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Este trabalho pretende ver a técnica no processo de trans1ção para o traba
lho assalariado -entre os séculos XIII e XVI, quando o Ocidente europeu volta-se 
para a "descoberta" da natureza e seu funcionamento, dinâmica, quantificável, lai
ca. Forma-se uma nova sociedade e com ela um novo conceito de trabalho, as 
artes mecânicas não se opondo à filosofia, passando a serem vistas como um 
meio eficaz para o conhecimento e domfnio do me1o Hsico. 

A máquina é tomada como modelo de funcionamento da natureza. Nasce 
uma nova concepção de trabalho. 

No mundo mecanizado passa a ter lugar para um "Deus relojoeiro". 
Todavia, o trabalho que ora apresentaremos deve ser visto como uma breve 

introdução ao tema. · 
A organização da soc1edade feudal fo1 marcada desde os primórdios, por 

uma forte presença da Igreja. E, desde Pepino, o Breve, abandonou-se a antiga 
orientação econõm1ca e polrtica voltada para o Mediterrâneo por uma economia 
predominantemente agrfcola na regiões próximas ao Mosa e Reno. 

Pouco a pouco, as caracterfsticas agrârias do feudalismo se acentuaram, 
predominando a pequena exploração aldeã dentro dos limites do domfnio senhorial. 
A economia de subs1stênc1a era a prática de um campesinato que logo conheceu a 
servidão. O s1stema de produção e o regime de apropriação então adotados esta
beleceram urna relação de homem para homem, fundada na "ordem natural". 
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O senhor, titular dos direitos sobre a produção da terra. comprometia-se a 
não expulsar os servos de seus domfnios, o que, aliâs, .. além de ser irracional e 
prejudicial a seus interesses, implicavam uma postura contra a ordem estabelecida 
pela união indissolúvel e eterna do servo com a terra onde havia nascido" C1 l 

A servidão, vista como bem supelior à escravidão, JUStificava-se teologica
mente. Um homem não podia ser escravo porque tinha uma alma livre. Mas era um 
servo do pecado. A sua subsistência deveria ser tirada do cultivo da terra, do 
pastoreio e do trabalho manual. 

Mas "o Ocidente medieval é um mundo mal apetrechado" C2l 

O progresso da técnica encontrou obstáculos na organização da sociedade. 
Houve difusão de ferrramentas, de mAquinas e de técnicas antigas, ocidentais e 
orientais, mas, a "mentalidade dos grupos dominantes era 'anti-técnica'".Jacques 
Le Goff chega mesmo a dizer que em nenhum outro setor da vida medieval o "hor
ror pela novidade" atuou com tamanha força anti-progressista como no domfnio 
das técnicas". ''Inovar era um perigo, um pecado: punha em lisco o equillblio eco
nOm~co, social e mental" <3>. Além do mais, a produção era limitada pelo consumo. 
O homem medieval deveria produzir tudo aquilo de que sua comunidade prectsas
se, alimentos e utilidades. 

Nem sempre a produção era suficiente. 
A necessidade de suprir as carências locats propiciou o desenvolvimento de 

um comércio que, passando a envolver relações monetárias, atuou de forma deci
siva nas mudanças das relações feudais. 

Algumas regiões passaram à especialização na produção, quer de produtos 
agrfcolas, quer artesanais, a fim de atender a um comércio sempre crescente. 

Camponeses melhor apetrechados - principalmente quanto ao domfnio de 
técnicas produtivas, pleitearam junto a seus senhores mais terras para explora
rem. E a produção de lã, matélia-prima em alta no mercado internacional, transfor
mou campos de cereais em campos de pastagens: atendendo àquele apelo, al
guns senhores entregaram mais terras a menos homens, expulsando antigos 
camponeses de seus campos, jogando-os, muitas vezes, no desemprego e margi
nalidade. 

A expulsão de camponeses de suas terras, significou a uquebra do pacto 
feudal" e abliu caminho à contestação da .. ordem natural" em que se fundava a 
sociedade. 

No século XIV uma crise mais intensa que as anteliores acelerou o proces
so de dissolução das relações feudais. 

A nobreza, buscando uma safda para a crise, empregando os meios que 
melhor conhecta, atirou-se à guerra. O século XIV é o da Guerra dos Cem Anos, 
"confusamente procurada pela nobreza da Inglaterra e da França como solução 
para as dificuldades em que se debatiamlt <•l. 

A burguesta, erT' vias de ascensão, procurou no desenvolvimento da produ· 
ção e no incremento do comércio, inclusive o marftmo, outro tipo de safda. 

