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A SOCIEDADE INGLESA
ANTES E DEPOIS

DO ADVENTO DA INDUSTRiA

No ana de 1619 os padeiros de Lonclres solicilaram as aulo-
ridatlcs um aumento no pre~o do pao. Em apoio do pediclo cnvia·
ram 11 descric;:fio completa duma pad aria e uma nota dos gastos
1>cmallais da mesma (I). Nesse cstabeieclmento havia trcze oU
quatorzc pessoas: 0 padeiro c a mulhcr, quatro assalariados
espcciaJizados (oficiais), dais aprendizes, duas eriadas e as
tr~s O!l qUrttro filhos· do meslre padciro. Calculavam-se os des-
pesus desln casn ern seis Iibras e dez xelins pOl' scmana, dos quaIs
apclllis OIl7.C xdlns C oito dil1hclros f;C dcs(/navnTl\ n Ralarjo~: rnclu
cOlOn (doh xclllls c sels dlnhell'Os) pOl' SClllUlln pO!'li coda IlJlI Jos
O"Cllll~1 .Iurnulcll'os c dcz dlllll<.dro!'l pnrn entln t1ilHl ~as crlllda!!. A
tl1l1lol' dcspcsn ern, dc IOllge, COlli n nl!lIlcntnl;fio: duns Ilbr!,!! e

Hove xelllls II dcdm:11' dus RCIs librns C clc7. Xclltl!1; scnllu dnco
xelills pOl' cabcf;a pam 0 padelro c n mulher, quatro xclillS ram
codn urn dos nJuclnntes c do Is xcllrl!! parn os fIIhos. rura mnn-
IeI' urn oficial gastnva-se multo maJs em· comida do que
em salarios; quatro vezes mais para sustenlar uma criada. 0 ves-
tundo tambem se debitava tanto para 0 homem, mu111erc mhos
como para os aprendizes. Ale se rnencionavam as despesas escola-

(I) v. Sylvln Thrupp, lIisfory 0/ fi,e Bakers' CompallY, Croydon, 1933,
p. 17, elc.



! ,~es como justificacao pata 0 aumento do preco de venda do pao,
i cilstahdo seis dinhcirus pOl' sClllana a instruc;ao C 0 vcsttHlrio lIos
I 'HU1OS do padeiro.1

: tJma padar/a Jondrina era, sem dtivida, nquilo a que poue·
damos chamaI' uma empresa comcrclnl ou meslllo industrial,
pois que produzia paes aos milhares. Tudu se fal.ia, porclIl, na
propria casa do padc/ro. Havin provnvclmente ltIna ,'oin que fazia
partei:la casa, loja no sentido de olicilla e nao com 0 significado
de cstabelecimcnto de venda a retnlho. as piles lido cram gCl'nl.

I mente'vendldo!; ao balciio; tinham de Set' trnnspot'ladus pnrn 0! lnercado ao ar livre e dispOSlOS em bnncas ('). Nns traseir3s cia
I .::asa havia urn ccleiru, pelo qual u padeiro pagnva dais xc/illS de

,I renda POl" semana e ot1de armazenava a trigo, 0 carvao «do mar"I rde pedra; vindo de N~wcastleJ para 0 forno c i provisfto de sal.
A casa en! Isl mesma ci-a uma dessas altas constrttc;ocs I'cvestidas
pOl' viganientos dc madeira, as quais se debrtll;avam sobre mila
das estreitas ruas dc Londrcs, como s50 as casas que cvocalllos

I 'quando rccordamos os ambientes em que vivcrmn' Shakespeare,
! : Pepys ou mesmo Christopher Wren. !I. maiOt' parle tla casa era
! ocupada pelos aposentos' ondc se albergava a duzia de pessoa,"
i que hi trabalhavam .

. I I J! 6bvio que todas estas pessoas comiam em casa, UlIla vel.
i II' que 0 cuSh> da sua alimentac;ao ajudava a dclcrlllinar 0 ClIsto
J qe produ~a6 do pao. l\. excepc;iio dos of/cials assalarlados, todos; I ~ram obtig~dos a. passar ~a naite em casn e a vivcr juntos como

, 1 'uma famflia.'
I

, Nesse temllOj n tinicn pnlavrn usnun Imra dcscrcvcr tal grupo
de pessoas era "famflia». a homem it cabc~n uo gl'UpO - cmprc-
sario; patriio ou gerente - era entno conhecido cOlllO 0 chcfe ou
cabe~a da [aroflia. Era pai de alguns das sells mernbros c fnzia

~de pai quanto aos resta,nteS. Ni'io havia nenhul11a dislilll;ao nflida

I, ~-

'j i (2) .Ncnhum padeiro podc vender piiu em sua casa Ull 10Ja, m<ls
; I arenas no mercado no ar livre. e s6 fI quarta-reira ou s:ibndo •. Era esla

I uma regra imcmorlal dos padciros londrinos e estava elll vigur 110 tClllpO
dos Stuarles (v. Thmpp, p. 35), mas seria flljustiricavcl wpor quc cra
pnilitn de tudos os ramus de negotiu ern lodas ns cidades. Algulls CUlller-

,cialllcs lumlrinos viviam sem duvida longe das SUllS 10';3s.V. Tlte i"lttlbilllllls
"~vI LO/llioll /11 1638, cd. T. C. Dale para a .Soclety ur Genealogists», 1931.

,/ "
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entre as SUaS funcoes domesticas e econ6micas. A mulher era
simultaneamente s6cia e subordinada; s6da, porqlie tomava COillJ
da famIlia, se encarregava da alimenta~50 e dir!gia as criadas;
suborclinada, porque era mulher, esposa e mite, e aduava comd
mlie em reJa~lio nos resHmtes (3).

as assalariados de ambos os sexos tinhatrt lima posi~fid Carpi!
liar e cspecffica no seio dn famJlia, fazendo parte deJa tant<}
quail to os (iJhos, mas nao cxaetaincnte na mcsma Pbst~lio. NaqueM
altura a (amfJia nao cra uma sociedade unica, mas' slm tres sociE~~
unues fund/das numa s6: a socledade consttlulda p~lo hombm e
pela Jnllllier, a dos puts c fIIhos e a do putrtio e let/ados .. Ma~
quando esles eram jovclls - c, ita maiof p~rte, os ~riados cnml
jovens -- e solteiros aproxlmavam-se multo dos fIIhos, quanto ~
fun~fio e condiCau social. Eis 0 acordo EcHo enire 10S pais duh\

I

[ ••pa? que vai para aprendiz e 0 seU futuro Iilestre. 0 rupaz
compt'OlIIele-se a vi vel' com 0 patriio cbhlO aprertUii durante sele
nnos, a guardar.Jhe os segredus e a obedecer tis suas ordchs (').

«Tabemas e cervejarias nlio frequentardj dados, carlas Oil
ql.laisqLler OIltros jogos proibidos HaO jogard; fomica{:Qo CO;"
quaisquer mlllheres /llio conleierdj ,i,lltrimollio COIll quolquer
lilt/Iller "aa ca;ltraird. Nao se auselttard quer de dia quer de lIaile
sem licel/fa do mestre, mas serd WI! verdadeiro e fie I criada .•

POl' scu lado 0 meslre compromete-se a ensinat ao aprendlz
a sua «a,.te, cib/cia atl acupa(:tio calll lI10derada correcfiioll.

(') Paro a estrutura dn famIlia c as run~{jes,~ clCvere5dos Sl'US me,~-
bros, v. 0 conslden\vel conjunto de conselhos re!lgiosos dados pelo c1ero,
gcrnllllcnle 0 clew purllano, ao seU povo c Impressos que I' como scrmi3cs
quer sob n forma de lrolados sabre a familia: por cilcmplo' William Gouge,
Uf DVll7c!stical1 Duties, 1622; William Perklns, C/trlstia,j beColtolllic, .1609
(lVorkes, vol. 3, Cambridge, 1618); WlUlam Fleetwood" Bishop of Ely, Tlte
Relat/ve Duties o{ Parertts alld C/tildrelt, T/l/sballds aud. Wives, Maslers awl
Servartf s (1705) ill Compleat Collection of SerlllortS, 1737. Obras ll;odemas
silo escassas, mas podem-se dar dols tltulo!: C. t. Powell, English Domestic
Relatiorts, 1487·1653, New York, 1917, e R. B. Schlatter, Tile Social Ideas o{
Religiolls Leaders, 1660·1688, 1940., .' "

(C) COlltrato entre William Selman, Agricultor, se6 filho Richard e
Thomus Stokes, teceliio, do Wiltshire, nsslnndo em 1705. Descobrirnos que
u verdudeiro numero de l1prendlzcs, rormnlmentc assim chnmados. pal'ece
tel' sido muilo cxngcmdo pelas ,historiadores e lambem pelos contempo-
runeos.
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i I «Fornecer.se de, c fornecer aD seu dUo criado a!iflle"tos,
'b~bidas, vestudrio, ,meios de limpeza, alojall/enlo' e lodas as
outras cousas duraltle 0 dito lerl1lo tie sele a,tos, e 110 lilll do dito

I ' ' ,

termo dar ao seu dito aprelldiz duos mudas de roupa, tl saber-
IJto pqra os dOlllillgos ~ dias sC/Iltas e lalo para as dias de Ira-
bf/llo.. '

I • Os nprendizcs ,cram, porlanlu, lrabalhadorcs que lillllbclll
Cf~ Wl10S~ filhos' ou filhas exIra (as raparigas ImnbcllI podium
Sf" ~H~r,~ndiza~~--:-~I;lC~l~~ia que vestir, c~ucar e ulimcnlur, uori-
glldos a,obedtencla, prOlbJuos de casar, nao remunerados e abso-

~t I ., I :.. -

lutarnentc'depende1!tes &lc it illade de vinle c um anos. Se os
,uprF~~~~~~scram tr~balhauores ·na posi~ftu de filhos e' nJhas, os
filhos e fiJhas da casa lambcm eram trabalhauores pOl' sua vcz.
g~ 1697, John Locke cslaluiu que os filhos dos pobrcs tleviallli t~a~~UJ~.r:iduranle .nar1c do, di~ quando atillgi.ssel11 a i~lade ~e

