para a renda total mais fértil

tendia  a  ser  a  terra.  Quanto  menos  produtores  industriais  houvessem na  região  em

relação aos produtores somente agrícolas mais fértil tendia a ser o terreno. Quanto maior

o controle do uso de terras mais fértil tendia a ser a região. 

Essas considerações não impediram que KMS especificassem que o terreno

montanhoso e infértil era o mais utilizado pela proto-indústria e que vales férteis seriam

normalmente  impróprios  para  esse  tipo  de  produção  o  que  Coleman  (1983)  não

confirmou para o caso inglês.  Segundo Coleman,  vales  com rios  e  terras altas com

florestas e espaço amplo para pastoreio foram os principais terrenos usados na Inglaterra

para a produção proto-industrial.

 Ogilvie (2008) chama de “ponto fraco” o fato dos teóricos da proto-indústria

só falarem da pequena produção rural e não da produção urbana ou das manufaturas

centralizadas. Coleman (1983) também bate nesse ponto afirmando que essas indústrias

seriam mais importantes para a “industrialização antes da industrialização” do que a

proto-indústria. 

De fato, KMS dedicam pouco do seu trabalho a produção manufatureira urbana

e/ou centralizada, e Mendels nem as cita, mas KMS são específicos nos motivos que os

levaram a se concentrar na indústria rural. Para KMS as manufaturas centralizadas dão

lugar mais rapidamente a relações capitalistas do que a produção doméstica em massa,

mas a produção rural foi mais importante em termos de número de trabalhadores e de

valor criado. Além disso, a produção urbana também era muitas vezes ligada a produção

rural fazendo o acabamento do trabalho industrial rural antes de enviar o produto para o

mercado  final.  Para  KMS e  Mendels,  a  indústria  centralizada  e  a  fábrica  moderna

também tem mais chances de surgir graças a proto-indústria. Finalmente, vale a pena

falar que segundo KMS nem sempre é possível fazer uma distinção clara entre indústria

rural e indústria urbana, pois os limites muitas vezes são tênues e a aglomeração proto-

industrial podia gerar “quase-cidades” sem guildas.



Houston e Snell (1984) fazem uma estranha crítica à lógica da teoria proto-

industrial:  A proto-indústria  levaria  ao  aumento  populacional  e  a  expansão  de  um

sistema que não beneficiava o uso de mais tecnologia levando a uma estagnação com

população crescente. Por outro lado o aumento populacional beneficiava o crescimento

da  proto-indústria.  Isso  seria  uma  contradição,  pois  o  aumento  populacional  tanto

incentivava quanto impunha limites a protoindustrialização.

Caso Houston e Snell tivessem prestado mais atenção ao livro de KMS veriam

que  não  é  propriamente  o  aumento  populacional  que  impõe  os  limites  da  proto-

indústria, mas a dispersão produtiva e a incapacidade de gerar ganhos significativos de

produtividade decorrentes da expansão extensiva da proto-indústria.  Também não há

nada de  contraditório  em um elemento  impulsionar  a  expansão e  a  retração de  um

sistema quando determinado limite  é alcançado, como é o caso da expansão militar

romana.  Houston  e  Snell  também  falam  que  a  competição  interna  na  Inglaterra  é

menosprezada como causa de “desprotoindustrialização” dentro da Inglaterra pela teoria

proto-industrial.  Isso  pode  ser  verdade,  embora,  além  de  pouco  relevante,  KMS  e

Mendels  sempre  tenham  reforçado  a  importância  da  competição  com  a  indústria

moderna como causa de desindustrialização.

Houve também críticas sobre especificações na teoria. Ogilvie (2008), Cerman

(1996) e Coleman (1983) criticaram a falta de definição sobre o que seria uma região

proto-industrial.  Qual  seria  o  tamanho ou o  tipo  de  estrutura  necessária  para  que  a

região  fosse  considerada  proto-industrial?  Em  algumas  regiões  a  proto-indústria  se

espalhava para além de uma região em outras constituíam apenas uma pequena fração

das comunidades envolvidas. Nesse mesmo aspecto Ogilvie (2008) criticou a falta de

definição  de  quanto  precisava  ser  exportado  para  ser  considerada  proto-indústria  e

também quão longe precisavam ser os mercados para que fossem considerados “não-

locais”.

