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As Origens Agrárias do Capitalismo*

Ellen Meiksins Wood**

Uma das convenções mais arraigadas da cultura ocidental é aquela que associa
capitalismo a cidades. O capitalismo supostamente nasceu e cresceu nas cidades. Mais que
isso, a implicação é de que qualquer cidade – com seus aspectos característicos de comércio
e troca – é, por sua própria natureza, potencialmente capitalista, e somente obstáculos
exógenos impediriam qualquer civilização urbana de dar surgimento ao capitalismo. A
religião errada, a forma errada de Estado, ou qualquer tipo de constrangimento ideológico,
político ou cultural, atando as mãos das classes urbanas é que teria impedido o capitalismo
de brotar em todos os lugares, desde tempos imemoriais – ou pelo menos desde que a
tecnologia permitiu a produção de excedentes suficientes.
De acordo com esta visão, o desenvolvimento do capitalismo no ocidente se explica
pela autonomia ímpar das suas cidades e das suas classes únicas (típicas), os habitantes dos
burgos ou burgueses. Em outras palavras, o capitalismo emergiu no Ocidente menos em
decorrência do que estava presente do que daquilo que estava ausente: limitações às
práticas econômicas urbanas. Nessas condições, foi preciso apenas uma relativa expansão
espontânea do comércio para desencadear o desenvolvimento do capitalismo e levá-lo à
maturidade. Só faltava então

um crescimento quantitativo, que teve lugar quase

automaticamente com o passar do tempo (em algumas versões, é claro, auxiliado, mas não
necessariamente causado, pela ética protestante).
Há muito a ser dito a propósito destas pressuposições sobre a ligação natural entre
cidades e capitalismo. Dentre elas, está o fato de que tendem a naturalizar o capitalismo, a
disfarçar sua característica distintiva de ser uma forma social específica com um começo e
(sem dúvida) com um fim. A tendência de identificar capitalismo com cidades e comércio
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urbano tem sido acompanhada pela inclinação de considerar o capitalismo mais ou menos
como uma decorrência automática de práticas tão antigas quanto a história humana, ou até
mesmo como a conseqüência automática da natureza humana, a inclinação “natural” para o
comércio, nas palavras de Adam Smith “truck, barter and exchange”.
Talvez o corretivo mais salutar para tais pressuposições – e suas implicações lógicas
– seja o reconhecimento de que o capitalismo, com todo o seu impulso específico de
acumular e de buscar o lucro máximo, nasceu não na cidade mas no campo, num lugar
muito específico, e tardiamente na história humana. Ele requer não uma simples extensão
ou expansão do escambo e da troca, mas uma transformação completa nas práticas e
relações humanas mais fundamentais, uma ruptura nos antigos padrões de interação com a
natureza na produção das necessidades vitais básicas. Se a tendência de identificar
capitalismo com cidades se apresenta associada à de obscurecer a sua especificidade, uma
das melhores maneiras de entender esta especificidade é examinar as origens agrárias do
capitalismo.

No que consistiu o “Capitalismo Agrário”?
Por muitos milênios, os seres humanos proveram suas necessidades materiais
através do trabalho da terra. E provavelmente durante um período mais ou menos similar
estiveram divididos em classes sociais, constituídas por aqueles que trabalhavam a terra e
aqueles que se apropriavam do trabalho dos outros. Esta divisão entre produtores e
apropriadores tem assumido diversas formas dependendo do tempo e do lugar, mas
possuindo uma característica geral, qual seja, a de que os produtores diretos têm sido
camponeses. Estes produtores camponeses permaneceram na posse dos meios de produção,
especificamente a terra. Como em todas as sociedades pré-capitalistas, esses produtores
tinham acesso direto aos meios de sua própria reprodução. Isto significa que a apropriação
do trabalho excedente pela camada exploradora era feita pelo que Marx chamou de meios
“extra-econômicos” – quer dizer, por meio de coerção direta, exercida pelos senhores rurais
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e/ou Estado, através do emprego de força superior, acesso privilegiado aos poderes
militares, judiciais e políticos.
