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INTRODUÇÃO:

Com relação aos estudos econômicos sobre o processo de industrialização, há o interesse em entender o
quanto as instâncias da demanda e da oferta chegaram a determinar os rumos desse processo. A literatura tem
mapeado a “força motora” da atividade inventiva, principalmente, a partir de duas abordagens: a da indução pela
demanda, que indica as forças do mercado como determinantes da mudança técnica, e a do impulso pela técnica,
que considera que a tecnologia é um fator quase autônomo a curto prazo (DOSI, 2006). Mesmo nos estudos de
História Econômica, o lugar e o momento em que ocorreu, ou mesmo a rapidez com que se instaurou o início da
Revolução Industrial, são atribuídos principalmente à capacidade de produção e de oferta (MOKYR, 1977), e não
à demanda. Isso não tira, no entanto, a relevância de estudar o consumo dos distintos grupos sociais, o que permite
entender aspectos do processo produtivo não explicados pela abordagem da oferta. Assim, quando se pensa na
Primeira Revolução Industrial e em como a produção têxtil se desenvolveu nesse período, a instância do consumo
permite entender o quanto a moda e as vestimentas têm como função marcar a distinção social, estabelecendo
fronteiras de diversas naturezas entre os grupos dentro da ordem social (LIPOVETSKY, 1990). A instância do
consumo, portanto, auxilia a entender aspectos desse processo ligados à reprodução social e ao exercício do poder,
por exemplo.

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo geral compreender as mudanças na vida material e
do consumo entre as duas primeiras Revoluções Industriais e o período que as precedeu, com um enfoque na
produção têxtil da Inglaterra (padrões de consumo surgidos, técnicas e formas de produção desses bens). Aqui
serão destacados, em especial, o período pré-industrial e as transformações da Primeira Revolução Industrial, ou
seja, os séculos XVII e XVIII. Os objetivos específicos são: 1) o mapeamento das técnicas de produção dos bens
de consumo; 2) o estudo da apropriação dos bens pelos diferentes grupos sociais, que serão observados a partir
dos seguintes fatores: a) as leis suntuárias, b) os estamentos, c) as influências estrangeiras e d) a produção têxtil, e
se mostrará como esses aspectos se interconectam.

METODOLOGIA:

O estudo sobre o consumo de utensílios domésticos e vestuário no período pré-revolução industrial,
Primeira e Segunda Revoluções Industriais (ou seja, do século XVIII ao início do XX) será feito a partir de uma
abordagem da vida material (BRAUDEL, 1987), na qual a relação do homem com as coisas é orientada pelo seu
valor de uso, isto é, refere-se ao que a humanidade incorporou à sua própria vida. Assim, ao tratar sobre a história
do vestuário e suas técnicas, o enfoque será nas coisas materiais que servem para a subsistência dos seres humanos
e quais mudanças são feitas ao longo do tempo. Ao considerar o que os sujeitos sociais produzem para a própria
existência, a vida material expressa a cultura e os valores da sociedade.

Em certo momento de As Estruturas do Cotidiano, Braudel (1981) traça o limite entre o supérfluo e o
suficiente, referindo-se aos conceitos de bens supérfluos e bens de massa. Dessa forma, considera os alimentos,
assim como o vestuário e os interiores das casas para ver as diferenças entre os ricos e os pobres. Junto a isso, na
ideia de “Neil McKendrick de que fatores como emulação social, o aumento de rendas descartáveis, e aumento da
oferta de bens baratos criaram a fagulha da “revolução de consumo” na Inglaterra do século 18” (WARD, 1990,
p.408, tradução nossa), é suposta uma certa estratificação da sociedade.