: tres I arws (').05 fJlhos e as ftlhas dum padelro Jondnno nao
! trPam liberdade para ir a escola durante l1luitos anos oa sua
: juventude ou mesl110 de briQcal' a "onl,loe quando chegavam a
: c~sa'. ~l;Iito cedo s~ enconlravam a fazer 0 que podiam, a pcn:irar
farinha ou n' ajudar a criaua com os cestos de pao a camlnho
d",~tenda no mercndo ou a desempenhar pequenas larcfas na in-
(loda prepara~ao d~s silccssivas refei~oes para lOoo 0 pessoal
Ja casa, , , ,,' I 'I ':Por~~lo, podemos vcr imediatalllenlc que 0 mundo quc nos
pcrdemos, como dccidi chamar-l~le, .nao era nenl~u~ pam~so. ou
i~ag~'<fl?iouroda.igualdadc, lolerancla ou bcnevolencla. f. taa ~m:
portante que cu nao seja mal compreendido nesle ponto que dlrcJ.J. qu~ 'rina sc podc aprcsenlar 0 advcnto da indtlstria como a pOl'-

, tador' da oprcssaa c cxplora~iio economiea, as quais .in cxistium.q~is~~m~patriarcal que come~amos a iJ1ves~igar .I~fioera I~OVO

na Inglaterra de Shakespeare e de Isabel I. Ymha Ja dos anllgos
, (3regos;' era Hio velho como a historia europeia e nao estavu COil-
; dnado 'a' Europa. E e bem possivel que, neslc sislema patriarcal,

~c tenham mallratado e escravizado as pessoas, scm rcmorsos,
'+fl10 acontcceu no sistema econ6mico que 0 substituiu na InglLl-

terra de William Blake e da rainlm Viloria. Na cpoca em que as
pessoas esperavam viver apenas trinta anos (6), como se sentiria
Ulli homem qULlndo verificava que a maior parte da sua vida
adullLl, talveT. loda, sc passava a traba/har para 0 seu suslenlo e
POllCOmais nllma farnlIia de oull'cm?

Mas as pessoas nao reconhccem faclos desla nalureza, c nin-
guclli se cOlllenla com esperar vivcr tanto tempo quanlo H maio-
ria de facto viveni. Qualquer cdauo au criaJa qo vclho rnunJu
social contava provavelmenle casar algum dia e, porlanlu, pas-
SLlr a cslar n caber;a de nova famflia, man tendo outro~ como "
subordinados. Sc c Jegflimo usaI' as paJavras exp10ra<;iio e upres>; "

. I d .. d \sao ao pensarmos no sistema economlco {O m",n ° pre-Ill us- '
trial, nflo csquc(;amos que havia, contudo, diferenr;as na manein!
de oprimir e de explorar. Tanto os que apoiavaf11 c desfrulavam 'I'
COIllOos que aguentavam a antiga ordem 'Social a julgavam clerna
e inallenlvcl. Nao existia qualquer esperanr;a de reforma. Como
poderia ela exislir quando a organizar;ao econ6mica era uma orga- I
nizar;:50 dornestica e as relar;6es cram rigidamellte regulaoas pdo ,/,' i
sistema social, pela propria essencia da Cristandade? . '\

Tudo is to contraslava vivamente com as esperan(;as sociais \
cia Inglaterra viloriana ou de todos as palses industri?is de hoje.
No nosso 111l1ndo,qualquer relar;:fio que se suponha VII' a a[cclar
a nos sa vida economica esta sujeita a mudanr;:a; cspera-se, na '
venJadc, que mude pOI' si mesma ou, sc isto nao suceder, que
seja mudada, melhorada, par uma aUloridadc omnieompelenlc,
a que 110Sconduz a um mundo social menos eSlavel, embora seja
Llpenas uma uas caraclerfstieas da nossa sociedade que nos impelc
a lodos ncssn uirccr;:f1o.Supomos que luoas as sociedaJcs indus-
triais SaD muito menos estaveis que as suas predecessoras. Fal-
ta-Illes a influenda, extraordinariamente cocsiva, que as relLlr;:oes
fmniliares possuem: 0 poder de reconciliar os frustrados c os
desconlcnlcs atravcs de meios emocionais. A revolllc;ao social,
cncamda COIIJOa mudanr;:a irrcversfvcl do padrao das rclar;:ocs
sociais, nunca acontcceu na tradicional e patriarcal socieJaJe
humana pre·industrial. Era quase impossivcl de imaginal'. Qll<lSe, '

ili
(~i Confercnda para 0 .Boanl of Trade>, 1697, ill~llIftlil em II. Ie Fox

Oourne. Ufe of 10/111 tocke, 1876, \'01. II, p, 377 c scgllll1lcs,
"



Tllas nao de todo. No reinado uc Hcnriquc VIII, Sir Thomas
More seguiu 0 exemplo de Platao ao imaginal' ullla viua sem inti-
rpidade e sem dinheiro, "lda que se tenhn austido de cOllceber
t;llla vida em que as criall~as n:io cOllllccessern os pais c cm que
a pJ'oll1iscuidodc fosse ulna illslil.uir;50 politic". Ccnlo c ciliqllcnta
anos mais tarde, Sir William Pclly. tlIll dos pril1lciros sociulogos
cia po/WeD, espcculou sabre a poligol1lia. E a Inglatcn;! dus Tullo-
les c das Stuartes jl:\ conhccia as estruluras socia is c os siste-
mas scxuals do mUlldo recentcl11cnle dcscobertu, Hiu (i1rcrcnfes
Jos seus que causavam nlarme. Mas cleve tel' pareciuo impossf-
vd esfaJ'r;arem-se pOl' 'imaginal' que semclhantcs coslUIIlf.'S pudes-
:>I~III ser mcsmo nlgo de satisfal6rio (1).

Ter-sc·a reparado que os papcis que utriuullIlos a lOUOS us
lllcmbros da vasta famIlia do mcstre padeit~o de Londres, no alia
(k 1619, sao cmocionalmentc bas[an[c silllbolicos e satisraturius.
1"icamos com a impressao de que, numa sodeclauc ol'ganizada
como cstn, nao obstante toda a sllbordinal,:ao, cxplol'U(;flo c ubli-
lcrac;:uo dos que ou cr m jovens Oll do scxo fcminino Oll cs[a-
vam a servir, Loda a L 'nle pertencia a um grupo - tllll grullo
familiar. Cada qual Linha 0 seu circulo de arec[o: [oda (\ rclac;iio
r.,~podia enlender como uma rcIac;:50 afediva.

N50 succde 0 J1Iesmo cOllnosco. Quem podent gostar do nome
duma socicdade de responsabilidade limilada Otl duma rcpar-
:ir;50 governamental da JIlesma maneira que llln apl'cndiz goslava

. do se~ meslre e pai-subsliluto, allamente safisfalorio, lI1eSl110que ,
('sle fossc til'a;lo. ca~tigador,' usudrio c hip6criln? Mas. sc a faml- £'

, tia e ~frculo de afeclo, tambcm podeni ser ccnario de 6diu. as pio-
res tiranos da' sociedade humana, os nssassinos e vil6es, s50 mari- ,.'

j, • • • • ~

1
(105 cllunenlos. c esposas rancol'osas, pms possesslvos c cnanc;:as) .
privadas de tudo. Na sodedade tradicional e patrim cnl cia Europa,

j 11<1 qual pralicamcn[e locla a genlc passavn a vida inleita no scio
I II I I
I. I I I,

i, (7) 1\ Utopia, dc Sir Thomas More, Coi publicalla em 1516; as v:irias
obras lie Sir William Petty subre Political Adtllllletick aparCcera1l1 C/l1diCc-

. I cntcs dalas, de 1680 a 1689. Dons cxcl11plos da intcl1sn curiosidntle dos
iliglescs sluarlilmos pdo sistema social e coslumes scxlwis dos .sclva-
gens> cia America, Africa e Asio SllU os JnibH~s de \cHura c l1S Iislns da
lJibliotcca de John Locke c tnmbcm de Isoac Ncwlun: v. John "arrison c

, !'cler Laslell, Ti,e UfJrury of 101111 Locke, Oxfurd, /965.
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duma familia, muitas vezes duma (mica famIlia, sc~elhaJltes tell-
soes devem ter sido conUnuas e sem lenllivos, incapazcs'de escapc,
cxcepto em ocasi6es de crise. Homens, mulheres e crian~as ten;
que viver juntos duranle muito tempo para poderertl ger,ar 0 poder
cl11oclonal duma tragcuia de S6focles, de Shakespeare otl dc
Racinc. Em lal sociedadc, os confllLos cslalavam entre indlvfduos,
il escala )lcs~)Onl. txccpluando as tUfas entre dlsUios c inricis Oll
entre rrolesl~1l1cs c catulicos. nno surglalll cOhflitos entre grnl1-

' .. ~~. I,. tiC!; Illussas de pessoas. NUllca poderlam exlstir siluat;ocs como
'\ as que fuzeru do nosso tempo, segundo alglIns nutores, arena de

\ revoluc;ao pei-petua. '. I

./ . Tudo Jslo s6 scra verdadeiramentc hist6rlco SC 0 pequeno

\

grupo de pessoas que fOlium pao no Londres dos Stunrles for,
na vcrdade, a unidadc social tlpica do vclhu, niuhdo, elll tanirl-

'-.. J~~~! .. C(J.I.lli}pil5.~s~-c~.lii~~~-razoes(itieno1·1~~~.iil--n ·-s·iijJor-~ttc
a casa do padeiro talvez csiivessc um tartto fohi do nornHll, bois
a panificac;:ao era uma ocupal)ao a!t~mentc tradldonal numa soelc-
oade cada vez mais sujeHa a altcra~6es ccon6micas. Na devid.\
altura, vcrcmos que uma famflia ctc treze pessoas, a qual tdrn-
belli cOllslitufa. uma unidadc de inodu~fio de treze, menus as
criunc;:as totalmente incapazes de lrabalhat·, era hastantc grande
para a socicdade inglesa daqi.i~le tempo. S6 as farrif!ias dos que
cram realmenle imporLantes, da aHa e da pequemi nobrezri, clos
lIlagislrados municipais e dos cotnerchintcs pr6speros tin/lam
geralmelllc ngregados Uio grandes. Podemos, com ef~iLo, to/nnr
n padarla como cxemplo represcntativo do limite maximo, em
lamanho e escola, clo grupo em que as classes JnfetJores viviam
e trnbalhavam. Entre as grandes massas que cuiiivavtim a letr~
c que serao n maior preocupa~iio deste ensaio. 0 grupo familiar
era llIais reduzido do que b cftculo dum artffice Iondrino. .