Embora seja interessante ter critérios mais rígidos para definir certos conceitos

sempre  haverá  uma  zona  cinzenta  entre  o  “ser  ou  não  ser”.  Numa  aula  de  lógica

costuma-se  usar  a  pergunta  “Quantos  fios  de  cabelo  alguém precisa  perder  para  se

tornar calvo?” Embora todos saibam o que é uma pessoa calva e o que não é ninguém

saberá ao certo qual fio de cabelo fará a diferença entre ser e não ser calvo. Esse tipo de

pergunta parece inerente a um processo histórico de longo prazo e sugere uma área de

estudo não sendo propriamente uma crítica. Trazendo perguntas do mesmo tempo para



área  de  economia  poderíamos  propor:  Quando  exatamente  um  país  passa  a  ser

desenvolvido?  Quando  exatamente  aconteceu  a  Revolução  Industrial?  Quando

exatamente  surgiu  o  capitalismo?  O  fato  de  não  se  saber  exatamente  o  início  do

capitalismo ou fim do feudalismo não é uma crítica a sua existência ou importância.

Entre todas as críticas levantadas três parecem de especial importância. Crítica

ao  aumento  populacional,  crítica  à  falta  de  estudos  empíricos  e  crítica  à  força

explicativa da teoria.

Hoston e Snell (1984) vão criticar o efeito da proto-indústria sobre a idade do

casamento. Os autores apontam que a redução da idade de casamento como decorrência

da proto-industrialização é um fenômeno que só se aplica ao Noroeste Europeu. No Sul

e Leste Europeu a idade de casamento já era menor antes da proto-indústria e não ficou

significativamente menor com a expansão da mesma. A intensificação da proto-indústria

no Japão e Rússia no século XIX também não teriam levado a uma redução na idade de

casamento.  Ogilvie  (2008)  vai  além e  coloca  que  todas  as  mudanças  demográficas

previstas  pela  teoria  proto-industrial  como  maior  densidade  populacional,  maior

crescimento  demográfico,  menores  idades  de  casamento,  maior  fertilidade  ou  mais

pessoas morando na mesma casa também foram observados em regiões primariamente

agrárias indicando que isso era mais uma tendência geral que uma decorrência da proto-

indústria. 

Especificamente sobre o crescimento populacional, Houston e Snell apontam

várias regiões que tiveram grande aceleração do crescimento populacional dentro e fora

da  Inglaterra  sem  ter  proto-indústria  concluindo  que  a  proto-indústria  pode  ter

contribuído  para  o  crescimento  populacional  em algumas  áreas,  mas  não  explica  a

tendência  geral  de  aumento  populacional  no  século  XVIII.  Inclusive  argumentos

específicos da teoria proto-industrial como o aumento de filhos bastardos e redução na

sazonalidade do casamento eram fenômenos dispersos e não particularmente centrados

nas regiões proto-industriais.

Houston e Snell (1984) também chamam atenção para o que considera uma

contradição entre um dos argumentos para o aumento populacional apresentados por

KMS. De um lado se procurava ter mais filhos para se sustentar na velhice por outro os

filhos tendiam a sair mais cedo de casa por conta da liberdade empregatícia gerada pela



proto-indústria. Uma tendência deveria anular a outra já que filhos fora de casa não

sustentariam os pais.

Essa crítica ao papel da proto-indústria no crescimento populacional se mistura

com a crítica a escassez de estudos empíricos sobre a proto-indústria que corroborem a

teoria. Coleman (1983) defende que não há estudos o suficiente para comprovar que a

proto-indústria levaria a crescimento populacional ou casamentos mais cedo indicando

trabalhos que apontam resultados contrários. Mesmo nos estudos que foi encontrado

uma idade mais jovem para os casamentos como para o caso de Flandres estudado por

Mendels,  Coleman  enfatiza  que  não  foi  possível  distinguir  o  quanto  do  aumento

populacional resultou de casamento e o quanto resultou de migração15.

