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O Processo que Revolucionou a Economia

Denomina-se Revolução Industrial o Conjunto de transformações ocorridas de modo geral na 

Europa Ocidental entre os Séculos XVIII e XIX.

Tais transformações relacionam-se diretamente com a substituição da Produção Artesanal

e Manufatureira – realizada com a utilização de ferramentas – pela Produção em Série 

realizada por Trabalhadores Assalariado, em que predominava o uso de Máquinas.

O Processo de Industrialização, isto é, de constituição de Indústrias – ou Fábricas – com 

suas instalações, maquinaria e operários – teve início na Inglaterra em meados do Século 

XVIII e estendeu-se para outros países.

Antes desse período, a maioria das pessoas vivia no campo ou em vilarejos.

Trabalhavam, em pequenos grupos e produziam em pequena escala, aquilo que 

precisavam – alimentos, roupas e objetos.

Havia grandes cidades, porém eram cidades comerciais e principalmente cidades 

capitais, ou seja, Centro do Poder Político dos Reinos.
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Evolução Tecnoindustrial

Até o final do Século XVIII, a atividade industrial – isto é, de transformação de matérias-primas 

em mercadorias – passou por diferentes etapas no que se refere aos aspectos técnicos e de 

organização do trabalho.

De forma esquemática, podemos distinguir estas etapas:

– Produção Artesanal ou Artesanato

Realizada de forma manual, com o auxílio de ferramentas e em pequena escala. O produtor 

– artesão – trabalhava em sua casa ou oficina e controlava diversas fases da produção.

Assim – aproveitando um caso descrito pelo economista Adam Smith – um artesão que 

fizesse alfinetes, precisaria conhecer e executar as diversas tarefas dessa atividade:

Endireitar um arame, cortá-lo, afiar uma ponta, colocar a cabeça na outra extremidade e 

dar o polimento final.
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Além de dominar as várias fases do processo produtivo, o artesão, também era 

geralmente o dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção – oficinas e 

ferramentas.

– Produção Manufatureira ou Manufatura

Em alguns países, como Inglaterra e França, a transformação de matérias-primas em 

mercadorias também se organizou em manufaturas – grandes oficinas onde vários 

artesãos executavam as tarefas manuais usando ferramentas, sob o controle do dono da 

manufatura.

Nessas,oficinas, começaram a ser implantados a Produção em Série e um Sistema de 

Divisão de Trabalhos, pelo qual cada artesão passou a cumprir uma tarefa especial 

dentro do Processo de Fabricação de uma mesma mercadoria – que daria origem às 

Linhas de Produção e Montagem, características da Futura Era Industrial.

Assim, voltando ao exemplo de Adam Smith – na produção de Alfinetes um artesão 

puxava o arame, outro o endireitava, um terceiro o cortava, um quarto afiava uma 

extremidade, um quinto esmerilava a outra ponta para  colocação da cabeça, um sexto

colocava a cabeça e um sétimo dava o polimento final.
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Com isso, aumentava-se a velocidade de fabricação, pois o trabalhador passava o dia todo 

fazendo a mesma tarefa e tornava-se cada vez mais ágil em sua realização, além de ter um 

compromisso com seus companheiros.

– Produção Mecanizada ou Maquinofatura

Iniciada quando os avanços técnicos, aliados ao aperfeiçoamento dos métodos 

produtivos, propiciaram a criação de máquinas industriais e a Produção em Série, dando 

origem à Maquinofatura.

As máquinas substituíram várias ferramentas e, muitas vezes o próprio trabalhador.

Este deixou de ser artesão para se tornar operário – trabalhador assalariado –

passando a realizar suas tarefas em Linhas de Montagem, muitas vezes 

submetido ao ritmo de funcionamento dos equipamentos e sob a gerência do 

proprietário ou de um encarregado.

A Produção Mecanizada nas fábricas deflagrou o processo que foi chamado de 

Revolução Industrial.
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Pioneirismo Inglês na Industrialização

O processo de mecanização crescente da Atividade Industrial ocorreu primeiro na Inglaterra e 

isso não foi por acaso.

Como estudamos, foi nesse país que ocorreu a Primeira Revolução Burguesa – a 

Revolução Gloriosa – no Século XVII.

A Burguesia Inglesa tornou-se, então, um grupo social bastante poderoso, que, aliado à 

Nobreza Rural, promoveu o Crescimento Econômico do país e lançou as bases para o 

avanço da Industrialização.

