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Texto base da disciplina de história: As revoluções inglesas e os princípios 
do liberalismo.  

 
ATIVIDADES 

 
1- Continuação do texto da semana anterior. Continue lendo e copiando. 
 
- A organização da classe operária 
 
 No início do século XVIII, os tecelões ingleses organizaram as primeiras associações 
trabalhistas. Os antigos artesãos, convertidos em trabalhadores assalariados das manufaturas, 
fundaram pequenos clubes com a intenção de obter aumento de salário. No entanto, as primeiras 
associações de trabalhadores organizadas e fortes surgiram apenas com o advento da grande 
indústria fabril. Por meio dessas organizações, os trabalhadores passaram a exigir melhores 
condições de trabalho.  
 Uma das primeiras formas de organização e resistência dos trabalhadores nas fábricas foi 
a ação dos chamados quebradores de máquinas. Alguns desses grupos se tornaram bastante 
conhecidos, como os da região de Lancashire, que aturaram entre 1778 e 1780, e os ludistas, 
que surgiram no princípio da década de 1810. Eles lutavam contra as longas jornadas e as 
péssimas condições de trabalho e defendiam a criação de leis trabalhistas e o fim das dispensas 
arbitrárias.  
 Os quebradores de máquinas invadiam as fábricas, em geral à noite, e destruíam os 
equipamentos e as máquinas. Eles foram reprimidos com violência e alguns dos líderes 
acabaram presos, julgados e executados.  
 Alguns historiadores consideram que os ludistas eram corajosos, mas ingênuos, pois 
atribuíam a origem de seus problemas às máquinas, e não aos proprietários delas. Para esses 
autores, os quebradores de máquinas não conseguiram perceber as mudanças profundas 
decorrentes da produção capitalista industrial e das novas estratégias de dominação de classe.  
 Pesquisas mais recentes, no entanto, tendem a associar os ludistas a uma reação radical e 
consciente contra o sistema fabril. Segundo essa vertente, a principal intenção dos ludistas era 
mostrar que a fábrica não era a única, nem a melhor forma de organização do trabalho e da vida.  
 Para combater a rotina extenuante e as péssimas condições de vida e de trabalho que 
enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações trabalhistas chamadas trade 
unions  ou sindicatos. O objetivo dessas associações era reunir os operários e organizar suas 
lutas para conquistar aumento de salários, redução das jornadas de trabalho, regulamentação 
das férias e do descanso semanal remunerado e limitação do trabalho infantil.  
 As associações trabalhistas na Inglaterra, no entanto, foram proibidas em 1799. Mesmo 
assim, muitas continuaram existindo clandestinamente. Em 1871, essas associações foram 
efetivamente legalizadas. Na Inglaterra em 1833 limitou-se o trabalho das crianças entre 9 e 13 
anos a 8 horas diárias, 1871 legalizou-se o direito de formar sindicatos, 1908 instituiu-se os 
primeiros sistemas de seguro social e em 1919 estabeleceu-se a jornada de 8 horas diárias.       