Aqui está, portanto, a diferença essencial entre todas as sociedades pré-capitalistas e
as capitalistas. Não tem nada a ver com o fato de a produção ser urbana ou rural e tem tudo
a ver com as relações de propriedade entre produtores e apropriadores, seja na agricultura
ou na indústria. Somente no capitalismo, a forma dominante de apropriação do excedente
está baseada na expropriação dos produtores diretos, cujo trabalho excedente é apropriado
exclusivamente por meios puramente econômicos. Devido ao fato de que os produtores
diretos numa sociedade capitalista plenamente desenvolvida se encontram na situação de
expropriados, e devido também ao fato de que o único modo de terem acesso aos meios de
produção, para atenderem aos requisitos da sua própria reprodução, e até mesmo para
proverem os meios do seu próprio trabalho, é a venda da sua força de trabalho em troca de
um salário, os capitalistas podem se apropriar da mais-valia produzida pelos trabalhadores
sem necessidade de recorrer à coerção direta.
Esta relação particular entre produtores e apropriadores é, obviamente, mediada pelo
mercado. Mercados de vários tipos existiram através da História e até mesmo da préhistória, quando as pessoas trocaram ou venderam o excedente de diversas maneiras e com
diferentes objetivos. Mas o mercado no capitalismo tem uma função distinta e sem
precedente. Virtualmente tudo numa sociedade capitalista é uma mercadoria produzida para
o mercado. O mais importante é que capital e trabalho dependem do mercado para as
condições mais básicas da sua reprodução. Assim como os trabalhadores dependem do
mercado para vender sua força de trabalho como uma mercadoria, os capitalistas dependem
dele para comprar a força de trabalho e também os meios de produção, e para realizarem os
seus lucros através da venda de bens e serviços produzidos pelos trabalhadores. Esta
dependência do mercado dá a este último um papel sem precedente nas sociedades
capitalistas, não apenas como um simples mecanismo de intercâmbio ou distribuição mas
como o principal determinante e regulador da reprodução social. O surgimento do mercado
como um determinante da reprodução social pressupôs a sua penetração na produção do
ingrediente básico mais necessário, o alimento.
Este sistema único de dependência do mercado implicou na existência de algumas
“leis do movimento” muito especiais, compulsões e exigências sistêmicas específicas que
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nenhum outro modo de produção exigiu: os imperativos da competição, acumulação e
maximização do lucro. E estes imperativos, por sua vez, significam que o capitalismo pode
e deve constantemente se expandir de maneiras e em graus que outras formas sociais
desconheciam – permanentemente acumulando, buscando novos mercados, impondo seus
imperativos em novos territórios e em novas esferas da vida, em seres humanos e sobre o
meio ambiente.
Uma vez que reconheçamos quão distintos são esses processos e essas relações
sociais, quão diferentes são das outras formas sociais dominantes na maior parte da história
da humanidade, fica claro que é preciso mais para explicar o surgimento dessa forma social
distinta do que a duvidosa pressuposição de que ela sempre existiu (de modo embrionário),
precisando apenas ser liberada dos constrangimentos artificiais que a encerravam. A
questão das suas origens, então, pode ser formulada da seguinte maneira: dado que os
produtores foram explorados pelos apropriadores através de meios não-capitalistas durante
milênios antes que o capitalismo surgisse, e dado que os mercados também existiram desde
os tempos imemoriais praticamente em todos os lugares, como explicar o fato de que as
relações produtores/apropriadores passaram a ser dependentes do mercado?
Naturalmente seria possível refazer, incansavelmente, o longo e complexo processo
histórico que atribuiu ao mercado este papel central. Mas acreditamos que a questão se
torna mais manejável se pudermos identificar a primeira vez e lugar nos quais uma nova
dinâmica social se tornou claramente perceptível, uma dinâmica causada pela dependência
do mercado dos atores econômicos principais. Aí então poderemos explorar as condições
específicas nas quais está mergulhada essa situação única.
