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

 
 
1- Continuação do texto da semana anterior. Continue lendo e copiando. 
 
 
- A Revolução Industrial e as mudanças na sociedade 
 
 Do artesanato à maquinofatura – antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o 
principal modo de organização do processo produtivo. As mercadorias eram confeccionadas por 
artesãos, que dominavam todas as fases de produção: compravam a matéria-prima, fabricavam o 
produto e o vendiam. Além disso, tinham autonomia para determinar o tempo e o ritmo de seu 
trabalho.  
 Durante os séculos XV e XVI, com o objetivo de acelerar a produção, homens de negócio 
se associaram aos artesãos, desenvolvendo o sistema doméstico. Nele, o artesão recebia a 
matéria-prima e se comprometia a produzir e a entregar a mercadoria em um determinado prazo 
para o empresário, que ficava encarregado de vendê-la. Nesse sistema, o artesão ainda tinha o 
controle sobre todo o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela aquisição da 
matéria-prima e perdia o contato direto com o consumidor.  
 Na segunda metade do século XVII, as manufaturas se expandiram. Nesse tipo de 
organização do trabalho, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em um só 
espaço e trabalhavam, todos os dias, durante um número determinado de horas. Nesse 
momento, entrou em cena um novo personagem: o patrão, que mantinha funcionários 
encarregados de vigiar os trabalhadores.  
 Na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho nem 
tinham controle sobre o ritmo de produção. Gradualmente, os trabalhadores foram perdendo o 
conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo. Isso quer dizer que eles deixaram de 
conhecer todas as etapas de produção de determinada mercadoria, já que as tarefas foram 
divididas em etapas e cada pessoa executava apenas uma parte do processo de fabricação em 
troca de um salário fixo.    
 A mecanização da indústria – na segunda metade do século XVIII, com a Revolução 
Industrial, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Os motores a vapor, aperfeiçoados 
por James Watt em 1769, começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da 
produção e a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a ser 
alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção.  
 A busca do lucro tornou-se mais intensa com o surgimento das fábricas. A concorrência 
levou os industriais a investir na melhoria técnica da produção e no uso de novas fontes de 
energia. O tear mecânico (1785) deu início à mecanização da tecelagem e à aplicação do motor a 
vapor na indústria têxtil. A invenção do barco a vapor (1787) e a inauguração da primeira ferrovia 
(1825) possibilitaram o transporte de um volume maior de mercadorias.  
 O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e do trabalho, que deixou de ser 
determinado pelo tempo da natureza e do corpo e passou a acompanhar o tempo da máquina. O 
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trabalho do ser humano tornou-se dependente da tecnologia industrial, e a eficiência passou a ser 
medida pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo passou a valer 
dinheiro.    
 Uma nova sociedade – além das mudanças no ritmo do trabalho e do cotidiano, na 
mentalidade e nos valores, uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria 
foi a configuração de uma nova sociedade, com a consolidação de duas classes sociais 
antagônicas: 
 Burguesia classe social formada pelos proprietários das fábricas, das máquinas, dos 
bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. O termo “burguesia” tem 
origem em “burgo”, aglomerado urbano da Idade Média, cujos habitantes se dedicavam ao 
comércio e ao artesanato. A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais seu domínio 
sobre a sociedade; 
 Proletariado classe social composta do operariado, que vive do salário que recebe. Como 
não tem meios para sobreviver por conta própria, o proletariado vende sua força de trabalho para 
o patrão em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho 
do operário nas fábricas. O restante do tempo é apropriado pelo patrão.  
 As diferenças entre burgueses e proletários podiam ser percebidas na vida cotidiana das 
cidades. As áreas ricas ficavam, em geral, mais próximas do centro e recebiam mais atenção dos 
governantes. Já a população operária comprimia-se em bairros de ruas estreitas, mal iluminadas 
e sujas, com muitos mendigos e desempregados.   
 
 