Mas !Ili oulras cousas a notal' quanlo ao pariorami comerdal
e industrial. Para princlpiar, vale a pena observar qUaD proerhi-
nen[cmenle a ddude e 0 adesanato figurani im memoria folcl6-
rica que ninda retcmos do murdo que nos perdcmus. 1\s nossas '
recorda~6es sobre a agricultura e 0 campo nao SaD nada que sc
possa comparar com as que domlnarahl aquelc lluindo dcsnpa-
rccido. 1\inda contamos nos nossos filhos como 0 aprendiz casQu
com a filhu do mestre, 05 quais silo os hcrois. Ou como urn cSi~a-



nllO casa com a viuva dcsamparaua pdo paijpatnl0 quundo esle
morre; esles estranhos mal reccbidos pc/a famllia suo os vil6es.
~{c(crJmo-nos a padciros q>1110 s'c esles rcalmcnlc IrubnlhnsscllI
nas suas cnsas; Callupos de soltcirunas <juc, na vcrdadc, sc SCII-
lam ao pc cia Jal'eira a fiar. Sc qCI11 quc arbilnhio c rul11anlico,
llI)l guia uli! sobrc 0 nsslillto cm t/ucsliio c a fmllusa culcq:iio dc
Contos de Facias rcun!dos pclus irmilus Grimlll fill AlcllHlllkl Inl
cer~a: de cenlo e cinquc!1ta anos. Estcs contos silo a fOllte prill-
dplII das historins quc nalTumos aus IlUSSOSfilhos ('). MCSlllo IHI

form~ qu~ Ihes deu Walt Disney c oUlros rcaJizadures de filmcs
C os autores de livros iluslradus para a camada mais juvcrn do
110SS0 rico,' ocioso, poderoso c pcrplcxo lTlundo de lriunfnulc
industriaJjza~ao, hislorias como a un Gala Borra/hcira fnzern.nus
/cmbrar nitidamente comp era outrora, a '~i(ia do aprcndiz, do
oficial assalariado - jOy'!wdeallte - , uo palrao c de toda a fami-
lia d~ casa do ••rHfice. Q que, de ccpo modo, signifiG\ que .ill
saq~rpos tudo.

: ~~~ell:os ou rccordaplOs vagamcntc quc um uficial assal,,-
, ri~HO- jO(Ufldeull/e -:- passav'1 rea!Jl1enlc urn Ull dais anos jor-
, na~cal~do:~ dlflcil p~rfodq cln qlle conelula pOl' fora 0 seu aprcll-

dizado, ja depois de trdnaqq 9 ilpto a des~lJ1peJ1lJar 0 seu oficio-,
anles de ter ganho, hen!ado ou adquirido pOI' casamento dinheiro
suficienfc para se eSlab~ieccr ele proprio como palrilo. I! preciso
reIleeti~ U.p1 poueo para vel' l}es.~a pr~liea a razao por que lanlos
hc~pis das poesias infalllis e outras hislorjas crram pelas estra-
das, Jiternlrpente it proeura qa fortuna. TCIllUS que ir ainua Ulll,pop:p rnais Jonge so q4is~rrnos yer aqui a origem do picarcsco
lIaJht~ratura, talvez meslllq 0 gcrmcn do rolJ~ancc, E sent preclso

, ,fl;'~er uma ~milis~, consei~nlc -l!ma invesliga<;iio hislorica -do
genero que, 56 r:ecent~menlc sc supos ser posslvcl e necessaria,
an!es rnesmo de se conseguirC))l alguns factos fragmentatias sabre
a fcrdencia dos jovcns para andarerp de urn lado para 0 Otltro.

Verifjcou-se que a maior parle dos jovcns a servir em casa olhcia,
cxceplo, e claro, as aprendizes, parecia considerar como cousa
normal uma mudanc;a de emprego que os levasse a tlma nova
familia, a intervalos de pOlleos anos (9).

Pensar que ludo islo C obvio e urn curioso e exaspcranle
nspeclo ue toda a questfio, pois signifiea que 0 historiador ainda
nflo scntiu a lIl:ccssiuadc ue a examinar eomo assunto de invcstiga-
~iio. Julga conhecel- cssa situa~iio de mem6ria, se nao por corn-
pn~clIsfio. Ouer isla dizer que a for~a do conlraste entre 0 IJOSSO

mundo e 0 mundo que 0 historiador se propoe descrever tem
pcrmanecido <lte aqui muito indistinla. Scm contraste olio !,ode y
haver inleira compreensiio. Vma das razoes pOl' que nos senllrnos ' )
perplexos perante a nossa sociedade induslrial e porque 0 hislo-
riador nUllca se dispos a dizer-nos como ~ra a sociedade antes
do advcnlo dOl induslria c parccc prcssllpor que foua a genle ja
() sauc.

Tcrcmos ilIuilo mais para dizer sabre 0 movimenlo de cria-
das de quinta para quinta, no velho mundo, e, nn devida <lltura,
voltul'cmos ao problema de nos compreendermos a n6s pr6prios
em contmstc com as 1I0SS0S antcpassados. Deixem-nos sublinhllr
de novo a escala de vida da famflia lrabalhadora do padeiro 100-
drino. No velho mundo, poucas eram as pessoas que se encon-
travam em grupos rnaiores do que 05 grupos Camiliares e poucas
iamilias havia com mais de uma duzia de membros. Ate it data,
o maior agregado familiar conhccido, a parle a ,corte e as casas
ua alta llourcza, lanlo Jaica como clerical, C 0 do baronete Sir
Richard Newdigale, com a sua casa de Arbury n~ paroquia de
Chi/vel'S COlOII, no Wal-wickshire, em 1684. Nesla familia havia
tdnla e sele pcssoas: Sir Richard e a esposa, La~y Mary New-
uigale, sele mhas, todns com menos de dezasseis auos, e vinic
e oilo scrvi~ais: dezassele horn ens c rapazes e onze mulhcrcs e

i . <I> OS COlltoS de Fadl/s dos irmdos GrimllJ foram prilllciro puhlica-
Llos em atcmiio em 1812·i4, mas foram logo trllduzidos para ingles. 'lwIJcn-
lalldo a repcrt6rio de tal litcratura que ja cslavu a lornnr·se popular. Em

: visla da origem do prolcslo 'social JIIal'xisla 110 I11csmo pals c ao I11CSII\O
lempo, lalvcz scja' sillllJflcalivo que a villa induslrial tradidonnl fossc
romanli~tla em grande escala na Alcmanlw.

(9) Para a movirncnlo de /lCSSOOS a inslalarcm·sc ora numa lerra
ora IJOlltra, v. Cnpflulo V c 0 artigo of rcfcriLlo: Laslclt e Harrison, Clny-
worlh c Cogcnhoc, it! /listorical Essays. preselltefl to David Ogg, ~d.. I1. E ..
lie/I I nLl R, L. 01 IIml , 1963 (Pl'. 157-84), Para Clayworlh, a fonlc pnnclpal C
Tlte Rector's Book, Clayu'Ortil. NailS. Ed. Gilt and Guilforll, Nottingham,
19/0.



l<lpHrigas ('0). 0 que era ainda uma familia e nfto uma institui<;fio,
gllipO de pessoal, escrit6rio ou firma.

Todo 0 csfoJ'~o flsico sc fazia il cscala hUJnHlla, quer 0 do
trabal1l:Hlor cOlllcfcinl / /' J .andrcs, qucr 0 do 1Jljllciw quc vivia
c Jabulnva na aldcla de l't_wdigalc em ellilvcrs COtOll. EIII '"gla.
te! w, nada havia de ,mais grnlldioso do que a PunIc de LOlldn:s
o~, II eatcdrnl dc. s. Puulo, nem IIcnhU/l11\eOllstrl.\(;fio d'o IIllllldo
olJde~lal se pol1rn comparal' ao Coliscu de ROllla. Tudo 0 que
ela leplporal estava tambem ligado a durar;no tla vida Iltllllall<1.
A mo~tc do patriio/padeiro, chcfe de familia, siglliriG1Va geml-
mente a fim da padaria. Claro que poderia lluver UIlI Who a
suceder-lhc; mas os filhos sobrcvivcntes sedam jovcns, llO casu de
o.~adciro ter vivido tanto quanto a maior parte Jos J1U/JICtlS
vlVlam. Ou urn aprendiz podcria cumpdr a IHtima funr;iiu Ja sua
i:lprcndi~gem, islo C, servir de fiJho substitulo c, dcpois, casal'
com a [1111ado patrao ou ale,com a villva. SurprcendclltclIlcntc
era a iviuva que, se pudcsse, mantinha llluilas vczes 0 t1eg6cio:

, P?rlanlO" este nao era simplcsmcnle UIl1munuo sem fLibri-
CWl" scm firmas e, em grande parte, sem continuidadc ccolldlllicn.
EiUstiam algumas socicdades formadas pOl' deus, principa/JIlcllle
em Londres, mas, utna vez que caJa actividade cslnV8 lilllilada ao
que se podia organizar dcntro de UIlla familia e it dura<;fto da vida
do seU chefe, lravava-se uma IUla sempre renovada para assegu-
rar a corHinuidade e as expectalivas qucmto ao futuro. "CellI!.)
c ~'ihte pcssoas viviam naquela [amflia, das quais, tiramlu seis
ou selle, todosos reslanles cram cHados ou acoslaJu~". Assilll
era a: casn dos Herberts, condes de Pembroke, 110S3110S antcrio-
r~s l1 GUerrn Civil" como Coi rcgislndo limo geJ'u~i1()depuis em
LIves, de John Aubrey, antiquario sentimental do West CountJ'y,
ancle 'as Herberts sc tinl1am insta/ado. 1:. de tuda a prudencia
!er cuidado com 0 que as pcssoas gostavam de rela!ar quan!u ao

tamanlto e esp/endor das gnmdes famflias dos lempos passm.los.
o rClldimenlo anual dos Herberts ern de 16000 Hbrns - escrcvc
John Aubrey -, embora, com os cargos publicos e tudo 0 mais,
u conde tivcsse 30000 libras por anD (II). E, pOl' ser grande 0 ren-
dimcllto, u grulltlczn do sequito e hospilnlidade eram incompar6. I

vcis. Estes s50 nlllneros imposs{vels, mas sa bemus que, na uccaJa J

de 1(,20, no Castelo de Naworth, na CumberIandia, Lord William I
HowHrd Illllntlnltn cnlre qunrenln n clnquclIln crJudos com um I
l'endiJnento muHo mais pequeno (12). Tudo lslo excmpliflca a fuh- )
.;ao simbOlka da [am{lia aristocnHica numa sociedade de famJlias )~
surprecndcnlcmente pequenas, como veremos. E/as existiam cumo
que em desafio a Hmila~fio do lamanho e para crear uma linha-
gem que pcrmaneceria para sempre. '