Até o século XVII, e ainda bem depois, a maior parte do mundo, inclusive da
Europa, estava imune aos imperativos impostos pelo mercado tais como descritos acima.
Sem dúvida existia um vasto sistema de comércio que se estendia por todo o globo. Mas em
nenhum lugar, nem nos grandes centros comerciais da Europa, nem na vasta rede comercial
do mundo islâmico ou da Ásia, estava a atividade econômica, e em particular a produção,
impulsionada pelos imperativos da competição e da acumulação. O princípio dominante do
comércio, em todo lugar, era “lucro através da venda”, ou “comprar barato para vender
caro”. Comprando barato num mercado, vendendo caro em outro. O comércio internacional
era essencialmente “carrying trade”, com os comerciantes comprando bens em um lugar
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para serem vendidos com lucro em outro. Mas mesmo dentro de um único, poderoso e
relativamente unificado reino como a França, basicamente os mesmos princípios nãocapitalistas de comércio prevaleciam. Não havia um mercado unificado, um mercado no
qual as pessoas obtivessem lucro não através do “comprar barato e vender caro”, ou através
da simples transferência de mercadorias de um mercado para outro, mas através de uma
produção a melhores preços num processo competitivo dentro de um mesmo mercado.
O comércio pendia ainda para os artigos de luxo, ou pelo menos para os artigos que
se destinavam aos lares mais prósperos ou que respondiam às necessidades e aos padrões de
consumo das classes dominantes. Não havia um mercado de massas para os produtos
baratos do consumo cotidiano. O camponês médio produzia não somente suas próprias
necessidades alimentares mas também outros artigos corriqueiros como os tecidos de que
necessitavam. Eles podiam levar seus excedentes para os mercados locais, onde eram
trocados por outros produtos. E produtos agrícolas até podiam ser vendidos em mercados
mais distantes. Mas também nesses casos os princípios do comércio eram aqueles aplicados
aos produtos manufaturados.
Estes princípios não-capitalistas de comércio existiam ao lado das formas de
exploração não-capitalistas. Por exemplo, na Europa ocidental, mesmo lá onde a servidão
havia desaparecido, outras formas de exploração “extra-econômica” ainda prevaleciam. Na
França, por exemplo, onde os camponeses constituíam a maior parte da população e ainda
permaneciam com a posse da terra, um cargo público era um meio de sustentação para
muitos membros das classes dominantes, um meio de extração de sobre-trabalho dos
camponeses na forma de impostos. E mesmo a grande maioria dos senhores de terras que
viviam de rendas dependiam de poderes e privilégios extra-econômicos para amealhar sua
fortuna.
Em conseqüência, os camponeses tinham acesso aos meios de produção, à terra,
sem precisar oferecer sua força de trabalho no mercado como uma mercadoria. Senhores de
terras e ocupantes de cargos públicos (office-holders), com a ajuda de vários poderes e
privilégios extra-econômicos, extraíam sobre-trabalho dos camponeses diretamente, na
forma de renda ou imposto. Em outras palavras, enquanto todo tipo de pessoa podia
comprar e vendar toda sorte de objetos no mercado, nem os camponeses-proprietários que
produziam, nem os senhores de terras e funcionários (office-holders) que se apropriavam da
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produção dos outros, dependiam diretamente do mercado para as condições de sua
reprodução, e as relações entre eles não eram mediadas pelo mercado.