Finalmente a crítica que parece mais relevante é que a maioria  das regiões

proto-industrias não se desenvolveram conforme avançava a Revolução Industrial, mas

se contraíram e se desindustrializaram. Esse ponto é colocado tanto por Coleman (1983)

quanto Houston e Snell (1984) e Ogilvie (1993; 2008). 

No caso inglês, Coleman (1983) distingue dez regiões proto-industriais das quais

somente quatro se industrializaram. Houston e Snell (1984) falam de desindustrialização

na East Anglia, Kent, Sussex, partes de Lancashire, Cheshire, Normandia e outras partes

da França para citar somente alguns casos do Noroeste Europeu.16 Qual seria a força

dessa teoria se o resultado mais comum é o inverso do que é previsto? 

Reforçando esse ponto Robert Allen (2000) demonstrou que a maior presença

relativa e absoluta de proto-indústria não culminou em maior progresso para as nações

europeias de modo geral. Como pode ser visto no gráfico 1 abaixo, Polônia e Império

Austro-húngaro se destacam na participação e crescimento da proto-indústria, mas não

apresentaram  crescimento  significativo  da  produtividade  agrícola,  do  salário,

urbanização ou tamanho proporcional do comércio que são os fatores enfatizados por

Allen  no seu  artigo.  Podemos  acrescentar  que esses  países  também reagiram muito

lentamente a Revolução Industrial. 

15 O  que  Mendels  (1981)  admite  no  seu  trabalho  embora  acredite  que  isso  não

alteraria o resultado.

16 Por outro lado a presença de carvão e ferro levou ao desenvolvimento de indústria

no Nordeste e Sul de Wales mesmo sem a presença precedente de proto-indústra. (HOUSTON e

SNELL, 1984)



Gráfico 1 - População Rural não agrícola na Europa
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 Fonte: Robert Allen (2000)

Embora o estudo esteja apontando apenas a população rural não agrícola e não a

parcela da população dedicada a proto-indústria Allen considera essa uma boa proxy.

Isso leva Allen a concluir que outros fatores são mais relevantes que a proto-industria

para o desenvolvimento industrial moderno e o crescimento econômico.

While much has been claimed for rural industry as an engine

of growth, it appears to have been at least as common in unsuccessful

economies  as  it  was  in  successful  ones.  Success  depended  on  a

productive agriculture and a vigorous urban economy rather than on a

large protoindustrial sector.  (ALLEN, 2000, p.24)

Tanto  KMS  quanto  Mendels  sabiam  que  a  proto-indústria  não  era  fator

suficiente para a industrialização, mas ao que os dados apontam ela é menos relevante

do que esses autores fizeram parecer ser. Acrescenta-se que ao menos o crescimento

populacional e a geografia proto-industrial típica não parecem seguir o que é apontado

pela teoria.

Se  a  proto-indústria  não  era  um  fator  determinante  na  industrialização  a

pergunta  necessária  é  por  que  os  fatores  apontados  pela  teoria  proto-industrial  não

culminaram  numa  revolução  industrial?  Por  que  o  capital  acumulado,  o

empreendedorismo e  conexões  de  mercado e  o conhecimento  técnico  adquiridos  na

protoindustrialização não foram suficientes?



Para Coleman (1983) o principal desafio da indústria têxtil era a competição

por preço e  qualidade  no mercado internacional.  Como a proto-indústria  era  menos

propícia a inovação ela não seria adequada para acompanhar o ritmo de modernização

necessária. A proto-indústria não garantia a existência de empreendedorismo e nem de

capital  necessário  para  induzir  mudanças  no  método  produtivo  para  enfrentar

adequadamente a competição internacional.

Ogilvie  (2008)  fala  que  o  capital  proto-industrial  não fluiu  somente  para  a

indústria, mas para setores variados como agricultura e terras. Ogilvie também defende

que a proto-industria era somente uma das fontes de conhecimento empreendedor na

época e que muitas vezes esse conhecimento não chegou a ser criado. 