Fa~amos agora uma pausa a f1m de chamnr a alen~fio pai'a
o facto de 0 nosso argumento nao ser completo. Havia na eslru-
tura social ua Europa, antes do ad~enlo dri industria, uma orga-
ni7.a~50 que excedia grandemente a famrlht, quer em tamanhp. I

qucr em capacidade de resistt;ncia. Eni a Igreja CrisHi. 1:. verdade
que lima pessoa do povo, em especial se mulher, ll;unca frequen- I

lava rcuniOes 1I1111orcs do que as que podcrlnm fazer-se numn
casa vulgar senno quando ia it Igreja. Quarldo olhambs a ads!o- )
cracia e n Igreja sob 0 ponlo de vista da cscala de vid~ e da Iran-
siloriedade de todas as insdtui~oes feitas pelo horne/n, veriCica-
1110Sque as suas fUJ1(;6esde enlao fariam pouco scntido numa i
sociedade induslrial como a nossa. Exisliam - e ainda existkm '
na Inglaterra de hoje - acordos complicauos, feilos para qt,tej ;
familia 1I0bre pudcsse dar mais facilmenle a impressao de .sel'p· I
pre ler cxlslido. Tals coino, pot cxemplo, as intrincadas leis de I
sucessao que permiliam a urn primo, ainda que araslado, succJc,"
ao tllulo e i\ chefia de lima casa contanto que descendesse· por I
Hnlla masclilina. Tal como 0 facto de b rcniedio ultimo eslai' iib I

poder que tinha a Coroa, 0 manancial de honrarJa, de dcci~rai- :
legftima uma sucessao an6mala. A alta nobreza era para todo 0 I
sempre. i

I<") V. John Aubrey, Nalural llistory of Wilts1lire; 1685, ed. J. BllltOll,
Ox Cord, 1847. I

(11) V. Sclectio/ls fWIII ti,e /lousellold Rooks of tire Lord Wiftialll I
Howard of Nl/\IIortll Castle, Surlees Society, J878.

I

) I (fO) V. a nOI~vel,Isla dos h~bilantes dcstn colllullidaue /105 Nell'tlig/lle
lopers do .Warwlck Record 01flee», C. R. 136,vol. 12, p. 64 e scguinles.
N?!c.se que ncstc panigrafo e passim uestc cnsaio. as palav]'[Is"casa> c
-famllia. sao .us~dn5Jntercambiavclmente,como os !JOn!CIIS do tempo as
uSilvam. As dJstm~oes tc!clllc:ISque se fazcll1enlre clus para fins sodo.
16gicosseriio discutldas em refcrenda it eslru!ura social pre-industrial flU
01tra mais vasla a que ja IIOS refcrimos.

.
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Mas a simb6Jica atribui~ao de perpetuidade e apcllas ltlllU
• das fun~oes sociais da Igreja. Numa altura cm que a aptiduu
, para IeI' entendendo, c pan, escrever J1lllilo mnis do qlle uma
; drta pessonl, estav8 confinada, nn maior parte d<ls vczes, a mino-
: ria: dominante duma socicdadc que, pOl' outro lado, cra oral
: i1!l comunicac;:iiu, 0, paroco 'prcgador consLiluiu 0 grande clo
entre a massa Hc!ruda e os mundos polHico, tccniw C ClIllo.
Tpdos os dornin~os de manha, scntadas /las 10 000 igrcjas 1'al'O-
qpials ~e lnglaterra, 'crn grupos de 20, 50, 100 ou 200, as grandes
~assas anaJfabctasnao fomavam parle apenas na urllca uclivi-
d~de de grupo que cOfllp<;rtilhavarn normalmente CUIlloutras pes-
soas de fora das suas proprias famllias, mas infonnavalll-sc, lalll-
bern, da t'tnica maneira que Ihcs era acessfvel, do que se passava

! em Inglaterra~ na Europa e em todo 0 Mundo. 0 clem cra illdis-
; pensayel it activi~ad,e religiosa do velho munoo numn alll1l'<1 cm
que a reHgHio era ainda de interesse e importancia funoalllcnlais.
~as 0 clero :tambcm era importante devioo fls suns rUII~ocs /la
ccimunica~fio social. Talvez scja esta uma dus razoes pOI"que 0

. puritano lc1go insistin tanto num c1ero prcgaoor.
, i Quando insistimos na minuscula escala de vida do munduI, "
I pre-industrial, sobreludo no pequeno tamanlto do gru)Jo no <junl
, quasc tooa a gente passava a sua vida, lu1, cvidentcmente, ccrtas
~easioes e certas instituic;:6cs que niio devemos csqllcccr. IIavia
9~ exerckios militares -reuniao allual dc tudos os indivfouos
v~lidos de cada ~ondado - os quais, no tempo dos Tudor, se
fU,zi,!mdepois das colhcitas (Il). Se hem que nao fosselll l1luiLos,

: existiam tambem soldados regularcs: varicgaoos banJos de
'homens menos prometcoorcs, crrandu atnis do estantlartc de
algum oohre aventureiro. Muilo mais familiares aos lnglescs, pelo
menos nas areas marflimas, dcvem tel' siao as marinbciros. Vinte,
lr~nta, mesmo cinquenta homens no mar, ilS vezcs durLlllle dins
,au atc semanas a fio.

I

i (U) Sobre as reuniocs lie ror~as militares lie calla condatlo v. E. E.

I Rich,' Ecoliomic /{;story Rtwicw, Second Series, II, 3, 1950, e, para um
I rcgisto multo revelador de urn <leles, v, John Smith of Nibley, Me" a/ld
I Armour for Glo/lcestersllfre, 1608, pubJicado em 1902.
, I
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Esses grupos sao para nos liliputianos quando os compara-
mas com as organiza~6cs mililares e navais dos n~ssos dias: todo
o Excrcito Parlamcntar que }utou em Marston Moor podia scr
acomodado no Queell Elizabeth e no Queell Ma'ry (If),

Outras organizat;oes e funt;oes que reuniam grupos de pcssoas
eram as sessoes peri6dicas do tribunal criminal e civil na cidade
principal de enda condado, as scssocs trimestrais dos tribunais
surcriures lIus condados, as rcuniOes Jus tribunais sellhoriais
nas ,ddcias, dos concelhos municipais nas cidadcs, das eumpa-
nhias uu onlclls dc artifices (uma para cad" ~ucio ou oCllpa~ao)
~ as asscmbleias ocasionais de c1crigos ou de sacerdotes nao
eUllforrllistas. As mais reguJares de todas elas e, provavelmcntc,
as maiores em escala e rnais Camiliares aos homens e rnulheres 1
do povo, eram os mercados semanais e as fdras anuais de cada
localidade. Dcpois, havia as 2000 escolas' em toda a Inglaterra \
(lima rara cnda cinco par6quias), mas pOllcas eram suficiente-
Inenle grandcs para terem mais do que urn professor, e ainda as
<.luas universidades, com menus de 10 000 homehs ao todo (15).
E 0 proprio Parlamentu. Todas estas func;:ues e institui~ocs reu-
lIiam um cello numero de homens para fins que: niio sc podem
chamaI' familiares. As mulheres lambem se reuniam, sc bem que,
a excep<;fio dos mercados, fossem mais espectadoras do' qlle par-
tlcipantes.

o facto de ser possivel citar, numa all duas Crases, a maior
parte das instiluic;ues e func;6es ern larga escala, lama 0 con-
traste com 0 nosso mundo muito mais expressivo. Basla so pcn-
sar nas centcllas de crianc;as sentadas diariamenle lias salas de
aula cm todo 0 pais, nas centenas c milhares de pessoas juntas
nas fabricas, escrit6rios e lojas, para vel' a diCerenc;a. 0 cstudo

(Il) Cromwell comal1o'Jou 26000 ou 27 000 hOlllens cm Marslon Moor,
a que dcvc tel' sido uma das majores mulliu6es organizadas que sc reuni-
nllll em Inglaterra anles lIa era napule6nica; os .r 'cns. Iransporlavarn
15000 soltlados em calla via gem alraves do Atliinli' "Ire 194049. A maior
for~a de tropas Coi de 70000 durante 'urn breve p",IOUO sob 8 republica
inglesa, v. C. H, Firlh, Cromwell's AmI)" 1902, p. 35.

(IS) lIa IIlllii !ista de escolas em W. A. L Vincent, TIle State Gild,
Scholl Educatioll, 1640-1660, ill £IIl:lal/(/ alld Wales, 1950; para as universi·
dades no tempo dos Stuart, v. M. H. Curl is, Oxford fllld Call/bridge ill

Trmls;tioll, 1558·1642, Oxford, 1959.



minucioso do mundo social pnS-industrial torna csta questiio de
~scala ainda mais crftica. Havia dcscontinuidadc ontle quer que
[actos da vida ccon6mica e da tccnologia exigisscl11 lllll grupo de
trabalho diferente tlo da familia trabnIhmlora, em lamanho e
:constitui.;ao. Dal, 0 screm considcrndos cxccpdonuis a tripulu-
~aol dum nuvio, o.grupo de trabnlhadores num cdiflcio O!J COIIS-

lru~aoj os dnqucnta oU sesscntu homclls ntlultos que [osselll
necessarios nUma mina ou numa munufactura de annall1enl.os.
h, de faclo, cram-no, tanto assim que a constru~fio civil tivcm a
sua propria associa~1io dcsde os tempos medicvais c os minciros
cratn uma comunidude 0 parte onde quer que sc cncolltrassem C~}·

: Niio foi apenas a escala de lrabalho e 0 tamunho do grupo
quci as {ornou excepciollals, mas tambl1m a constituic;ao do pro-
'prio grupo. Na casa de pahifica~50 que escolhclJlus COIllO padrfio,
o scxo e a idadc estavam misturndos. As crianC;as alortulludas
l)odcriam sail' para a cscola, mas os adu!tos, CIlI gcml, nflo trnb~-
Ihavam fora de casa. Nao havia nada que correspondesse aos 1111-

ljmrcs de jovcns HUS Iinhas de lJ1ontagem, as cClltcnas de l'Hpari-
Bas nos escrit6rio!;, lIS vidas solitarias das donus dc casa quc
hoje Uio bem conhecemos. Vel'crnos que, surprcclldclltemente,

:numa cpoca em que possibilidades de sobrcvivcllcia prcvalc-
I centes eram multo mCH' s favonivcis, uquelcs que atillgiam uma
.idade avan<;aua viviam e 1I1orriam 50S, nas minusculns «choupa-
nas» ou, ~s vezes, nos asiIos, que entao largamclltc sc constrululJI
J1a Inglatcrra dos Tudor e dos Stuart (17). Estes cstabclecimenl.os
de assistencia publica, de proposito c tamailho limitndos, tinham
come<;ado 0 seu melanc6lico capitulo nn historia do J1Ovoingles.