Vejamos isso com mais detalhes, além de outros fatores que costumam ser apontados por 

diversos historiadores para explicar o Pioneirismo Inglês.

– Acúmulo de Capitais

Para dar impulso ao processo de Industrialização, era necessário bastante capital, algo 

que a Burguesia Inglesa foi acumulando ao longo da Idade Moderna.
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Isso ocorreu por meio da grande expansão do Comércio Inglês e da transformação da 

Estrutura Agrária.

Alguns fatores contribuíram para que a Burguesia expandisse o Comércio Marítimo, tais 

como:

– Zona de Livre-Comércio

A Inglaterra tinha a mais importante região de intercâmbio comercial da Europa, que 

se expandiu ainda mais depois da Revolução Gloriosa, quando foram abolidos os 

antigos Direitos Feudais.

– Crédito Financeiro

O país também contava com um Sistema de Créditos Financeiros bem desenvolvido, 

desde a fundação do Banco da Inglaterra, em 1694.
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Os Donos dos Capitais conseguidos com o comércio investiram então em Fábricas.

Também adquiriram propriedades rurais, nas quais modernizaram os métodos de 

produção, que incluíam, entre outras melhorias, a introdução de máquinas agrícolas.

Esse processo levou a um aumento da produtividade e reduziu o número de 

trabalhadores rurais, que foram aos poucos sendo substituídos pelas máquinas.

– Acúmulo de Capitais

As grandes levas de camponeses que perderam suas antigas funções foram obrigados a 

migrar para as cidades – êxodo rural – onde se engajaram no trabalho nas indústrias que 

surgiam.

Isso ocorreu, em grande parte, devido ao processo chamado Enclosure – expressão 

referente ao Cercamento das Terras Comunais – e à substituição da Produção 

Agrícola pela Criação de Carneiros – Produção de Lã.
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No campo, o investimento gerou uma produção maior de alimentos.

Ao mesmo tempo, a Medicina, que se desenvolveu com o Racionalismo Iluminista, 

pôde combater algumas epidemias.

A junção desses dois fatores acarretaram o aumento da população – o que, 

associado ao êxodo rural, levou à ampliação da oferta de mão-de-obra na 

cidades.

Eram massas de trabalhadores que só tinham como meio de sobrevivência o trabalho 

na indústria, em troca de um salário miserável.
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Pioneirismo Inglês na Industrialização

Além desses fatores, algumas condições naturais favoreceram o pioneirismo industrial inglês.

– Posição Geográfica

O fato de a Inglaterra ser uma ilha, situada à margem da Europa Ocidental facilitou o 

acesso ao comércio marítimo e a exploração de grandes mercado ultramarinos. 

– Recursos Naturais

O Território Inglês contava em seu subsolo, com grandes jazidas de carvão mineral, 

importante fonte de energia para o funcionamento das indústrias na época, e de Minério 

de Ferro, matéria-prima de maior destaque no Início da Industrialização.
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Expansão da Revolução Industrial

Iniciada no Século XVIII, a Revolução Industrial teve vários desdobramentos que podem ser 

considerados “Novas Revoluções Industriais”.

Assim, considerando os países envolvidos e as inovações técnicas implementadas, o período 

clássico de estabelecimento e expansão da industrialização – entre a segunda metade do Século XVIII

e a primeira metade do Século XIX – costuma ser dividido em Duas Etapas:

– Primeira Etapa

No Primeiro Momento (1760-1860), ficou limitada, basicamente, à Inglaterra.

O maior destaque foi o desenvolvimento da indústria de tecidos de algodão, com a 

utilização do tear mecânico. 

Além disso, o aperfeiçoamento e a utilização crescente das máquinas a vapor teve 

extrema importância para o progresso das fábricas.

Costume ser conhecido como Primeira Revolução Industrial.
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– Segunda Etapa

No Segundo Momento (1860-1900), a industrialização espalhou-se por algumas regiões 

da Europa Ocidental e Oriental, atingindo países como Bélgica, França, Alemanha, Itália

e Rússia.

Alcançou também outros continentes, ganhando espaço nos 

Estados Unidos e no Japão.

O progresso tecnológico foi de tal modo significativo nesse período que costuma ser 

caracterizado como Segunda Revolução Industrial.

Nessa etapa, as principais inovações técnica foram a utilização do aço – superando o ferro

– o aproveitamento da energia elétrica e dos combustíveis petrolíferos,  invenção do 

motor a explosão, da locomotiva e do barco a vapor e o desenvolvimento de produtos 

químicos.