Mokyr (1976) assim como Ogilvie (2008) enfatizou que o capital do mercador

proto-industrial foi somente uma das fontes de capital para a industrialização. Mokyr

ainda ressalta que o custo de capital inicial para a industrialização era muito baixo e que

não  há  evidência  de  que  o  capital  dos  mercadores  fosse  necessário.17 Para  Mokyr

conhecimento empreendedor gerado é um fator móvel e nada garante que ele tenha sido

usado na região em que foi desenvolvido. Por último Mokyr fala que o conhecimento

técnico que os trabalhadores acumularam na proto-indústria ajudou, mas não deve ser

superestimado, pois a habilidade necessária para operar as máquinas era muito pequena

o que se verifica pelo “uso de mulheres e crianças” no trabalho. O grande desafio seria

fazer  a  força  de  trabalho  se  acostumar  com horas  regulares,  controle  de  qualidade,

disciplina e relações não familiares. Nesses pontos a proto-indústria não contribuiu.

Para  Mokyr  (1976)  a  principal  maneira  que  a  proto-indústria  contribuiu  na

industrialização foi  como fonte  de  mão-de-obra.  Houton e  Snell  (1984)  são  céticos

nesse  ponto.  Segundo  esses  autores  os  trabalhadores  da  proto-indústria  seriam

antagônicos ao sistema de fábricas por razões culturais e econômicas. Houston e Snell

vão além e defendem que as  fábricas  de tear  modernas  usaram mão de obra quase

17 Nesse aspecto Mendels (1972) e KMS (1981) estariam de acordo com Mokyr, o

capital para industrialização veio de muitas fontes e não somente da proto-indústria. A questão

seria o quão importante foi esse capital? Não há dados o suficiente para dar uma resposta clara a

essa  pergunta.  Chapman  (1970)  indica  uma  significativa  presença  do  capital  mercador  nas

primeiras indústrias têxteis, mas não especifica que esses mercadores e seu capital teriam vindo

da proto-indústria. De fato a proto-indústria não era o foco do trabalho de Chapman embora seu

trabalho tenha sido indicado como prova da importância do capital mercador proto-industrial.



exclusivamente fora da produção artesanal. Migrações muito localizadas e a separação

de  zonas  proto-industriais  e  industriais  modernas,  em  parte  para  fugir  do  ludismo,

seriam provas dessa interpretação.

KMS (1981) reconhecem que os trabalhadores proto-industriais  tenderiam a

resistir  inicialmente  ao  sistema  de  fábricas,  mas  defendem  que  a  necessidade  de

subsistência e a dificuldade de se organizar teriam quebrado a resistência desse grupo

para trabalhar nas fábricas modernas.

Não há consenso sobre o quanto a proto-indústria teria ajudado no processo de

industrialização moderno e mesmo a possibilidade de ter beneficiado é contestada pelos

críticos. Enquanto mais estudos empíricos não forem apresentados fica difícil concluir a

importância da proto-indústria embora pareça claro que ela não foi tão transformadora

quanto seus teóricos defenderam. Não parece provável de toda a maneira que a proto-

indústria que contribuía com a maior parte da produção industrial até o século XIX não

tenha  influenciado  no  desenvolvimento  posterior  das  nações.  Antes  de  se  tornarem

países industrializados no sentido moderno a França já produzia tecidos de luxo dentro

da proto-indústria, a Inglaterra tecidos de linho e algodão e a Suíça já fazia relógios

dentro da proto-indústria.  Ogelvie (2008) defende que é nessas singularidades que o

estudo da proto-indústria pode contribuir esclarecendo o caminho de desenvolvimento

de cada país. Para isso um estudos mais regionais e empíricos e menos gerais e teóricos

são necessários.

Parece  que  a  dinâmica  da  proto-indústria  ainda  pode  fornecer  pistas

importantes  do  processo  histórico  de  desenvolvimento  embora  não  devam  ser

determinantes da revolução industrial ou tão centrais quanto os defensores iniciais da

teoria propuseram. 
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