I '
I

Mas, fora tlisso, a vida em instilul~oes publicas de .caridadc cni
quasc desconhecida. Nao havia hotels, casas de h6spcdes au blo-
cas de aj,arlamcntos para pessoas solteiras. e havia muito .pou-
cos hospitals, cmbora neiihum como as que. cohheccmos hoJe.
Rapazes e rnparlgas que vlve.sserri sozlnhos cram taros. a grupo
familiar, no qual a grande maiod!! vivia, era 0 qUe podcmos sem
dtlvida chamar um gtUpo «cquillbradoll e «sauddvel".

, ~ , t "i ;1

Quarido n6s voltamos da cldadede Londi-es, construfda a-
mao, para n imensidade dn Inglaterra rural, Jnolclada n;anua!-
mente, contlnuamos coni 0 mesmo preconceito' sentimental.
A cada quinta corrcspondia uma faniflia que se espalhava pela
sua pon;ao de terrenos dn aldelu, do mesmo triodo que ri fllniflia
do artesao-chefe precnchia a sua oflcina. buando a proprlcJadc
rlll'al era pequena - e 0 eram na sua maior part.e, como sao hoje
CiS propricdudes turais dos campOlleses eurojJetis, 0 homem cul-
tivava-a com a ajuda da intllher e dos cilhos. Devcmos Icrilbd~
que, cm gentl, nenhum homem solteiro se endirtegava de ieHilli,
assim como nao era vulgar ver·s~ um homem solleiro a frehte
duma oficill3 na ddade. a chefe duma familia eni iiaturalm~~te
o dona de uma casa, fosse ele carnicelro, padelro, fabricmHe de
castl~llis ou multo slmplesmente «homem·maddo~ (/ItlSbllllcll1iu/i, '1
lavraclor), nome universal dado bquele ctijo talcntd era lavra~ a
terra. Devemos insistir que 0 casamento eni orequlsito p~i:a. a
entrada 113 sociedade como tnembri:> de clireito, tanto 110S «:entros
urbanos dispersos como nos cartlpos em reclar - uma das regras
que deu UI11cankter especial a sociedade dos' nassos antepas- j
sados.

'" ~ ( • I ' ; fExistla contudo, l1a escaln e organiza<;iio do ttaballlO, uma
djferell~a entre 0 campo e a cidade. As necessidades da vida
rural exigiam perlodicamente agrupamentos de pessoas de c~~as
diversas para fins econ6micos comuns, pOI' vezes como que uma
JI1ultidao dc homens, mulhcres e crian~as a trabalharem en; con·
junto dias a fio. andc 0 solo ainda se cultivava em campo ahcrto
e cacla casa tinha urn cerIa mimera de Jeiras espa'hadas pOl'
toda a area livre, e nao urn compacto a~lomerado de cercados,
a lavrn era uma actlvldade cooperatlva, assirti como muitas outnis
opera~6es, com destaque para as celfas, 0 que se manteve para
aJem da introdu~ao dos cercados. Ainda nao sabemos qbao imp6r-

, (16) Parn us conslrutores, v. D. Knoop nntl G. }'. Joncs, The ~e,~ie,,?1
Mason Manchester, 1933, e vados arljgos subre esle lemn. Pam 11 Intlustua
em la;ga cscnln c sun urgnnizas-ao. \'arios arligo~ d: J. U. Nef, sob.rclll.do
o da Bco/wlIlie [{is lory RevielV. 1934. Para os 111II1.CI I'OS , G. R LeWIS. 1',e
SID/maries, 1930, J. W. Gough, Tile Milles of Mer,d,p, O)(ronl, 1930, e J. U.
Nef, Tire Rise of tire Dritislr Coal IlIdu.~I")', 2 vols., ~Y32.. .. •

(17) 0 numero, tamallho e orgamzar;iio de nSllos IIlSll!llldos dc }480
a !b60 eslao enlre os topicos sobre Lontlres e contlatlos sclcCCJo/wd.os, lel1l~s

,dc, que W. K. Jortlnn tl'ula ern Ires imporlanles volumes ~obre 1IIu~1~roPla
duranle esse pcrlodo -PI,ilalllltropy in EII~/alltl, 1959; 1lIe Clra,.rtres 01

. Lol/dim 1960; Tile Clrarilies 01 HI/ral England, 1961. l'OllCOS pareeem. IeI'
contido' ~nais dc uma duzin OU vinIc inlernados, ma~ em 1660 tnlvc7. vlves-
sein em LollJres perlo tic 1400 pcssuas em lais instilult;ocs.
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tante foi estc elemento de fon;ada actividade cumum para a vida
da: comunidade rural inglesa nas vcsperas tla indust rializac;au
ou qua·~.~.diferenc;a que Ceza introduc;iio dos ccrcadus. Mas, <juul- 'J
quer que fosse a situac;iio, a transConnac;iio economica das seculos ..\'
Jty~ c ~ destroiu completamellte 0 sClllimento de cOlllullidadc . ,
na vida rural inglcs<!. Q gruJlo de hornells de vL1rias <juintas a
rev91vercm a tcrra lla Prit~lavcrn com 0 pcsado urullo, 0 bnudo
de' ceifeirns. de toclus as casas da aldcia, a abrircllI caminho pOl'
entre a etva alta para comcc;arem a cortnr a feno, nao Ii'lCl'UlTI
su~essor~s nas actividades ccullomicas elll larga escala, pois a
org~niza~ao destes gropos era, par prindpio, completamente dire-
renfe £f~ organiza~ao duma fabrica, duma firma ou mesnlO duma
quinta colcctiva. .
: : T~rito antes c0r:t0 apos 0 aparecimento dos cercados, fllgulls
campol1~ses prosperavam: as colheitas cram JIIais [artas e till!lam
'llais tcr ~ pani cultivar. A fim de conseguir a mao-dc-ohm extra
e~t~o n'eces'saria, 0 proprieturio da quinta, tal como Ulll urtesfio
kfprtu~~J9, \aumenLava q sua Camflia trabnlhadora, contrL!fanuo
~apaze$'e 'raparigas como criados para vivcrclII com cle e lavra-
~dnos'campos. Tinha de 0 fazeI'. m~smo que a terra que cuhivava
h~o foss'e' delc' mas sim n1'rendaua a grande famil' h casa sellllO-
~i~t. Ve~ificamos que, '0'5 vezcs, ele p1'cfcria pOl' os seus proprios
filhos a ~crvir c trazer oUlros jovens para fazer 0 trabalho que Jiles
'c~mpetida. J:. cstc um dos POllCOSvislumbres que podcrnos tcr
'da vida! ~mocional duma familia des Ie tempo, puis lIIoslra quc
h~viapals .que se' senLiriam rclutanLes elll submclcr os SCIIS pro-
p~ios (Hhos n disciplinn do trabalho em sua cnSH.Significnva lam-

, b~m; que os criados nao c1'uI11simples bcncfkios auicionais ua
':,liRucz~ ~ ~a posic;ao. No lcm~o dos SLuart,. UIll qllar~~ Ol~Illesmo

urn tcr~b de todns ~s fa~nfhas do pals ~lIlhall1 cnatlos, 0 que
~1J~er'd!~er que as pessons muilo humildcs ta~nbcm o~ pos:~ulam,
'j da mes$a mal1cira qtlc os titula1'cs e os flCOS. AlclIl dISSO, a
! mai~r parte dos criados, na grande ou nn pequena casa, !Iomens
.~:lllulhefes, ocupavam-se do amanha ua telTa (lA),
;' !
,,;1' 1(11) :'iEin Eallng no Middlesex, em 1959 (v. nola 73), cnlao umn .aldei.a

. " pt-ovlnciana. e claro, n50 menos de 60 % de lodas as pes.sons CO!II Idadcs
l.c9mpreendidas entre os 15 e os 19 anos eslavam a serVlr. 0 lIumero de
j, cliados 'era de 109 numa popular;5.o de 426, e cnconlravarn-sc em mals de
/"1 i .
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Os rapazcs e os homens encarregavam-se da lavra, das scbes,
das CalTO~flSe do pesado c especializado trabalho das colhcitas.
As mulheres e as l'aparigas cuidavam da casa, preparavam as
refei~6es, Cazium a manteiga e 0 queijo, 0 pao e a cerveja, e tam-
bem tratav3m do gada e levavan~ a Crula para 0 mercado. No '
tempo das colheitas, de Junho a Gutubro, todas as maos se
()cupavam c todas as costas estavam dobradas. Eslcs cram os /1
mcses decisivos para toua a popula~ao sujeita ao humido clima
nortenho da Inglaterra, com uma unica calheita por estac;ao c
confiando nllma au duas culturas npenas. Tao crHico era obter
cereais para pao, que a primeira regra da nobreza (urn «gentle- i,/{'-'man» nunca sujava as maos para ganhar a vida) podia ser entao

!revogada.
Sugerimos que uma caracleristica fundamental do mundo

que 1l6s perdclIlos era 0 local de trabalho,' que se supunha uni-
\'crsalrnente sel' a casa. Referimos que, no caso da industria c
nas ciuades, 0 homem contratado, que trabalhava :fora de casa
duranle 0 dia e ia a casa comer e dormir, era considerado cxcep-
dona!. A parte as medidas geralmcllte estabelecidas sabre os
assalariados «jornadeantcs», os quais cralll, de facio, 0 foco de
quaisquer uificultlades nas relac;6es de trabalho que enta~ sc
cxperimentavam nas cidades, nao se descobriu ncnhum' acordo-
-padrfto que previssc a divisao permanente entre 0 local ue habi-
ta~a() e 0 local de trabalho. Que lais divisoes exisliam e que
poderiam mesl110 tel' sido lugar COlllum na cidade e no campo,
e um Cacto que nao se pode pOl' em dllvida. Ha provns de que,
Ila cidade de Beauvais, em Fran~a, em todo 0 caso, urn fabri-
cante de tecidos em grande escala tinlla em sua casa maquina-
ria para mais homens do que poderiam possivelmcnte hi viver.
Julga-sc que os homens vinham das alueias ate Beauvais para
trabnlharem duranle 0 uia, tal como nn Inglaterra vitodalla os
homcns iam das aldeias para as ddades para trabalharcm na
conslrU<,:iiocivil. Nas zonas de Inglalerra que primCiro se inuus-

UI1l len;o do lolal das casas: dois quintos desles eram «criados de lavounl>_
Esles [actos delnlhndos sabre a eslrulura social [oram conflrmados ern
dtlzias de comunidades sluartianas, lalvez em maior exlensao para Clay-
worth no Nollinghamshire: v. 0 arligo de Laslett e Harrison (Nola 9).