Do ponto de vista teórico, a abordagem da estratificação será feita a partir da conceituação weberiana de
classe e estamento. Nesse sentido, segundo o autor, a maneira pela qual as honras sociais são distribuídas numa
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comunidade é a ordem social, que é “a forma pela qual os bens e serviços econômicos são distribuídos e usados”
(WEBER, 1982, p. 212). A organização social por estamentos, que se refere ao campo social, prevê uma certa
coesão da ação coletiva e uma comunidade. Quanto a classe, sendo uma categoria econômica, refere-se às pessoas
com mesmas causas específicas em suas oportunidades de vida, em que “a forma pela qual a propriedade material
é distribuída entre várias pessoas cria, em si, oportunidades específicas de vida, o que constitui um fato econômico
bastante elementar.” (WEBER, 1982, p. 213). Em suma, estamos partindo do pressuposto que “a moda permitiu
dissolver a ordem imutável da aparência tradicional e as distinções intangíveis entre os grupos, (...) não somente
entre a nobreza, mas também entre a burguesia” (LIPOVETSKY, 1990, p. 44, tradução nossa).

RESULTADOS, DISCUSSÃO:

O advento da moda e as leis suntuárias:
A “moda como sistema” tem um início histórico localizável no tempo e no espaço – final da Idade Média

–, em uma sociedade específica: a do Ocidente moderno. A moda, como ideia e expressão, é indissociável de uma
relativa desqualificação do passado: para que ela exista, o novo deve ser exaltado de forma constante e regular
(LIPOVETSKY, 1990). Nas sociedades tradicionais, em que a imobilidade e as hierarquias são os princípios de
legitimidade, o novo tende a ser rejeitado. No momento em que ocorreu a “objetificação do luxo”, que era uma
alternativa à expressão de status a partir da quantidade de “serventes” domésticos que uma família tinha, as elites
passaram a desaprovar o consumo popular (POMERANZ, 2000). É nesse contexto que as leis suntuárias – que
regulam o consumo e limitam o luxo – são criadas. Vale mencionar que essas leis não eram novidade do século
XV, pois outras sociedades, como a Asteca, já as tinham implementado (ANAWALT,1980).

Na Europa dos séculos XVI e XVII, as leis suntuárias foram utilizadas para controlar o comportamento e
assegurar a manutenção de uma estrutura de classe específica. Em um momento em que a classe mercantil estava
em ascensão, os aristocratas queriam se diferenciar dos comerciantes; o intuito era impedir que a riqueza se
convertesse em status a partir do consumo. A legislação europeia tendia, por isso, a restringir o uso de tecidos e
cores mais "luxuosas" aos aristocratas. Dessa forma, “as leis suntuárias podem ser entendidas como uma resposta
judicial punitiva às mudanças materiais daqueles que veneravam a constância na forma e na hierarquia – seus
alvos eram as famílias, grupos e indivíduos cujas aspirações ultrapassem sua posição social” (LEMIRE; RIELLO,
2008, p. 5, tradução nossa). Em uma sociedade regida pelo “sistema de licenças”, impossibilita-se que bens que
conferiam status pudessem ser adquiridos por “qualquer um” que tivesse os recursos para tal; assim, os bens só
poderiam ser legitimamente possuídos por quem tivesse permissão, sendo restringida sua compra para o resto da
população. Nesse sentido, as leis suntuárias podem ser compreendidas como um dispositivo intermediário – entre
o sistema de moda e o de licenças – regulador do consumo (POMERANZ, 2000).

As Elizabethan Sumptuary Laws (implementadas em meados do século XVI na Inglaterra) definiram
quais cores e tipos de vestuário cada grupo social poderia usar. As mulheres e homens de classes baixas podiam
usar roupas de lã, linho e pele de carneiro de cores determinadas (como a marrom, bege e amarelo) e, em poucos
casos, detalhes de seda e veludo nas roupas. Já a Rainha, o Rei e sua família direta podiam utilizar qualquer seda
da cor púrpura, tecido de ouro, e pele de zibelina; os duques, marqueses e condes, por sua vez, podiam usar
púrpura em gibões e batas. Caso desrespeitadas, os transgressores teriam que arcar com multas, a possibilidade de
perda de propriedade, de título e até da vida.

