
Técnicas e inovações agrícolas na Revolução Industrial:
uma análise das invenções de Jethro Tull entre os anos de

1650 e 1750
Palavras-Chave: Jethro Tull, Revolução Industrial, Inovações técnicas

Autores/as:
LUCAS PEREIRA GONÇALVES MONACO (IE/UNICAMP)

Prof. Dr. NELSON MENDES CANTARINO (orientador) (IE/UNICAMP)

INTRODUÇÃO:

A pesquisa teve como proposta o estudo da base dos conhecimentos aplicados por Jethro Tull

(1674-1740) para o melhoramento da agricultura inglesa. Mais do que um tratamento biográfico, a

pesquisa abordou duas discussões fundamentais da história econômica: os fatores desencadeadores

de inovações tecnológicas e o fenômeno chamado de “Iluminismo Industrial”, a orientação do

conhecimento humano para a solução de problemas práticos, característico do período da Revolução

Industrial Inglesa. Assim, foi possível alcançar os objetivos da pesquisa de contextualização e análise

das transformações tecnológicas no campo durante a Revolução Agrícola, de exame da relação entre

o conhecimento teórico e prático no desenvolvimento das inovações e de questionamento da ideia da

“genialidade” como motor do progresso técnico.

METODOLOGIA:

A complementaridade existente entre a teoria e a prática durante o período da Revolução

Industrial revelou a peculiaridade do momento histórico em relação às inovações tecnológicas. O

progresso generalizado não ocorreu em outros momentos mesmo com a emergência de novas

tecnologias. A Revolução Industrial apontou para a disrupção generalizada, causando uma mudança

macroeconômica, intelectual e ideológica, e o encadeamento de novos avanços tecnológicos (MOKYR,

2009).

A execução da pesquisa seguiu quatro movimentos. Primeiramente, houve uma revisão
bibliográfica sobre Revolução Agrícola, Revolução Industrial e Iluminismo. Em seguida, buscou-se
entender a trajetória de Jethro Tull por meio de informações que revelassem as instituições de que fez
parte, suas viagens e influências pessoais. Então, foram estudadas as invenções agrícolas de Tull,
além de outras ideias e desenvolvimentos técnicos da época. Por fim, o quarto movimento foi de
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conexão das informações acerca das invenções do agricultor a sua trajetória, compreendendo-a no
contexto maior da Revolução Agrícola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A produção científica se concentrou em dois aspectos: informações sobre a figura e as

invenções de Jethro Tull e abordagens da relevância da transformação técnica para o desenvolvimento

do capitalismo desencadeado pela Revolução Industrial.

Em relação ao primeiro aspecto, a inovação no método de cultivo da terra de Jethro Tull

apresenta ligação com as experiências da sua trajetória de vida. Tull frequentou o St. John's College

em Oxford e migrou para a Gray's Inn, local em que estudou Direito (SHULL, 1941). Quando seus

estudos terminaram, na década final do século XVII, ele realizou uma viagem por toda a Europa, que

culminou, segundo o próprio inventor, nos seus princípios e práticas agrícolas. Nesse tour o agricultor

tomava notas dos métodos, implementos agrícolas e solos das diversas regiões e terras visitadas.

Nesse aspecto, a cultura de vinhas da França, com seu cultivo profundo e de preparo do solo em

fileiras (MACDONALD, 1914), parece ter inspirado especialmente o método de cultivo de Tull (SHULL,

1941).

Figura 1: Semeadora e perfuradora a cavalo, inventada e desenhada por Jethro Tull

Fonte: extraído de A history of science, technology, and philosophy in the eighteenth century (WOLF,
1938, p. 504)

O empenho prático de Tull converge com o conceito de “Iluminismo Industrial” de Mokyr, o

alcance do progresso material por via da compreensão dos fenômenos naturais e utilização na

produção, como indica a própria classificação do agricultor como um “homem prático” (WICKER,

1957). Vale ressaltar que essa distinção entre prática e teoria é fundamental para compreender o

caráter das inovações no campo no período. Como consta num comunicado lido a um clube de
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agricultores de Gloucester em 1842, “The benefits which agriculture has derived from science”, a

relação entre os cientistas e os agricultores (ou “homens práticos” como aparece na carta), não ocorria

de maneira vantajosa ao desenvolvimento da agricultura. Há críticas severas aos esquemas de

produção agrícola articulados pelos cientistas e levados aos agricultores, devido ao desconhecimento

da prática agrícola. Nesse sentido, é complexo afirmar que a inovação no campo ocorreu amplamente

devido aos avanços da ciência. O próprio Tull era conhecido como um agricultor que se distanciava do

método científico, embora suas práticas de perfuração e pulverização do solo tenham melhorado a

produtividade da terra (MACDONALD, 1914).