,\ ii\ltellA VA lIU~iANWADt;

Ilrializaram existeni lndlcios de que, taJ como cm Beauvais,
.1lavia unidadcs econ6micas que llnham de ser supridns de jor-
naleiros, os qUais vinham, talvcz, dos Jugares circunvizinhos, mas
ccrtamenle lnmbem cram recrulodos dcntrc as filhos crcscldos de

; famflias que viviam na cidade: rapazes, talvez, e I1ICSJIlOII01lIClIS
:nuHs vclhos e homens casados que nfio trabalhavallI no lllgm"onde

. ;rdidiam ("). Mas, apesur de ludo 0 que se c.lisse, a divisfio entre
;0 ~ocal de· hnbita~ao C 0 local de trobnlho 111\0era cnmclcrfslica

: ;re~onhecida dn estruturn s?cial das cidades habitmla5 pelos nus-
'sos anlepassados. A viagem para 0 lrabalho, a h6spcde solitario
;que paga a renda com 0 salario ganho na fnbrica, sao marcos
caraclel"islicas da 110S5asociedade e nao da deles. Somos fon;-ados

, ::Ipensat quc, em assuntos lndustrlais c comcrciais, sc slJplJlIIHl
(que a famflia trabalhadora sc bnstava a si propria quanto a mao-
!,.db-obt·~, ri50 obstantc as vicissiludes do mercado.
II I

! : Mas 0 grau de acti\'idaclc em agricullura c Cundalllclllalmcntc
'ritmlco e as suas cxig~ndas de mao-de-obra varinJll inevitavcl-
'mente com' a :epoca do ano; 0 eslado do tempo duranle a semana
c ainda com os prc~os dos jJrodulos no mercado. Para cOlISe-
guir traha/hat' 0 solo, cspccialmcntc, como Ja 110S rcl'erimos,
c~m o,clima c a gcologia da Inglalcrra, era IJrcciso dispor de

; um fundo ,de mao-de-obra que a familia de Javnlllores poderia:ioJ nao utliizar, con[orme 0 chde decidisse. A maneira como se
'I proviam conll'a csta Ilccessidade mostra quao cOllvcnicntementc
! a eslrutura lr~ndicional ~ palriarcal cla sociedncle podia ser "clap-
:rada para satisCazer as neccssidmles duma econolllia particular.
T~mos, de invesliga-Ia nas hislul'ias da vida dos llOl11cns c das

; tqulheres que viviam nas aldeias, nas lislas de mcslcres que se
.t'kerciam no campo, os quais faziam parte dessa vida lanto C0ll10
i o;que se passava Jl~Sestabulos e celeiros. ComeCClllOScorn 0 cicio
! de vida dum :habitanlc pobrc duma a/deia illglesa.,.. ,
" ,

Muitas vezes,. mesmo quase sempre, um rapaz (ou uma rtijJa-·
riga), nasc1do numa «cboupana., deixava a casa' paterna para'
ir servir aos 10, 11 ou 12 anos de Made, entbora tenhamos encoil-i

trado «criados» com apenas 8 au 9 anos. Ele (olt el~) juniaHi-se,1
entao, a uma outra farnl1la. Se fosse rapaz, duHiuit-se-la crlado'
de Javoura e fkarin nn posi~ao de servkat, se betrl qUe nao neccs-
sarinmente scmpre nu mesrria casa, nl~ sc casar. b fncsnlO acon~
tcela com as raparigas e as mulhercs: 0 casamento,· Se e qti~ndd
surgisse, far-se-Ia frequcnlementc com oulro criado. Durantc'esle
tempo, que poderia ser de 12, 15 ou mesnto 20 anos,lo crindci era
mantido peto patriio e nao corrlli 0 risco da poh~eza ou da Camej
1llcsmo que 0 modeslo lavrador ct>m quem ele vlvia estivcsse pior
acornodauo do que os cavalos do senhbr das tetras e andasse
mais mal vestido do que os cHados do mesmo sehhbr das tcrras~
«as cavalos do proprietario», escreveU Urn contempod\nco do
humilde lavrndor, «cstiio em cabs rhelhores do qt.le Ii dele e J
seu criado mais f lfimo vesle-se de pario fota das posses dele •.
Contudo, 0 lavrador tinlui 0 seu phSprio cHarlo, pais qualldd
rczava as ora~6es familiares, depois de um dia de labutd exaus·
liva, "8 mulhet donnia nutri canto, 0 fithb noutro e 0 criaclo
ninda Iloutro. (10). ,

Mas a pobreza aguardava 0 cl'iado do lrivnidor, quando SC
cnsnva e in viver numa «choupana. de tntbalhl1dor' como uquclh

, em que nascern. Quem quer .que tivesse side 0 seu ~ntigu patriid,
o trabalhador, recenle criado da lavoura, esiava sujeilo a cair
na miserla logo que a mulher cOl11e~asseit ler fI1hos c clc per'·
desse os ganhos dt\ sua companhcira. Vma vez fora dn casH do
Javrador, t1nha de viver da sun joma e, como toclos as mch1.bros
da sua familia, estava sujeito aos caprlclios local~ do met-cado
do trabalho. Jornalelro era agora a sua 4eriomina~iio corhict:i,
pois so ganhava dinheiro contratando-se dia a diacom os Mvra-
dores da sua aldeia. Eis uma grande fonte da mao-de-obra extra-
necessaria ao bom andamento da ngricultura, e 0 pobre earn I)\?-
nes apcnas podia esperar emprego sezonal a t.lma joma fixa,
da Jnesma maneira que 0 seu salado como cI'iado fora fixado

(19) Para as £abricanles de panos de Beauvais, v. a ohm c1assica de
dcscri~ilo sociologica/hlsI6rica, Pierre Gouhert, lJeal/pais el les Heal/Pois;s,
Paris. 1960, Purt I, Ch. VIII, e, parn u lamanho reat das clllpresns. v.I'. 284.

, A imp'ressau de quc, nas cida<.lcs il1glcsus, os cllIpregados ,in vil1lmJn do
,. campo para tlur Unt dia de trabalho c uma illlprcss:io gcral e::ll1hn nlran's

, tins list as de comuhidadcs ja rC£eridas.
I .
I
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(20) Richard Sleeh:, TIle Husbnrull1lall's Calli/lg, 2nd cd., 1672, pp.
76 e 86.
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pel os ju(zes de paz. Nas !abclas publicadas. eslavam prcvislas
cJuas f~rmas de jorna: com C sem comida e bcbiua. Ao chegar
a quir~a :pal'a pegal' no trabalho, 0 jornaleiro podia exigir 0 sell
Jugal' q mesa junto dos criados que viviam lIa casa, podendo-se
qizer 9tte se ,tornava membro ua famflia trabalhauora durante
nq~eIe dja ao «partilhar 0 pao» com os membros pcnilancnles.
Era quq~~ um acto safl'fullclIlal.

, li~c.;ntapto 0 jornaJeiro nao vivia so dos seus gallhos oca·
~ionais. Para principiar, tinha 0 produto da pcquena pon;flu uc
terrcllo qu~ I:ircund~va a «choupana», 0 qual, conformc fora deere-
lado pcl9 ~overno de isabel I, seria de quatro acres, elllbora islora~ se ppssa considel'ar como uma regfa gera!. Dcpois havia os
~o?rcs atirados aos seus Whos por espantarem os pass3ms, apa-
nh~rem bichos daninhos uu tomarem conla dos carncims, Mas,
sobre~udo, havia os ganhos da muJher e de toua a pcquenn Cami-
Ii!! n~~ ocupa~6es llinduslriais». Uma pequcna famflia, porque
~04os 0l! filhoscrc~ddos tinham de sair de casa c porquc a morte
chegava depressa. Foram os camponeses de InglntclTa que man-
Jivcranl ~ grande inu4stria inglcsa da Hi, fialldo 0 fio qlle os

rl f~qrjca!l~cs capllnlisll!s de panos e fll7.cndns Illes Irrl7.illrl1 11porta.
tf ~om~ff!IO. u InutlSlrln COIISCI'\'utt vlvus os Iwlnes llil JlIgllllcrm
II t10$ 110S50Snnlepas5ados, em euJa oplnii\o 0 pl'oble/lHl du pobrc1.a
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1
se' nodia resulver pclil expullsi\o du uctiviullde induslrlul.

\~ ,f
/' EJ1~~~qrHhaja quep' Iliio tcnhu vlslu 0 probll'llla dcs'" IlHlIleil'll,

n Cxl5t~11cln tin lntltistrla Lnl11l>elll tOl'l1011 possfvel qlle 1I1l111ls-
shon sc~tc vlvcssc 110 CI\II1PO,pl'olltn n Slltlsrlln~r liS lJl'ccssldlldt's~~ } .. - .
sc~qn~is ~n agricultura.