O mundo que emergiu da crise dos séculos XIV e XV era um mundo em mcr 
vimento, infinito, material, voltado para o presente, mundano enfim. Neste mundo 

'Nada permanece quieto, tudo gira e rodopia 

Todas as coisas se movem, ora para cima, ora para baixo, 
Seja num trajeto longo ou curto, 
Sejam elas leves ou pesadas;" cs1 

O homem que emergiu da cnse dos séculos XIV e XV era um homem dinâ
mico, que se via como um indivfduo, que acreditava na sua capacidade de conhe
cer, nas suas potencialidades, que "descobriu a magnificiência, as maravilhas do 
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seu própno mundo" 16>. Derxa de lado a atitude contemplativa e lança-se numa vrda 
negotlosa ou actuosa, ma~s compatfvel com a vida de trabalho dos artesãos livres 
e a vida aquisitiva do mercador m. 

A sociedade que emergiu da crise, mais polftica e secularizada também for 
posta em movimento: posições sociais se alteraram. Os grupos que se enrique
ciam (notadamente a burguesra) adotavam novos hábitos, o que, paralelamente ao 
rnteresse pelo ganho, levou ao desenvolvimento da técnica e a uma nova postura 
quanto à organização do trabalho. 

Na Idade Média as atividades tinham sido transfendas para a esfera privada. 
organizando-se em moldes familiares, tanto no campo quanto na cidade, onde se 
desenvolveram as gurldas e as confrarias. Nelas convivram fraternalmente apren
dizes, oficiais e mestres, comendo do mesmo pão (companis), praticando um 
mesmo ot{cro onde empregavam uma técnrca até certo ponto estática: as inova
ções eram vistas com reserva e não havia interesse em divulgã-las. 

O trabalho manual e as artes mecânicas foram pouco valorizados numa so
ciedade onde a demanda de mercadoria era minimizada por um consumo reduzido. 

Mas, se o "longo perfodo da bem sucedida e multiforme exploração do tra
balho camponês terminara, pelo menos nos pafses da Europa Ocidental" (8>, tam
bém no setor produtivo "industrial" a organização do trabalho mudava. Paralela
mente às guildas de artesãos funcionavam oficinas de pequenos produtores inde
pendentes e começava a se desenvolver o sistema doméstico de produção (put
tlng out srstem, Verlag srstem, produção por ecomenda). Todavra, foi nas manufa
turas ou manufâbricas, a forma ma.rs evolufda e dinâmica, mais progressista, em
oora não a mais generalizada de organização da produção que, de uma forma mais 
efetiva se deu a transrção para o trabalho assalariado e onde as inovações técnr
cas foram melhor aceitas. Era preciso alimentar um comércio crescente, que, por 
sua vez demandava maJOr produtividade. O crescimento do comércio e a melhoria 
das condições de vrda despertaram o interesse pelo conhecimento do mundo ma
terial. 

Nas obras dos artistas e experimentadores do Quatrocento, nos livros de 
máquinas e nos tratados de engenheiros e técnicos do século XVI, figuram vãrias 
considerações sobre o trabalho, a função do saber técnico, o significado que têm 
os processos artificiais de aheração e transformação da natureza l9 l. 

As artes mecânicas foram liberadas da acusação da indignidade, sobretudo 
aquelas que passaram a ser consideras "artes liberais", isto é, udignas de homens 
livres". 

Reaproxima-se da ciência e, através da produção de vârios artistas terrrse 
um verdadeiro estudo da natureza. Jean Delumau (101 chega mesmo a falar em 
"ciência pictórica", referindo-se aos Van Eyek. Paolo Rossi cita Beunelleschi, Ghi
berti, Dürer, Leo Battista Alberti, Filarete, Paladio como autores de obras de caráter 
técnico que "tiveram eficácia sobre o nascimento da cooperação entre cientistas e 
técnicos ainda que muitas delas não passassem de relatos de curiosos experi
mentos" t11l. 

Muitos artistas do século XV (talvez mesmo a maioria detes) sarram do meio 
artesanal, das oficinas onde se deu a fusão da atividade técnica com a cientffica, 
·verdadeiros laboratórios industriais", no dizer de Paolo Rossi. O principal centro 
das inovações (no século XIII) foi a Itália onde negociantes e banqueiros trafica
vam especiarias, fazendas, seda, obras de arte e dinheiro, e onde a cultura se tor
nava cada vez mais la.Jca e prática, onde os negócios se racionalizavam e se fazia 
o elogio ao trabalho. 

Reflexo de um mundo novo, a arte renascentista refletiu também uma nova 
postura frente à técnrca LeonardO da Vinci ê, antes de mais nada um técnico e 
"converteu-se no sfmbolo da superação daquela mentalidade que contrapunha en
tre s1, radicalmente, as artes hbera1s e as artes mecânicas" 1121. 

149 



Toda a Europa v1u-se motivada por esta nova mentalidade. 
A nova concepção de mundo, a descoberta do movimento, a dinamização da 

sociedade, a ênfase à ação individual - incentivada também pela nova forma de 
cristianismo derivada das pregações de Lutero e de Calvino - a crença nas poten
cialidades do homem levada até o infinito, trazem o homem para a 'mundanidade". 
para uma volta à natureza, mas não àquela comprometida com um ideal ascético: 
o mundo deixa de ser um lugar de transição, um "vale de lágrimas". 