Com relação a essas leis, questiona-se sobre até que ponto foram seguidas pela sociedade e
implementadas pelos poderes; ainda assim, o fato delas terem sido formuladas expressa a mentalidade da
sociedade, de regulamentar o consumo conforme as divisões estamentais. A cor púrpura, que era exclusiva dos
segmentos superiores, era obtida a partir de moscas cochineal, encontradas no México e exportadas para a Europa
pela Espanha (ANDERSON, 2015); essa cor era usada como corante principalmente para a seda e para a lã. Dos
itens que tinham origem no Novo Mundo, o corante feito com as moscas tornou-se o segundo mais rentável após a
prata. E esse é apenas um dos exemplos de materiais oriundos de países não-europeus que influenciaram a
produção do que era ofertado na Europa, ilustrando a relação do comércio com países não europeus e a produção
têxtil.

Moda e influência estrangeira:
Ainda que se possa historicizar o nascimento da moda como sistema a partir de um local e momento

específico, é importante considerar a influência asiática e colonial nesse processo. O sucesso da seda, de origem
chinesa, a partir do século XII, desencadeou tentativas de inibir seu consumo individual através da legislação. De
maneira similar, o algodão indiano, que começou a chegar na Europa no século XVI, trouxe lucros para os
comerciantes e foi alvo de intervenções legislativas. “[...] os algodões estampados iluminam de forma mais direta
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ainda as conexões entre o advento dos têxteis asiáticos e o desenvolvimento da moda na Europa, que abrangeu
diferentes classes sociais” (LEMIRE; RIELLO, 2008, p. 7, tradução nossa). Lado a lado com as peles e os metais
preciosos, as commodities indianas e chinesas eram os materiais mais frequentemente mencionados pelos
legisladores. Neste sentido, além de poderem ser entendidas a partir da perspectiva de “aversão ao estrangeiro”, as
leis suntuárias na Europa, a partir de finais do século XVII, passaram a ter um caráter mais protecionista do que
propriamente social ou religioso, sob a ótica de que as restrições favoreceriam à economia local
(FREUDENBERGER, 1963). Diferentemente de outras nações, porém, as leis suntuárias na Inglaterra foram
abolidas a partir de 1604, um ano depois que os Tudor saíssem do poder e os Stuarts subissem ao trono.

Durante a maior parte dos séculos XVII e XVIII, as técnicas indianas de estampar e imprimir no algodão
eram mais eficientes que as europeias – além de terem uma maior resistência ao uso e à água, eram fabricadas
com maior rapidez e mais baratas. Enquanto os europeus faziam tecidos estampados por tecelagem e acabamento,
os indianos faziam diferentes padrões e estampas por meio de diferentes técnicas de pinturas. Por isso, além de
restringir a importação de tecidos asiáticos – no início do século XVIII, por exemplo, a Inglaterra baniu as
importações dos tecidos de algodão nos chamados Calico Acts –, e os europeus buscaram emular as técnicas
asiáticas, com pouco sucesso no início.

De fato, “mesmo se as importações asiáticas providenciaram o incentivo inicial para a inovação de
produtos e substituição de importações, os europeus sabiam muito pouco sobre corantes permanentes (colourfast
dyes) e impressão têxtil (textile printing) para obter resultados imediatos” (LEMIRE; RIELLO, 2008, p. 10,
tradução nossa). Os produtores europeus sabiam sobre tingimento – as lãs e as sedas eram estampadas no tear e os
seus desenhos eram o resultado de ocasiões de tecelagem e acabamento –, mas o conhecimento sobre impressão
têxtil era escasso, o que só mudou no último quarto do século XVII, quando a Inglaterra e a Holanda se tornaram
os primeiros locais de testagem com a impressão têxtil na chita, um tecido ordinário do algodão e estampado a
cores. A ideia era substituir os produtos indianos por tecidos produzidos de forma doméstica no território europeu.
Até a década de 1730, a produção europeia não conseguia superar a indiana em qualidade. Isso mudou, entre
outros fatores, pelas legislações protecionistas que foram implementadas.