I ~CIl!lO ICIII\lU II Illl!I'asll'ln em 1J1I11l1ldnIJ/III sli pilI' IIllldl\d(,~1
de 1 pro~tIl;i\o, como n )luJurlu dc LOlldl'c~, 1lI11~1IIIIIhllill pelo sls-
lell,a de {JIIlliI/C'VIII, peJo quol vl\rlns cusas de fumllill se plIllhalll
II trnbnlhar por contu de llln intcl'lllcdh\rlo - () fuhl'kllllle cnpi-
lnllsla de panos c fn:f.endns u quc nos I'cfc rl IIillS , As Opl'llI(,'iks
Innl!! s!mplc!!, l!ilo t!, II SCpUl'uc,:l\o, l'lInllll,'l\o l' ""Il,'i\o e111 Ill, "1'11111

lcltas pda poplllllc;ao ugrlcolu nos SCliS Il~JlIPOSIIvl'l~s, !JIlt'!' pclos
jO~Ill\lclros, quer pclus luvradul'es C SIlIlS IlIn1l1l11s, MilS II "'n·la·
gem, n lllllUrnrln C II scl!Ugclll do pllllO l'1'l1l1lgCIlIIiI\('1l1<' Il'alinlhfl

\ tlas Camillas tic tecclues, lusLJuindorcs 011 Iilltun:il'os, liS quais 1I110
\ fa~iam outra coisa duranle nove mcscs 110 ,\IIU, so t •. "unlhnndu

a terra uas aldcias onde viviam uuranle 0 tempo das t:cifns, isLu
C, desde 0 fim de Junho, quando principiava a sega do fcno, atc
nu fim de Setembw, quando levavam para casa 0 ultimo trigo
ou cevada.

Daf, aconlccer que a aldeia, inglesa nao contivesse apel~as
os Javratlores, os jornaleiros e suas famflias, juntamente com 0

fCl'I'eiw, 0 fabrlcantc de nrauus, U llIolciro c os homens emprc·
gat1us no comcl'cio agricola - mas tamucm os traualhadores tex·
leis. Nos cont1ndos centrais da InglaleHa, havia fabricClnles dc \,
prcgos e minciros, mas, em toua a parte, toua a gente tambcm Ira· (
balhava a terra durantc a crise du tempo das ceifas. ,

Tais sao as Iinhas gerais do sistema mediante 0 qual era \
posslvel cOllservar cada casa indepcndenlc, ai/ula que esla tivessc
de culauorar com oulras cas·as independclllcs no amanho da lerra
c na produc;ao de panos. Devemos nolar que 0 capitalismo era
lima fcic;50 lIo sistema - essa acumuJac;ao de riqueza c lIc male-
rias-primas nas maos do fabricanle de panos c fazendas, quc lhe
passibililavu dur trabalho aos aldefies sem que, no cntunla. os

I fizcsse sail' da alllcia. »~.ao, no muntlo que nos perdelllos, a'1.
11

/ ' indllstria c n ugri~ultura--vi~iani jUtltcis' l1i.ima·-e·sp~cic·dc' sime-
r; Irill, seJl1, dc modu ulgulII,porcJl1 ern risco' aunlditde tin f"mfll,,:

(J"de qller qlle leltlIa levatlo II IIIcllwr, tl '!Jllrgllt!s;t/ pt'Js 11111

II lot!lIs as rdcl(;ties let/tlais, palriarca;s e itlllic(I,S, rOlllpl'1I selll

!J;ct!atle as v(/";egat!os laros lel/t!ais quc ligaval/l os !lvII/ells aos
selts ,I'1//JN;OrCS I/all//'{I;,I', tlci.t'/I/(Io a}Jcl/l/J COII/O I/exo Cllf,.r. 1/1/1

l' III/1m IWII/elll () sill/plcs II/Icres.se pes.wal, 0 /I/tlilercllfc pugn·
1lIt'lIlo u dillltclru, Alogou os ma;ores t'xlase.s c:elc.stlals tic ler-
",)/" r"'l" 11/.1'1/, III! l'IIIIts/IIS"/(} ('lIl'fI/c1I'(~,H;() t,' tll! ,.I'(!III(,l/l!lIfollw,"
IIllsfil/o lIa <I////fl gclllr/ll tlo cJjuhll/o ell/cuIlSlIl. l'rallJ/orllll/l/ IJ
Vlllo,. pessoal elll valor de tract! e. elll tlez tlas 11II;lIIeras e impres-
(',.Ifil'd,\' IiIJe/(lfltles ;d tlccltes pvr lei, ;lI/plalllOlI I/I/Ia I;I/Iell e ;lIes-
L'I'I//IUIIJSII IIlil!,.t/lldc --I,lvre TrocfI, NI"'te/ /Jtl1t1V/'II, II eXfJIIJI'II('171J,
,,1'1'1'/" }JIJr II,I\,"lt's rel/nll/slI,S c /lolfllnH, 1111,HI Ii ,I (Ifltirlll }1t'11/ 11/1'/11,
im/JI/{Ic~lIlc c dlrc!clll cXfJlora~tlv I/,.,Ifal.

,., IJII"~/Ii'S;'1 r/1!,S}Jojl//1 do SCII "1110 for/a II UCII/lIH,:i10 !Jilt!, 1/1,1
"11(1111. era 'IOII/'IIr/fI C (l/splrflvlI rcs/lcllllSO (CIllOI', COIII'C'I (1!/1 II '

II/ellico, 0 fltll'lJgllclu, /) J!adre, 0 /)(){:fll, 0 '101 IIell/ tie c1ellda elll

seILS fralJalluulores assalariadus.
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! A bttrguesia arrancOIl a falllflia 0 sell w!u sentimelltal e redl/-
ziti a rela{:a~ laniiliar a ullla simples relarQo fillal1ceira.

. Estas veementes palaVl'as 1'oram usatlas pela mnis pcnetranle
;de 10dos os observadares que se prollUllCinmll1 sabre n morle
do lTlundo que n6s perdemos. 0 patriarcalisl1lo id/lieo en explo.
ra<;ao que Marx e Engels (i,l!wm ern lllente ncsta pnssagclTl do
,\'fallifesto Com/mista (21), escdLo em 1848, rcconheccm·sc 1105nitls· ~
tamenlos que tcmos t1iscutido neslc capltulo introtlulurio. a Hill \
do sislema que gemlmenle garuntia no indivfduo vivcl' e trabn·
J!Jar dentro do drculo da familia, pOl' lIluilo nwl paga quc fosse,
pOl' muito pouco que Possu/sse ou pOl' muito pnJxifllo que esli·
\'csse de morre!' de fome, libcrlou illsatisfa~ocs CI11 quantidadc
suficiente para justificar 0 dcsconlenlamcnlo que telll marcado
l~progresso do mundo induslrial.

, /\. fabrica ganhou a parlida ao superar n produc,:50 un familia
lrabalhadora, ao cOllquistar 0 Illcrcndo dos produLos do Irnbalho
manual e ao descer os pre<;os aLaI ponlo que 0 artcsao ou mor·
ria de fame au se sujeitava a disciplina do trubalho fabril. Nao .
[oi urn triunfo subito, completo c final, puis as cosLU!'eiras COil· .
linuararn a trabalhar nas' aguas-f\,Jrladas ale ao scculo xx, e os

:horrores do trabalho pago com urn salado de fOllle, que lallLo
alarmaram os nossos avos, fizcram·se selllir enlre os traballta·
doi'es de fora e nao entre os da fabrica. Nao foi ullin trnilSrOr-

; IltJ<;ao que afectassc apenas 0 comercio, a imlllstria c as cidades,
: vi~to que 0 tcabalho manual dos «choupancirosl> dcsapareceu
~completaniehle, ale qu~, pOl' volta de 1920, a J nglatcrra rural
i era apenas um I'csqufcio, quasc ullla cOllcha SCIII vida. 0 pro-

cesso nao foi exclusivamenle ingles em qualquer Case da sua
cvolUl;ao e, em alguns aspectus, os seus efcilos 110 conlinenle euru·

, p~u foram 'obviatnentc mais dcvasladol'es do que entre liDS. Mas
a nossa soeiedade foi a primeira que se avelllul'ou pera era indus-

: trial e os ingleses, homens e mulheres, foram os primeiros a
teretn de tentar encontrar 0 seu lugar num munclo ell1 que rami-
Ji.a e l,casall ;pareciam nao Ler cabimen to,

, ,

Marx e os historiauol'es que 0 scguiram estavam scguni·
mente cngal1ados ao denominar estc processo' pelo simples
nome de tdunfo do capitalismo - de ascelisiio e vitoria da bur·
gucsia. Vlmos que a preserica do caplLal fO,i preclSanlente it c,lr.
clllIslf'lhcia que, nos primeIros tempos; posslbilltou a lima familia
trabalhadora conservar a su~ indepcndcncla tanto no campo
C0l110 nas delades, unlndo de tal modo as dsas dispersas dos
lraballladores que nlnguem era obrigrido a fazer lima durla vIa·
gem dh\ria de casa para a ofie/Ha, do suburblo para 0 escritorio
ou fabrica. SeJn como for def/nido, 0 capHalismo nao conic~ou
na cpoca em que a famflia trabal/ladora foi amca~acla pelos pri·
mOrdius do sistema fabril, e a desigii<iltiade ccon6rrilca n~o ,foi
o produlo tIa transforma~fio sodal que taa tapidamente sc the
seguiu. Embora a cllorme e insoienie rlqueza das novas fOi1J.)
nas comercials e industria~s sublinhas~em a .iniqt.i.idade cia clivi. I I

sao entre 0 rico e 0 pobre, e de duvidar que a Inglaterra viloi-iana
fosse multo pior a este respelto que a Ing!aterd dos Tudor e
dos Sluart. Nao foi apenas 0 capitalismo nelll simplcsmentc a

, concentra~ao dos meios de prodl1~50 has maos de alguns, redu·
zindo os restatltes a uma posJ~ao de dependel1cla, que olnrgou
o nbismo sodal, embota os escritores 80S seedlos XVIII e XIX
nos deem amplos lestemunhos de que h.icld Isto era obscrvado
c rcssenliuo, especinlmente pelos campdricses pobres de, ihii1~·
terra. Mals importanle (sti~ete.se) e de longe ,n Conte mals i>(-o-:
"avel do sentimento de que Ita tim mundo que, outrora" todos
nos possu/mos, um mundo ja perdido, e ° t~cto cla I trahsf~n~lli.
<;50 que 0 industrialismo trouxe a vida familiar de tbdos 110S (U).