Mas havia uma exceção importante a esta regra geral. A Inglaterra, já no século
dezesseis, se desenvolvia numa nova direção. Embora houvesse outros Estados
monárquicos relativamente fortes, mais ou menos unificados sob a monarquia (como a
Espanha e a França), nenhum era tão unificado quanto a Inglaterra (e a ênfase aqui é na
Inglaterra e não nas outras partes das ilhas britânicas). A unificação do reino inglês
começara bem cedo, no século XI, quando os conquistadores normandos se estabeleceram,
através de uma grande coesão militar e política, como classe dominante na ilha. E no século
XVI, a Inglaterra já percorrera um longo caminho no sentido de eliminar a fragmentação
feudal do Estado e a soberania “dividida” herdada do feudalismo. Os poderes autônomos
detidos pelos nobres, corpos municipais e outras entidades corporativas existentes nos
outros Estados europeus estavam na Inglaterra cada vez mais concentrados no Estado
central. Isto contrastava com os outros Estados europeus, onde mesmo monarquias
poderosas continuaram por muito tempo a conviver penosamente com poderes militares
pós-feudais, sistemas legais fragmentados e privilégios de corpos sociais. Os detentores
desses poderes insistiam em preservar a autonomia frente à centralização do poder no
Estado.
A centralização política do Estado inglês tinha fundamentos materiais e corolários.
Primeiro, já no século XVI, a Inglaterra possuía uma rede impressionante de estradas e de
vias de transportes fluviais e marítimas que unificavam a nação de modo bastante
excepcional para o período. Londres cresceu numa taxa muito acima das outras cidades
inglesas e do crescimento total da população (transformou-se na maior cidade da Europa) e
tornou-se o centro de um mercado nacional em desenvolvimento.
A base material sobre a qual esta economia nacional emergente repousava era a
agricultura inglesa, especial em mais de um aspecto. A classe dominante inglesa se
caracterizava por dois aspectos que se inter-relacionavam: por um lado, em aliança com a
monarquia, participava de um Estado com forte poder centralizador, e não possuía numa
medida similar à das suas congêneres européias os poderes extra-econômicos, mais ou
menos autônomos, nos quais estas últimas se apoiavam para extrair sobre-trabalho (ou o
excedente) dos produtores diretos. Por outro lado, a alta concentração da terra constituía um
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dado presente há muito tempo no campo inglês, com grandes senhores de terras detendo
uma parcela importante do território. Esta concentração significava que os senhores
ingleses podiam usar suas propriedades de diferentes e novas maneiras. O que faltava à
classe proprietária em poder extra-econômico para a extração do excedente era largamente
compensado pelo seu crescente poderio econômico.
Esta combinação particular de fatores teve consequências significativas. De um
lado, a concentração da propriedade da terra implicava que uma porção considerável da
terra fosse tornada produtiva não por camponeses-proprietários mas por arrendatários2. Isto
vinha ocorrendo mesmo antes das grandes ondas de expropriação, que ocorreram
principalmente nos séculos XVI e XVIII, usualmente associadas com os “cercamentos”3 (a
eles voltaremos adiante), em contraste, por exemplo, com o ocorrido na França, onde uma
parcela importante das terras permaneceu por longo período histórico ainda nas mãos dos
camponeses.
De outro lado, a relativa “fraqueza” dos poderes extra-econômicos dos senhores de
terras fazia com que dependessem cada vez menos da sua habilidade de espremer mais
renda dos arrendatários por meios coercitivos diretos do que da produtividade desses
mesmos arrendatários. Em conseqüência os senhores de terras tinham um incentivo muito
forte para encorajar – e quando possível obrigar – seus arrendatários a encontrar os meios
de aumentar sua produção. Neste aspecto eles eram fundamentalmente diferentes dos
aristocratas rentistas que em variadas épocas históricas fizeram depender suas fortunas da
capacidade de extorquir o excedente dos camponeses através da simples coação,
aumentando essa capacidade através apenas do aperfeiçoamento dos seus poderes
coercitivos – militares, judiciais e políticos.

(Nota da tradutora) A autora nota que a palavra farmer (fazendeiro) em inglês significa
literalmente tenant (arrendatário), o que aparece com clareza na expressão farming out
que significa pagamento de taxas.