Em 1752, um método de impressão com placas de cobre gravadas foi inventado na Irlanda e, anos depois,
levado para a Inglaterra. Até 1759, os ingleses tinham, virtualmente, um monopólio da produção de algodão
estampado em cobre. Essa técnica, ainda que restrita a desenvolvimento de uma cor, permitia a estampa de
detalhes no tecido e, caso se quisesse adicionar mais cores, a técnica das xilogravuras – ou seja, de pranchas de
madeira incisadas paralelamente ao eixo vertical do grão da madeira – e pinturas à mão eram utilizadas (WATT,
2003). Com relação à qualidade dos resultados dos têxteis, ou nos níveis de produção e consumo têxtil, até
meados do século XVIII, países como a China e a Índia estavam no mesmo patamar europeu, ou até acima. No
entanto, a certo ponto, estabeleceu-se uma divergência “Leste-Oeste”: enquanto a Europa Ocidental seguiu o
caminho da industrialização, em outras áreas se deu continuação ao trabalho intensivo e à economia baseada em
recursos (POMERANZ, 2000).

As particularidades da produção têxtil doméstica e industrial:
Há um grande interesse historiográfico em mapear o período anterior à Revolução Industrial, de produção

majoritariamente doméstica e manual. A ideia de que os centros urbanos europeus estavam estagnados antes da
industrialização não é mais aceita (DE VRIES, 1994); com isso, o período pré-revolução industrial tem sido
sucessivamente revisitado. Diferentes teses foram propostas sobre esse período; alguns exemplos são a da
proto-industrialização (HOUSTON; SNELL, 1984) e a da revolução industriosa (DE VRIES, 1994). A primeira
tem sido criticada por sua análise anacrônica, que busca entender a chamada “industrialização antes da
industrialização” que ocorreu no campo, sendo realizada por camponeses e trabalhadores semi-proletarizados; já a
segunda tem o objetivo de entender a “mudança ocorrida no nível doméstico no âmbito da demanda, entre meados
do século XVII e do início do século XIX, que antecedeu a Revolução Industrial, um fenômeno primordialmente
da oferta” (DE VRIES, 1994, p. 2, tradução nossa). Ao analisar especificamente o núcleo familiar como uma
unidade econômica, De Vries (1994) percebe uma “transição entre a relativa autossuficiência para a produção
orientada para o mercado por todos ou pela maioria dos membros da família envolve necessariamente uma
redução de bens produzidos em casa, tipicamente fornecidos por mulheres, e sua substituição por bens produzidos
comercialmente” (DE VRIES,  1994, p. 14, tradução nossa).

Na Inglaterra, em cada casa, “mulheres e homens fiavam fios e teciam tecidos grosseiros em teares
primitivos. Cada família semeou e colheu, armazenou e conservou, fiou e teceu, fermentou e assou, produzindo
suas próprias necessidades” (GRAY, 1932, p. 242, tradução nossa). Segundo a autora, durante a primeira metade
do século XVIII, é quase como se cada casa fosse uma manufatura. O tecido produzido domesticamente era
caracterizado como coarse, por ser duro e grosso e, enquanto a Inglaterra importava especiarias e sedas, ela
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exportava grandes quantidades de lã (GRAY, 1932). Até 1760, a produção do algodão se encontrava,
principalmente, na parte rural de Lancashire, e a fabricação era feita a mão na casa dos artesãos, exceto as partes
do tingimento e das finalizações.

O problema do modelo da proto-industrialização, segundo Berg (1994), é que assume que a fábrica é “o
método definitivo de organização de mão de obra; assim, o maquinário moderno baseado em energia passa ser
visto como a melhor tecnologia possível a ser empregada” (1994, p. 70, tradução nossa). Nesse sentido, os modos
de produção e organização descentralizados passam a ser compreendidos como precursores da produção em massa
e como inferiores a produção mecanizadas (BERG; HUDSON; SONENSCHER, 1983). Ainda que a
proto-industrialização tenha uma abordagem linear, essa teoria atiçou uma maior pesquisa com relação às origens
e consequências da produção anterior à existência das fábricas. Com o objetivo de mostrar a variação
organizacional e tecnológica na manufatura, Maxine Berg explica que, durante o século XVIII, havia a
coexistência entre várias formas de produção, como o putting-out system, formas cooperativas de produção entre
artesãos e tipos de proto-indústria.