Usando a verborreia vaga e diffciI cia nossa geraciio, p~de.
mos dizcr que, na altura da industriaiizac50J a stlpressao t~as ,'.
fun~6cs ccon6micas da tamHia patriarcaI triou uma sociedade
de massas. Transfonnou as trabalhadores numa tnassa indifcrcJl'

(11) Karl Marx c frcuei'ick Engels, "M:lIlilcslu of Iltl~ COlllnJunisl
Parly-, 1848, cm Se/ee/eel Works, Moscovo, 1951, vol. J, p, }5,

<") A Icndencia de reccnles I1lstorladores dn econornia, sobl'cllido os'
de pcndor rnundsla, tern sldo d1stlnguir 0 capilalisrno illdl/$Jrial -0 capi·
lalislllo !lssociado 8 ernpreendimenlos em larga eScala que apareceu pel a
primcira vez lIO principia do s~culo XIX - do capHalismo em genii, Isla
nprmdmaosc ua posil.ao tomada no lexla, mns continua a dar exclusivn
rclcvl\ncia b posse C ulillllH;ao dns fonles de flrodu~iio b cusla lIns rcla·
l,:fleshumullns e emoclonnls enlre os que lrnbolhnvnm.



ciada empregada Illlma fabrica ou cspalhada por fabricas e minas )
e que perdeu para scmpre 0 scnlimcnlo de que 0 lrabalho era t1111 !

nssunlo de familia, a ~er lcvado a cabo corn a pm-Licipa<;5u desla. . /t
A:'~oc~ologia historica marxisla apresenla-nos 1slU CUIIlO senuo 0

~~~cnyolvimellto ua conscicncia de dassc entre 0 )l1'O/cladado,
o 'que: ~ ,Ul11aimportal1lc vcnlndc hisloric.:a. Mas pUl'quc faz parle
doimoddo de c1assc em grande cscala, para Iuda a IllUdallt;a SOdHI,

po~c tambelll levar a conclusocs errndas! como cspenmJOs demons-
lr~r. AIem disso, lem desviado a alen~fio da fWH;ao eslrulural da
f~~lf1ja 110 mundo pre-induslr!al e, ale agora, tornado iJ!1posslvc!
a Jarmulac;:ao dum contraslc informado c juslo enlre; () llOSSU
~ ,nd~ e 0 ~u,nqo que nos pcrclelllu~ c que ilUVClllOS dc' analisar.

;:1 Mas ~slo nao e a tipjca consequcncja Ju incapacidadc de
olHarl realispcamente a conlexlura familiar da suciedadc llO

te~po dos' nossos antepassados, e a COllven~flu nwrxisla da IIis-
tori:' ~ao e a unica fonte de dislore;oes. Os his'loriadorcs lendem
sempre a falar sobre na~pes, paise~, as unidades da narralivn
hist6rie~, a arena das mudan~as historkas. As dificuldades IOgi-
cas ep1 qefini~ mudan~as como se as na~6es pudcssem lJIudar

. au~onojTIarnel'!le, quais elementos Oll composlos qulmicos, suu for-
midaycis em ~i, mas 0 hisloriaqor naa parcee ter chegado sequer
Hio longc antcs de perder 0 sell rcalismo.

: Q que significa q palavra lllglalerra, digamos, no ano de
1610? ~ao 'i~do~ os indivi4uos' que viviam no pals nessc ano.
Por muitp' sjp1plista que seja, n~nhllm hisloriador pode possivel-

. nlplltc pensa~ ~al colsa. So. p rcconjlccimclllo qc que as pessons
apareciam nao como indivlduos mas como famflias tortla pus-
s(~el:cof!le~~i-rpos a aproximar-nos dos faclos. A Inglalcna cra
urha ussocia~ao entre os chcfes dcssas famllias, mas uma asso-
ci~~'iio' largam~nle confinada aqueles que sabiam IeI' e escrcvcr,
qye 'ti!1~am fortuna e posi~ao social, os que, corn efeilo, perlen-
ciam, com as suas famllias cpmo fazendo parle ticks, ao que jn
e~amamos a minoria dowi'1anle.' Quase nellhumn muIher per-
tencja a Inglalerra como individua, exceplo se rosse uma rainhn
r~inallle (qificilmente uma niulher no sentido vulgar da palavra),
uma iviuva (on duas) nubre e hcrdeira, ou urn pequeno I1llJ11ero
de viuvas de prosperos mercadorcs e pequcnus propricliirios I

rurais. Muito poueos hornens solteiros (ariam parle un associa- ~

~
!

I<;ao, ,e pruvave1mcllLe nenhum indivfduo com menos de 30 anos,
a nao ser que perlencesse as camadas mais altas da sociedade.

E problcmatico ale que ponlo podem ser cunlados, para fins
dc esludo hist6ricu, como fazcndo parle oa lng/atena, os chcfes
de familia perlenccnles as massas, mesmo os ja amadurccidos.
o pape! que ote ccrto ponlo desempenhnvam era mais ncgalivo
do quc posilivo, mais uma limita<;ao ao que a minaria dominanlc
poderia fazer do que uma fonle independente de ac~ad e de ati-
tuoes. Voltaremos a fa/ar <.Ias re/ar;6es enlre a nobreza e 0 reslo
da popula~iio e tcnlaremos fazer urn esbo~o aproximado de como
era 0 lodu, embora tenhamos que dcixar muita coisa incerta.
Escusndo sera di7,er, e claro, que ninguclIl em fun~ao de <Iservi-,
dorll era membro independenle da sociedade,' nacional ou local, I' I,
e os indivlduos em tal posir;ao tolalizavam 10 ou mesilla IS par \
ccnto da popula<;ilo. Tais homens c mulhcres e rapazcs c rapa- I'
rigas furam cnglubados, par assirn dizcr - subsumidos caCcia
pa/avra que usaremos -, pelas personalidades dos pais e dos
palrocs. Uma absurc;ao desta nalureza poderia ir ale abranger
as relac;6es enlre a «casa grande» de uma comunidade aldeii e
u drculo de casas mais pequenas, alinhadas a volta daquela,
siluauas nas lerras do grande proprietario, ocupadas, n~ sua maio-
ria, com a lavra das Icrras do senhor. 0 mesmo conlemporaneo,
cujas palavras sabre 0 lavrador e seus criados cilamos, uizia 0

seguinle sobre 0 lavrador e 0 seu vizinho senhorial: Justo medo
e respeilo deve ler pelo seu sell/lOr ou 0 fidalgo seu viziu/IO, pois
DeliS os colocou acinza dele; e ellsi'lQram-lIle que pelo pai que
deve /lOurar (refcre-se aqui ao quinlo mandamento: i Honran\s
pai. ..) se elllelUJclI1 todos os seus superiores (ll).

Portanto, quem usar a palavra IlIglaterra scm reconheccr
estes factus sobre subsumlr;ao difjcilmenle a ernpregarn com
enlendirnenlo. Alt~m disso, devc·se conlar Ull! numero oaslante
consiJenlvel de pessoas COtllO nulo, quer dlzer, sem qU<l/quer
fUIJ(;ao, nem mcsmo como englobados em unidades que linharn
realmente uma func;ao- Eram esles os pobres, todos aqudes que
viviam a cllsla da caridade ou que ja livessem eSlauo em seme-



1~1anle sltua~fio. Eslc corpd collslilula ccrlnlllclIlc 1Il11 pro/cla-
riado como 0 que lem exislido na idade do indusLrialisllIo.I ;Capilalismo c, pois, UIl1~ tlesignai;iio incolllpld<l, c a lingua-
gen~ dos hisl?riatlorcs lambcm esla man:ada POl' oulras design a-
I,;OCS incoJl1p'letas. das quais 0 uso t10 .IIUllle Jos parses c mais
um cxemplo. fl.s di~lorr;6cs que, nu csludo tla IJislu!'iu, I'csulla-
rani do emprcgo de capitalislIlo, aSCCIISUlJ tla bUI'[;tll.!siCl, de., sur-
giram devido a Uln defeituoso scnlido de propon;ao que su ngor<l
podcrcJl1os COJl1c~ar a cunigir. ,,0 capilulislllo IIlUdUlI 0 IIIUlIllu»
e uma mancil-a de pensar quc arrasla consigo a divis50 da IJis-
Loria em idatles ou perlodos: anLigo, feudal e bmgucs. Mas os
contrasles facluals que se lem de lra~nr enlre 0 Jl1undo que IIUS
perdemos e 0 mU~ldo que agora hnbitamos tendcm a que sc fa~arn
.c;ub~Hvisoes ue divis6cs como cssas.

!A soclcdade curopcia e do Lipo palriarcal c, com algumas
varla~6cs, dns quais a feudal1smo c a que foi maislOI'1ge, penna-
neceu patriarcal nas suas inslilui~6es ate ao aparecilllcnto das
fcibricas, cscritJrios e tado I 0 reslo. Notemos que 0 !Jalrlarca-
lismo europcu era de lipo muilo especial, pais que sc clislin-
guiu pel a indepcndencia da famIlia nuclear - homell1, lllulJlCr c
filhos - e nao pel a famflia acrcscida de pal'enles que viviam jun-
los num grande grupo de varias gera~6es sob a IIlCSl11a cabe<;a
palriarcal. No cnlanLo, a fmnflia crn, cOllludo, pllltinl'c:d ale :'1
altura da lransformOi;aO induslrial. fl.gora jn nao e poss(vc! tli7.er
que seja palriarcal, exceplo ern seus rcst)ufcios e sua prcdispo-
si~50 emocional. n chcgada a altura de dividir 0 110SSUpassadu
curopeu dn mnnclrn II1nls sitllples, {m:t'lIt1o tin 11Idwdllll"ZIl~'1i1l
o ponto de mudan!ru crflica.

A palavrn aliena~ao faz parlc cia gfria dus I1lcados do
seculo xx, c COntC~Ou ( .'n UlTla (entallva dc dcscl'cvcl' 0 nhislllO
entre 0 lrabnlhndor c u seu H1Ulldo de IlIIbulho. Nut) J!I'CclSHlllll.'l
de aceitar tudo a que este cOJlceito acauou 1'01' sigt1ificar para
l'cconhcccrmos que tlpontn algo tie vlLal pai·u lotios 11(',s ('III l'cfa-
!rao ao nos so pnssado. lIouve UIll Lempo elll que a vida illfcim
se passava em famflia, num cfrculo de faces fal11i1inres e quc-
riclns,. num mundo de objeclos conhecidos c acal'illlmdus, t udo
a escala humana. Esse tempo elcsaparcceu para Sel1lplC. () que

\ nOS Lorna muito difel'cnles dus nossos ulIlcp<lssadu'L