A propósito Hannah Arendt faz uma interessante diferenciação entre Terra 
e Mundo: 

TerTa: .. é a própria quintessência da condição humana, a única capaz de 
oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover
se e resp1rar sem esforço nem artiffcio". 

Mundo: artiffcio humano, separa o homem de todo ambiente meramente 
animal (131. 

~ através do trabalho que o homem conquista o mundo e dinamiza sua rela
ção com ele, ao mesmo tempo que tenta se libertar de uma sujeição à natureza. 
Assim ele pode habitar a Terra sem grande nostalgia do Pararso, transformando-a 
em seu habitat natural. 

E a Terra se movia •.. 
E, a cada nova descoberta ou observação todo o mundo se punha em mo

vimento. A teoria coperniciana inquietou os espfritos. "Ser contra ou a favor de Co
pérnico passou a significar ser contra ou a favor da liberdade, do progresso (14l. 

Segundo Gilberti "só os espCritos baixos e as almas petulantes têm 'medo' da 
explicação coperniciana do universo, pois sentem que perderão a sua segurança 
num universo em que a Terra se move••. Giordano Bruno apresentava Copémico 
como o "libertador da humanidade" !1s>. 

A · concepção de tempo também se dinamiza. O homem já aprendera a 
contar mecanicamente o tempo através do relógio, mecanismo que se generaliza a 
partir do século XIV e que poderia bem ser tomado como srmbolo da nova socie
dade. 

Lewis Mumford considera o relógio como a .. mãquina chave da idade indus
trial moderna" 116>, por ser a primeira máquina autornãtica, de grande precisão, per 
dando fornecer uma mediçaD mais exata do tempo, possibilitando a determinação 
de quantidades extas de energia, submetendo, portanto, o trabalho e a produção, a 
produtividade enfim, a um padrão maior de rigidez. 

Embora alguns relógiOs mecânicos tivessem sido construrdos desde o sé
culo XI (Su Song - China, século XI; Giovanni di Dondi- ltâlia, século XIV) fo1 a 
"necessidade de adaptar-se à evolução econômica, mais precisamente às condi
ções de trabalho urbano" que levaram os homens a modificar a medida do tem
po (11), 

A própria concepção do tempo mudava: o incremento da atividade comercial 
pôs em discussão o tempo do marcador, em oposição ao tempo da Igreja, aliâs 
objeto de excelente estudo de Jacques Le Goff, publicado em "Para um novo con-
ceito de Idade Média". ' 

O tempo do marcador deveria ser um tempo exato, ··mensurável, orientado e 
previsCvel", racional, sobrepondo-se ao ''tempo eternamente recomeçado e perpe
tuamente imprevisível do meio natural". O "'tempo urbano é mais complexo e refi
nado que o tempo simples do campo" 11&>. 

Foi sobretudo para a regulamentaçao do trabalho nas indústrias têxteis - o 
setor produtivo que empregava maior número de trabalhadores, ao lado da indústi
ra da construção - que a medição do tempo se fez mais necessária .. Na indústria 
têxtil convém que os jornaleiros vão e venham para o trabalho a horas fixas-'\ que 
se determine o tempo para as refeições e o repouso. As comunas medievais, do-

150 



mtnadas pelos mercadores, têm no relógio comunal um "instrumento de 
econômico, soctal e polltico. A divisão eclesiástica do tempo cede lugar a ma 
visão laica do tempo. E o tempo do mercador tornou-se também o tempo do ece
lão. Aliás, o tempo minuciosamente medido, precisamente medido, era mais ·m
portante para a indústria têxtil que para o mercador. 119> 

É provável que 50% dos trabalhadores do século XVI estivessem ligados, dí
reta e indiretamente, a ela. Era um ramo de atividade que requeria capital suficiente 
para fazer ctrcular, de uns lugares para outros, às vezes, muito distantes, não só o 
produto acabado mas- e principalmente, grande quantidade de matéria-prima, de 
origens variadas. Segundo John Nef <20J "na fabricação de quase todos os tipos de 
panos de lã era preciso mesclar habilmente uma grande variedade de fios, às ve
zes trinta ou mais". O autor chama a atenção, ainda, para o número de etapas dife
rentes 'em que se processava a produção: cerca de vinte, "executadas por um tra
balhador diferente em um lugar de trabalho distinto" (2tJ 

Coordenar toda esta produção requeria controlar o tempo do trabalhador, no 
momento em que o trabalho começa a se submeter ao capital. O trabalho torna-se 
também mercadoria e o patrão quer sempre pagar menos por ela, deve utilizar o 
tempo de sua mão-de-obra e cuidar para que ele seja melhor aproveitado. O valor 
do tempo se reduz a dinheiro, o tempo se converte em moeda. 

E uma das formas de aproveitar melhor o tempo é Incentivar o desenvolvi
mento de mecamsmos que fizessem render mais o tempo do trabalhador. 

A libertação de Prometeu punha-se a caminho. 
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