3 Enclosure, segundo The Concise Oxford Dictionary, 5ª ed., 1966, significa o cercamento
de terras comunais e sua transformação em propriedade privada. Antes do enclosure as
terras aráveis estavam divididas em numerosas faixas descontínuas. A propriedade das
parcelas de terras estava sujeita a inúmeras restrições, como por exemplo, o fato de que
em algumas épocas do ano as parcelas eram submetidas ao uso comum da aldeia. O
movimento em direção ao cercamento das terras começou na Inglaterra no século XII e
completou-se no século XIX. Um processo semelhante ocorreu no restante da Europa
Ocidental, intensificado apenas na segunda metade do século XVIII.
2
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Quanto aos arrendatários, eles estavam crescentemente sujeitos não só à pressão
direta dos senhores de terras mas aos imperativos do mercado que os impeliam a aumentar
a produtividade. As formas do arrendamento foram múltiplas na Inglaterra, existindo
muitas variações regionais, mas um número crescente delas estava sujeita a rendas
“econômicas”, isto é, rendas fixadas pelas condições do mercado e não por algum padrão
legal ou consuetudinário. Desde o início da Época Moderna, até mesmo muitos contratos
baseados no costume tinham se tornado contratos “econômicos”.
O efeito do sistema de relações de propriedade foi tornar muitos agricultores
(inclusive prósperos “yeomen”4) dependentes do mercado, não apenas para a venda de seus
produtos, mas no sentido mais fundamental de que seu acesso à terra, isto é aos meios de
produção, era mediado pelo mercado. Havia, com efeito, um mercado de aluguel de terras
no qual arrendatários em potencial tinham que competir. Neste mercado, a garantia do
arrendamento dependia da capacidade de pagar o valor corrente do aluguel, e a falta de
competitividade podia significar a direta perda da terra. Para alcançar uma renda adequada
numa situação em que outros arrendatários em potencial estavam competindo pelo mesmo
contrato de aluguel, os arrendatários eram compelidos a produzirem mais barato sob pena
de perderem a terra.
Mesmo aqueles arrendatários que gozavam de alguma espécie de direito costumeiro
à terra, portanto, mais garantidos nas suas parcelas, eram obrigados a vender seus produtos
nos mesmos mercados, e consequentemente estavam submetidos às condições da
concorrência, quer dizer, aos padrões de produtividade estipulados pelos agricultores
submetidos mais diretamente às pressões do mercado. O mesmo ocorria numa proporção
cada vez maior com os proprietários que exploravam eles próprios suas terras. Neste
ambiente competitivo, agricultores produtivos prosperavam e suas parcelas de terras

(Nota da tradutora) Yeoman, classe intermediária entre a gentry (a nova aristocracia
agrária) e os camponeses pobres. De um modo geral designava os proprietários médios de
terras, com alguns privilégios limitados, mas podiam ser também funcionários
subalternos, atendentes, guardas. Sem serem proprietários plenos na moderna acepção
do termo, avançavam rapidamente nesta direção e foram a força principal por trás dos
enclosures agrícolas; em contraste, os enclosures destinados à criação de carneiros foram
impulsionados pelos grandes senhores de terras. Barrington Moore Jr. em As Origens
sociais da ditadura e da democracia, Lisboa/Santos, 1967, p.30, compara os yeomen
ingleses do século XVI aos kulaks russos do XIX.
4
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cultivadas tendiam a crescer, enquanto que agricultores menos competitivos fracassavam e
iam se juntar aos sem-terra.
Em todos os casos, os efeitos dos imperativos do mercado foram intensificar a
exploração tendo em vista o aumento da produtividade – fosse a exploração do trabalho dos
outros, ou a auto-exploração do agricultor e sua família. Este padrão seria reproduzido nas
colônias, e também na América independente, onde os pequenos produtores independentes,
supostamente a espinha dorsal de uma república livre, tiveram cedo de encarar a cruel
escolha imposta pelo capitalismo agrário: na melhor hipótese, intensa auto-exploração e na
pior, perda das terras para empresas maiores e mais produtivas.