Além disso, foram inventados Meios de Comunicação, como o telefone, o rádio e o 

cinema.



Terceira Revolução Industrial

A partir de meados do Século XX, grandes avanços tecnológicos vêm repercutindo 

intensamente na produção econômica e no trabalho no mundo como um todo.

Alguns historiadores e analistas contemporâneos denominaram essas transformações 

de Terceira Revolução Industrial, que se traduz no impacto das Novas tecnologias, 

como o Microcomputador, a Microeletrônica, a Robótica, a Engenharia Genética, a 

Telemática – uso combinado de computadores e meios de telecomunicações, como 

fax, celular, internet, televisão – entre outras.

Como ocorreu na Primeira Etapa da Revolução Industrial, entre as principais 

conseqüências dessa “Terceira Revolução Industrial” é o aumento da produtividade

com a utilização de um número cada vez menor de trabalhadores.

O resultado dessa equação é o número generalizado do 

desemprego em todo o mundo.
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Trabalho e Sociedade

Impactos Sociais da Revolução Industrial

Com a Revolução Industrial Inglesa, o Capital consolidou-se nas sociedade em que se instalou.

A Indústria passou a disputar com o Comércio a condição de principal setor de acumulação de 

riquezas.

Isso trouxe diversas transformações nas condições de vida das pessoas e nas relações de 

trabalho entre determinados setores da sociedade. Vejamos:

– Novas Relações de Trabalho

Como vimos na, ocorreu na Inglaterra um Êxodo do campo para a cidade. 

A cidade recebeu milhares de camponeses em busca de trabalho nas fábricas.
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Havia, portanto, uma grande oferta de mão-de-obra, num sistema produtivo em que os 

trabalhadores não eram proprietários de nenhum instrumento de produção:

Nem das instalações, nem do dinheiro  do investimento nem das máquinas, nem da 

matéria-prima. 

O trabalhador era dono apenas de sua força de trabalho, que ele “vendia”, em 

condições desfavoráveis, em troca de salário.

Desenvolveu-se, então, uma oposição social:

De um lado, os Empresários Industriais, donos dos meios de produção das fábricas –

matérias-primas, máquinas e equipamentos;

Do outro, os operários urbanos, trabalhadores assalariados das indústrias.
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– Condições de Trabalho

Com o objetivo de aumentar os lucros e expandir suas empresas, os industriais 

ingleses empenharam-se em obter não apenas liberdade econômica e ampliação 

dos mercados consumidores; havia também a busca por mão-de-obra barata para 

trabalhar nas fábricas.

Com o objetivo de aumentar os lucros, o empresário industrial pagava aos operários 

salários muito baixos, enquanto explorava ao máximo sua capacidade de trabalho.

Os salários eram tão reduzidos que, par sobreviver, toda a família do operário, 

incluindo mulheres e crianças, era obrigada a trabalhar nas fábricas.

Em diversas indústrias, eles trabalhavam mais de 15 horas por dia.

Vale ressaltar que a Inglaterra, por volta de 1780, um operário vivia em média 55 

anos e trabalhava 125 mil horas ao longo de sua vida.
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Atualmente, nos países desenvolvidos, o operário vive cerca de 78 anos e 

trabalha 69 mil horas ao longo de sua vida.

Além disso, as instalações precárias das fábricas prejudicavam a saúde do 

trabalhador.

Apesar dos avanços da Medicina, surgiram doenças ligadas às péssimas 

condições de trabalho e de moradia dos operários nessa  época.
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– Resistência Operária

A exploração do trabalho humano e as más condições de trabalho gerou conflitos 

entre operários e empresários não só na Inglaterra, como em outras regiões da 

Europa. Onde se desenvolveu o sistema fabril.

Houve casos de grupos de operários que invadiram as fábricas e destruíram as 

máquinas. 

Para eles, as máquinas representavam o desemprego, a miséria, os  salários 

baixos, e a opressão.

Posteriormente, muitos trabalhadores perceberam que a luta do movimento operário

não devia ser dirigida contra a máquina, ma contra o sistema de injustiças criado pelo 

Capitalismo Industrial. 

Surgiram, então, na Inglaterra, já no final do Século XVIII, as organizações 

operárias, que iniciaram a luta por melhores salários e condições de vida pra o 

trabalhador e deram origem aos Primeiros Sindicatos.
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– Especialização, Fragmentação e Alienação

A Revolução Industrial também trouxe grandes mudanças na relação do trabalhador com 

a produção e o produto dom seu trabalho.