A introdução de novas ferramentas e métodos depende de um elemento a mais do que o

próprio “landlord”, que possui maior contato com informações acerca dos experimentos e pesquisas no

campo por via das sociedades e jornais agrícolas. Em contraste com o modelo de transformação

tecnológica que indica a liderança da ciência em relação às tecnologias, a inclusão do trabalhador

agrícola como agente do processo de inovação permite uma leitura mais precisa, embora mais

complexa, desse movimento. O trabalhador foi responsável por selecionar e melhorar as ferramentas e

práticas associadas à terra de acordo com a sua efetividade. Desse modo, o uso das tecnologias é tão

importante quanto o desenvolvimento de invenções no que tange ao processo de inovação. A ausência

do elemento do trabalhador agrícola se enquadra na leitura do processo de inovação como algo

pontual e característico do talento e da genialidade dos “grandes homens”, o que pode gerar confusão

ao estudar a trajetória de Tull, no entanto, como indica Basalla, “A noção de que as invenções são

resultado unicamente do inventor muitas vezes não envolvem os limites tecnológicos, temporais e

culturais que o envolvem” (BASALLA, 2001, p. 220).

Em relação à relevância da transformação técnica para a consolidação do capitalismo,

correntemente se explica que a Revolução Agrícola na Inglaterra ocorreu devido ao desenvolvimento

das grandes fazendas capitalistas com a política dos cercamentos, uma vez que essa instituição teria

sido responsável pela inovação dada a necessidade de pagamento do arrendamento. Esse ponto

explica também a expansão urbana da Inglaterra, dado que a introdução de inovações no campo

aumentou a quantidade de comida, mas diminuiu a quantidade de empregos rurais, assim ocorre a

expansão urbana e o crescimento econômico inglês. Apesar disso, a explicação de Allen é inversa em

relação a isso. O século XVII foi repleto de transformações agrícolas ainda quando em campos

abertos. Esquemas de rotação com a introdução do feijão, trevo e ervilhas, além de seleção e melhoria

em sementes já ocorriam nos open fields. O conhecimento sobre os melhores processos se originaram

com o tempo dado o conjunto de tentativas e erros. Assim, Allen defende que não é só a mudança

institucional que é relevante, a série de críticas à ineficiência tecnológica dos campos abertos não se

justificam pelas transformações notadas nesses espaços (ALLEN, 2009).

O argumento central de Allen acerca da transformação produtiva na agricultura se dá pela

demanda urbana. O aumento dos salários ocorrido no período de 1550 a 1620, conhecido como
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revolução dos preços, possibilitou que os trabalhadores gastassem em outros bens que não faziam

parte de sua cesta de consumo, como manufaturas de luxo. Os altos salários das cidades

pressionaram a agricultura em direção ao aumento de produtividade. Muitos deixaram a agricultura e

se submeteram ao trabalho urbano, mas aqueles que ficaram no campo buscaram igualar seus

rendimentos aos das cidades, o que sustentou a denominada Revolução Agrícola (ALLEN, 2009). A

interpretação de Allen modifica substancialmente a leitura histórica da formação do capitalismo na

Inglaterra e, além disso, questiona a ideia da inovação como resultado das instituições dos

cercamentos, propondo a possibilidade de progresso material originado das inovações mesmo nos

open fields.

CONCLUSÕES:

A documentação revelou uma relação complexa entre as transformações tecnológicas no

período da Revolução Agrícola e as ideias iluministas associadas ao desenvolvimento científico e à

formação de sociedades de pesquisa. A utilização prática da teoria originada da interpretação dos

fenômenos naturais depende mais do que da materialização de ferramentas e métodos, mas da

compreensão prática das atividades exercidas no campo, como aquela incorporada no agente do

trabalhador do campo.

Essa interpretação diverge da ideia de que o progresso material derivado das inovações tem

origem em agentes extraordinários como os grandes inventores. A própria biografia de Tull evidencia o

vínculo entre a experiência derivada de sua trajetória e a gênese da “criatividade” das suas inovações,

o que exibe a complexidade do processo de desenvolvimento tecnológico, movimento que interage

com tecnologias pré-existentes, conhecimentos práticos, elementos circunstanciais e culturais, além

dos princípios teóricos presentes nas comunidades intelectuais.

Desse modo, a pesquisa permitiu novas reflexões acerca do processo de inovação,

contribuindo com a inclusão de novos agentes ausentes em grande parte da literatura sobre o tema.

Além disso, trouxe novas perspectivas sobre o dinamismo e os fatores desencadeadores de inovações

que permitem ganhos de produtividade, a leitura de Allen, incluindo a transformação produtiva do

campo mesmo no período anterior aos cercamentos, inaugura questionamentos acerca da

preponderância de explicações institucionais para o dinamismo verificado no período da Revolução

Industrial.
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