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Todo o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, vulgarmente chamado de Idade
Moderna, conhecido como transição ou fase pré-capitalista, marcou-se por profundas
transformações nas estruturas política, social, cultural e econômica, tendo por base a lenta
decadência do feudalismo e a ascensão do capitalismo.
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1- ANTECEDENTES



OBS.: importante frisar que na base econômica procedeu-se a intensificação da acumulação
primitiva de capitais pela burguesia ascendente e a liberação da mão de obra, através da
expropriação de camponeses e artesãos.

2- A Acumulação Primitiva de Capitais e a Liberação da Mão de obra
 Trata-se de uma análise de base marxista que compreende a “concentração dos meios

de produção e grandes quantias em dinheiro nas mãos da burguesia, ao longo da
transição”, utilizando-se de expedientes violentos, apropriação pela força e coação.

 Paralelamente ocorria, portanto, a expropriação de camponeses, artesãos, servos,
pequenos arrendatários , nativos da América, negros africanos escravizados e outros,
privados de suas terras, matérias primas, ferramentas, liberdade pessoal e meios de
produção em geral.
- foi um processo amplo que se valeu de diversos expedientes: as práticas

mercantilistas, a especulação com especiarias, a pirataria, o tráfico negreiro, o sistema
colonial, os enclosures ou cercamento de campos na Inglaterra e a organização das
manufaturas nas cidades.



3- Artesanato, manufaturas e as mudanças na concepção e organização do tempo e do 
trabalho.

Cabe agora questionar sobre as condições que permitiram o surgimento desse trabalho
assalariado. Vale dizer, em que situação a força de trabalho acaba por ser transformada em
mercadoria, condição básica para o modo capitalista de produção.

De início, convém ter em mente que o desenvolvimento do capital comercial representa
condição necessária, mas não suficiente. Quais são então as outras variáveis que levam a que
o desenvolvimento do capital comercial e a expropriação dos meios de produção dos
produtores diretos?. Essas características estão presentes, ou decorrem da crise do regime
feudal, que, dada sua estrutura social, permitiu o surgimento de pequenos produtores
independentes. A expropriação e a proletarização dos produtores diretos caracteriza-se como
momento essencial do surgimento do regime de produção capitalista. O produtor direto,
transformado em trabalhador livre, produz não mais para si próprio, mas sim para o
proprietário dos meios de produção
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 Tem-se, portanto, o desenvolvimento do capital comercial associado à existência de pequenos
produtores independentes - depois expropriados dos seus meios de produção - gerando (não
sem violência) uma massa de trabalhadores "livres". Isto vai ocasionar a polarização: possuidores
dos meios de produção/proletários. A força de trabalho destes últimos será transformada em
mercadoria vendida em troca de salário. Trabalho, então, assalariado.

 Pode-se agora visualizar o cenário que possibilitou o surgimento da manufatura, como forma
avançada de organização da produção com relação ao trabalho artesanal (cooperado ou não). No
entanto, tal forma não é ainda a predominante. Coexiste com as formas anteriores, mas não as
revoluciona.

 Na manufatura já se verifica a separação do produtor direto dos seus meios de produção, porém
nessa fase a habilidade manual do trabalhador ainda é o fator básico do processo de produção. É
ele quem determina o ritmo de produção e comanda o processo de trabalho, visto que detém os
conhecimentos do processo. Ora, isso significa que não há ainda uma subordinação completa do
trabalhador ao capital. No que diz respeito à execução do trabalho, ele produz usando os meios
de produção do empregador, mas este não tem como impor-lhe um ritmo ou mesmo determinar
como as tarefas devem ser feitas. Vale dizer, não tem condições de coordenar e controlar o
processo de produção.



A manufatura, de um lado, introduz uma forma superior de cooperação no trabalho, o que
possibilita redução do tempo de trabalho necessário para a produção de um determinado produto.
Portanto, já ocorre um aumento, limitado, da produtividade do trabalho, e um aumento do trabalho
excedente. De outro lado, propicia a divisão técnica do trabalho - parcelarização das tarefas - e a
especialização das tarefas, o que virá a representar a desqualificação técnica do trabalho e,
portanto, a redução do valor da força de trabalho. Essa etapa representa um avanço no sentido da
proletarização do trabalhador. Mas as ferramentas, embora especializadas, continuam sob o manejo
e o controle do produtor direto. A subordinação ao capital é apenas formal, visto que a rapidez, a
força e a habilidade manual do trabalhador é que vão determinar o ritmo e o volume de produção.
Ou seja, o trabalhador, com sua força de trabalho, é o sujeito ativo no processo de produção: seu
trabalho ainda exige técnica e habilidade manual. Se bem que os instrumentos de trabalho não mais
lhe pertençam, ele os comanda. A manufatura, então, ainda impõe limites para a expansão do
capital.

A manufatura exige um trabalhador especializado. Isso requer tempo para a formação e a
especialização, e, por isso, há uma limitação do número disponível desses trabalhadores. Isso lhes
dá certo poder de barganha diante do proprietário dos meios de produção, impondo um "freio" ao
processo de redução do valor da força de trabalho, dos salários. Na manufatura, pois, não se
consegue uma regulação organizada dos salários. Soma-se a essa limitação o fato de que é o
trabalhador quem impõe o ritmo de trabalho. Isso dificulta o aumento da produtividade do

trabalho.


