
UMA BREVE HISTÓRIA DO CAPITALISMO 
 
No século 1700`s, a ideia da “economia de escala”, baseada nos preços baixos devido á 
fabricação de muita coisa num só sitio, juntamente com o desejo de controlar a força 
laboral semi- rural, foram as forças por trás das primeiras fábricas. Ao mesmo tempo 
mudanças dramáticas na agricultura, como a rotação de colheitas e a vedação de 
espaços, outrora comuns, com muros e sebes, levaram a vastos lucros dos 
proprietários (maioritariamente aristocracia), que depois investiram nas novas 
tecnologias. 
Esta primeira acumulação de capital, à custa do povo, foi o primeiro passo do 
capitalismo e que ditou as directrizes do capitalismo moderno. Esta mudança na 
maneira da sociedade trocar produtos expulsou e expulsa pessoas das suas terras e 
criou e cria pobreza. Estes desenvolvimentos foram paralelos à expansão dos 
capitalistas Europeus que procuravam ouro e prata para aumentar a procura desses 
metais como meio de armazenar o seu capital. È por esta altura que o capitalismo 
imperialista se impõe até aos dias de hoje.    
A classe trabalhadora resistiu mas eventualmente o poder económico e o código penal 
que foi um dos mais cruéis e brutais ganhou a batalha. Por exemplo: podia-se ser 
enforcado por roubar um lenço de mão, se fosse de um “gentleman”. O modo como a 
lei era usada, com uma mistura de terror e benevolência explica bem a atitude da 
classe trabalhadora até hoje. Em baixo, um bom sumário de alguns métodos 
empregados; 
 
“ A lei era usada não só para privatizar a propriedade comum, fazer crimes de acções 
que eram anteriormente direitos básicos, executar e condenar os novos criminosos. 
Entre 1688 e 1820 o número de ofensas capitais cresceu de 50 para 200. Em 1740 era 
pena capital roubar uma “coroa”. O “Black Act” de 1723 criou 50 novas ofensas de uma 
só vez. 
As execuções eram espectáculos públicos, e o ritual que envolvia a execução pública 
era uma parte necessária do sistema de disciplina que era dependente da 
teatralização. A aplicação implacável da lei e a importante dispensa da piedade ajudou 
ao longo do tempo as pessoas a acreditar que a lei era justa. O que é mentira. 
Estima-se que 20% dos condenados por ofensas capitais foram sentenciados á morte e 

só metade foi executada. A palavra de um “gentlement” podia influenciar um júri para 

não condenar ou um juiz para um perdão. Este sistema inicial ajudou a criar a estrutura 

mental paternalista, cimentando a dependência com gratidão e qualificando o rigor 

impessoal da lei. Temos algo muito forte aqui do que só coação.” 

                                                                     Do livro: “The Great Arch” de: Corrigan e Sayer. 

 

È importante salientar que a introdução do capitalismo teve uma resistência 

destemida dos camponeses e operadores fabris. Esta resistência foi derrubada pela 

extrema brutalidade, fome, massacres, tortura e deportações. Esta é a verdadeira 

história do capitalismo. As pessoas abandonaram as terras e os pequenos comércios e 

aterrorizados por este novo sistema legal tornaram-se a classe trabalhadora industrial 



do sec. XIX. Eles formaram a vasta quantidade de pessoas que nada tinham sem ser a 

sua habilidade para trabalhar, chamados de “proletariado”, palavra que deriva do 

latim, e significa alguém sem propriedade, mas um ponto acima de ser escravo! 

Desta enorme massa de desposados vinham os trabalhadores que o capitalismo 

requeria. 

A introdução de máquinas e a divisão do trabalho em acções repetitivas seguidas pelos 

ensinamentos dos filósofos economistas como Adam Smith, reduziu o papel do 

trabalhador a operador de máquinas ou “mãos fabris”. Mais uma vez a resistência foi 

grande, com a sabotagem das máquinas, rebeliões armadas e execuções de patrões. 

Mais uma vez a resistência foi derrotada por uma mistura de meios militares e 

propaganda. O poder económico dos senhores e comerciantes que era protegido pelo 

Estado foi usado para dominar comunidades inteiras até elas adoptarem os novos 

métodos de trabalho, muitas vezes até ao ponto de passarem fome. Chegou a era 

capitalista da fábrica e da cidade. 

No fim do sec XVIII e no inicio do sec. XIX foi um período de grande brutalidade para as 

vítimas do capitalismo. È justo dizer que o povo resistiu de unhas e dentes contra 

serem tornados “ A classe Trabalhadora”. Sobre o novo regime, o nível de vida desceu 

drasticamente com os baixos ordenados. Pelo contrario a grande acumulação de 

riqueza, usada para alimentar o motor do capitalismo. 

 

“ È realmente lamentável assistir que tantos milhares de trabalhadores viviam com 20 

a 30 shilings por semana, agora tem de viver com 5 ou 4 ou menos.” 

                                Do livro: “The Making of the English Working Class” E.P. Thompson 

 

Isto veio verdadeiramente marcar o fim das tradições feudais na vida económica 

social. Foi substituída com os ideais liberais clássicos. As antigas ideias paternalistas 

eram agora uma pequena minoria. As novas ideias, ou ideologia teve clara expressão 

em 1776 no livro “Wealth of Nations” de Adam Smith´s que reflectia as necessidades 

da nova ordem capitalista que se separava para sempre de ideias passadas. Os novos 

capitalistas precisam de quebrar as correntes que impedem a produção e comercio 

que o feudalismo manteve e que Adam Smith deu a justificação teórica. No coração 

disso há 4 principais declarações sobre as pessoas. Eram consideradas preguiçosas, 

egoístas e geralmente independentes da sociedade.  Isto é a descrição das atitudes e 

valores dos próprios capitalistas. Em outras palavras eles assumem que o mundo é o 

seu reflexo. Típico da arrogância da classe reguladora, e talvez a sua maior fraqueza. 

O trabalho de Smith´s também assume que uma economia era feita por muitas 

pequenas empresas, portanto nenhuma companhia individual podia influenciar 

significadamente o mercado, dai a sua ideia de mercado livre. Com a crescente 

concentração do capital em empresas maiores podia-se pensar que o seu trabalho será 

redundante, mas não. Muita da história da economia desde então veio das ideias de 

Smith´s. Desde esse período na história da classe operária podemos ver as origens do 



Partido trabalhista e a tradição do grupo de negócios, os Tolpuddle Martyrs. O nome 

diz tudo, um bando de religiosos que foram deportados por tentarem formar um 

sindicato. A classe trabalhadora recebeu-os de novo. 

A nossa inspiração vem dos Luddites, os combatentes rurais “ Captain Swing” e os 

revoltosos militares da altura como também os London Mob. E claro a Comuna 

Francesa, que ofereceu a Karl Marx o maior choque da vida dele. Em 1871 os 

trabalhadores de Paris e alguma classe média revoltou-se - foram brutalmente 

suprimidos com mais de 20.000 mortes. 

Mas a meio do sec. XIX a classe reguladora Britânica construiu com sucesso a presente 

estrutura social. Ainda vivemos na sombra dessa “Great Arch” de opressão que eles 

acabaram de construir no sec. XIX. 
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