Já entre 1770 e 1790, as condições anteriores de produção doméstica já não eram mais observadas, já que
a “spinning jenny, water frame, spinning mule e o uso de vapor para a energia revolucionaram a indústria têxtil”
(GRAY, 1932, p. 243, tradução nossa). Nesse momento, as pessoas começam a se mudar para as cidades em que
estavam as fábricas têxteis. As “novas ‘manufaturas’ foram o resultado de todas essas tecnologias” (WHITE,
2009, tradução nossa). Dessa forma, tão importante foram as inovações tecnológicas e de materiais, quanto sua
assimilação pelo consumo e os usos que passaram a ter. Como diz Edgerton (1999, p. 112-113, tradução nossa),
citando Sir George Clark e Rosenberg, “o que é relevante para a história econômica não é a invenção, mas a
adoção e o uso [...] a difusão de novos aparelhos é tão importante quanto suas origens” e “as invenções adquirem
sua importância econômica, claramente, apenas como função da sua introdução e difusão”.

A primeira spinning jenny criada por James Hargreaves era diferente, menor e menos eficiente do que a
patenteada por ele em 1770. Assim, como os “salários eram
excepcionalmente altos com relação aos preços de capital na
Grã-Bretanha, a spinning jenny era rentável de ser usada na
Grã-Bretanha mas não em outra parte; por isso, esse era o
único país em que valia a pena incorrer os custos para
desenvolvê-la” (ALLEN, 2009, p.1, tradução nossa). Nesse
sentido, a invenção não é suficiente para que a tecnologia seja
adotada, ela também deve realizar uma função ou tentar
resolver um problema.
Um debate importante, nesse quesito, diz respeito ao porquê a
Revolução Industrial – entendida como a transformação entre
a produção doméstica e manual para o sistema de fábricas –
ocorreu na Inglaterra e por que ocorreu no século XVIII.
Quanto a isso, diferentes propostas foram desenvolvidas,
algumas se amparam nos preços e nos salários para explicar o
êxodo rural e como a dinâmica urbana transformou a economia
agrícola, que tem um papel importante no desenvolvimento
industrial (ALLEN, 2009). Segundo esta lógica, “não foi a

indústria britânica que separou a economia do resto do continente, e sim a agricultura britânica junto à fabricação
de algodão” (BERG, 1994, p. 2, tradução nossa).

CONCLUSÕES:

Geralmente, a busca pela compreensão do fenômeno da ‘revolução industrial’ é feita com o exame de
quais forças contribuíram para a formação das economias modernas, mercados, e sistemas de produção, ou
perguntando porque esse processo se deu justamente na Inglaterra nesse período. Tentando escapar disso, esta
pesquisa visa compreender o início da industrialização como um processo lento de acumulação de capital e de
mudança tecnológica, com ênfase tanto nas mudanças de cultura e quanto nas inovações técnicas (BERG;
HUDSON; SONENSCHER, 1983), assim como nas mudanças da vida material e formas de consumo. Percebe-se,
ademais, que a indústria que mais prosperou na Primeira Revolução Industrial foi a têxtil. Com a mecanização dos
teares e processos no formato da Grande Indústria, o trabalho deixa de ser realizado pela mão humana e passa a
ser regido por um dispositivo automático, que funciona no contexto do sistema de máquinas (MARX, 1980).
Nesse sentido, ainda que o processo de industrialização tenha sido marcado pela esfera da oferta e das técnicas de
produção, a demanda de produtos e o sistema de licenças também contribuíram para a formação do sistema da
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moda.
Este trabalho de iniciação científica ainda está em andamento e aborda como a produção referente à

indústria têxtil e à moda como sistema, no período anterior à Revolução Industrial, foram afetadas pela relação das
interações dos grupos sociais com as políticas nacionais. Espera-se, até a conclusão deste estudo, desenvolver a
reconstrução histórica até o início do século XX, acompanhando o processo de produção massificada e
padronizada das vestimentas. Sabe-se que a indústria das roupas “ready-made” começou no Reino Unido, no
entanto, até a década de 1840, a demanda por esses tipos de produtos era reduzida principalmente aos setores
agrícola e militar. Isso é dado, principalmente, pelas limitações técnicas que envolviam uma certa “padronização”
das roupas. Assim, a partir da criação de tamanhos padronizados, o consumo desses produtos se expande, e foi
possível aumentar sua produção em escala (GODLEY, 1997).
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