O surgimento da propriedade capitalista
Em síntese, a agricultura inglesa no século XVI reunia uma combinação ímpar de
fatores, ao menos em certas regiões, que acabariam por determinar a direção da economia
inglesa como um todo. O resultado disso foi o setor agrário mais produtivo da história.
Proprietários e arrendatários se tornaram igualmente preocupados com o que chamavam de
“melhoramento” (improvement), o aumento da produtividade da terra visando o lucro.
Vale a pena se debruçar um momento sobre esse conceito de “melhoramento”,
porque ele revela muito sobre a agricultura inglesa e o capitalismo. A palavra improve
(melhorar) no seu sentido original não significava somente “tornar melhor” num sentido
amplo, mas literalmente5 fazer algo visando lucro monetário, e especialmente, cultivar
terra visando lucro. No século XVII, o sentido da palavra improver (o agente da melhoria)
fixou-se definitivamente na linguagem para designar o indivíduo que tornava a terra
produtiva e lucrativa, especialmente através do cercamento ou da supressão do desperdício.
Os melhoramentos agrícolas eram naquele momento uma prática já bem estabelecida, e no
século XVIII, na época de ouro do capitalismo agrário, “improvement” (melhoramento), no
idioma e na realidade, designava um e mesmo fenômeno.
Ao mesmo tempo, a palavra começou a adquirir um significado mais geral, no
sentido com o qual a entendemos hoje (pode ser útil refletir a respeito de uma sociedade na

A palavra inglesa veio do francês arcaico en (para dentro, em inglês into) e profit (lucro
em ambas as línguas).
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qual a palavra “melhorar” tem como raiz lucro monetário)6; mesmo quando associada à
agricultura, atualmente, ela perdeu uma pouco da sua antiga especificidade – de modo que,
por exemplo, alguns pensadores radicais do século XIX podiam adotar a palavra
“improvement” (melhoramento) no sentido de agricultura científica, sem a conotação de
lucro comercial. Mas no início do período moderno, produtividade e lucro estavam
indissoluvelmente ligados no conceito de “improvement”(melhoramento), o que resume
bem a ideologia da classe agrária capitalista emergente.
No século XVII tomou corpo uma nova literatura que explicava detalhadamente as
técnicas e os benefícios dos melhoramentos. Melhoramento foi também a preocupação
principal da Royal Society, que reunia alguns dos mais proeminentes cientistas da
Inglaterra (Isaac Newton e Robert Boyle eram membros da Society) e alguns dos membros
mais progressistas das classes dominantes inglesas – como o filósofo John Locke e o seu
mentor, o primeiro Earl de Shaftesbury, ambos profundamente interessados nos
melhoramentos agrícolas.
Os melhoramentos não dependiam em primeira instância de inovações tecnológicas
significativas – apesar de que novos equipamentos estavam sendo usados, como o arado
com roda. Em geral, era mais uma questão de desenvolvimento de técnicas agrícolas: por
exemplo, cultivo “conversível” ou “em degrau” – alternância de cultivo com períodos de
descanso, rotação de cultura, drenagem de pântanos e terras baixas, etc.
Mas os melhoramentos também significavam algo mais do que novos métodos e
técnicas de cultivo. Significavam novas formas e concepções de propriedade. Agricultura
“melhorada”, para o proprietário de terras empreendedor e seu próspero capitalista
arrendatário, implicava em propriedades aumentadas e concentradas. Também implicava –
talvez em maior medida – na eliminação dos antigos costumes e práticas que atrapalhassem
o uso mais produtivo da terra.
Comunidades camponesas tinham, desde tempos imemoriais, empregado vários
meios de regulamentar o uso da terra conforme os interesses da comunidade aldeã: elas
restringiam algumas práticas e concediam determinados direitos, tendo em vista não o
aumento da riqueza do senhor ou da propriedade, mas a preservação da própria comunidade

6 (Nota da tradutora)É também sintomático que em português não tenhamos uma palavra
de uso corrente para significar o aumento da produtividade da terra visando o lucro.
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