Conforme vimos, para aumentar a produtividade industrial, o trabalho do operário foi 

dividido em múltiplas operações, realizadas em Linhas de Montagem.

Essa divisão do trabalho conduziu à especialização do trabalhador e à perda da 

noção de conjunto do Processo Produtivo que ele tinha antes, levando, muitas 

vezes, ao que se denominou Alienação.

O Aumento da Produção em Série também colaborou para igualar e massificar o gosto 

dos compradores de produtos industriais.

Quer dizer, começaram a ser produzidas e comercializadas grandes quantidades de 

um mesmo produto.
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– Aumento da População Urbana

Outro efeito significativo do desenvolvimento industrial foi o impulso no processo de 

Urbanização, devido à concentração de indústrias e à grande massa de trabalhadores.

Como resultado a população urbana aumentou rapidamente:

Na Inglaterra, por exemplo, houve um verdadeiro salto populacional a partir de 1750: 

de  6,5 milhões de habitantes neste ano, a população aumentou para 16,3 milhões em 

1801 e para 27,5 milhões em 1851.

– Evolução do Transporte e da Comunicação

A Revolução Industrial contribuiu diretamente para o progresso dos meios de 

comunicação e de transporte, sem os quais seria impossível vender produtos 

industrializados no mercado.

Algumas das invenções mais importantes nessas áreas foram: o Navio a Vapor, a 

Locomotiva, o Automóvel, o Telégrafo e o Telefone.
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O Debate sobre a Nova Ordem Econômica e Social

O rápido processo de industrialização logo repercutiu em vários aspectos da vida social, gerando um 

intenso debate sobre ele e suas conseqüências.

No centro deste debate estavam trabalhadores e empresários, com seus interesses conflitantes 

e polarizados:

De um lado, as reivindicações por condições dignas de trabalho de um número cada vez 

maior de operários;

Do lado oposto, a preocupação e o empenho da Burguesia Industrial em aumentar seus 

lucros e fazer crescer continuamente seus negócios.

A polêmica decorrente desde conflito de interesses contribuiu para a elaboração de várias 

Teorias Sociais.

Algumas justificam os rumos da nova sociedade industrial capitalista; outras, identificadas 

com os interesses dos operários, denunciavam a exploração do trabalho e pregavam uma 

sociedade mais livre e menos injusta. Vejamos:
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– Liberalismo Econômico

Entre s teorias que justificavam a sociedade industrial capitalista, destacou-se o 

Liberalismo Econômico.

Seus principais representantes foram Adam Smith (1723-1790), Thomas Malthus (1766-

1834) e David Ricardo (1772-1823).

Malthus

Escreveu o Ensaio Sobre os Princípios da População – 1798 

Onde expôs a tese de que a Miséria dos trabalhadores era conseqüência de uma Lei 

da Natureza, e não culpa da Burguesia.

Para ele a população crescia num ritmo bem mais rápido do que os meios de 

subsistência e para evitar esse descompasso, seria necessário restringir a 

procriação humana.
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Ricardo

Na obra Princípios da Economia Política, afirmou que o trabalho deveria ser 

encarado como uma mercadoria qualquer, sujeita à “lei de oferta e procura”.

Se houver muita oferta de trabalho, o preço dessa mercadoria diminui, resultando 

nos baixos salários.

Para ele não caberia ao Estado ou aos Sindicatos exigir aumentos de salários

contrários a esta “Lei”. 

Assim as Leis de Mercado justificavam os salários de fome e a exploração dos 

trabalhadores.
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– Socialismo

Entre as teorias que criticavam a exploração dos trabalhadores e as injustiças da 

Sociedade Industrial destacou-se o Socialismo.

Essa Teoria reunia correntes político-ideológicas que se opunham, de modo geral, ao 

Liberalismo Burguês e ao capitalismo.

Os Criadores das principais correntes Socialistas Modernas foram: Saint-Simon (1760-

1825), Proudhon (1804-1865), Owen (1771-1852), entre outros.

Saint-Simon

Criticou o Liberalismo Econômico e a desumana exploração dos trabalhadores pelos 

Capitalistas – Proprietários dos Meios de Produção. 

Defendia a extinção das diferenças de classes e a construção de uma sociedade em 

que cada um ganhasse de acordo com o real valor de seu trabalho.
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Proudhon

Afirmava que a Propriedade Privada era um roubo.

Por que era mantida pela exploração do trabalho alheio.

Pregava a igualdade e a liberdade para todos os indivíduos, que viveriam em uma 

Sociedade harmônica, sem a Força do Estado.

Owen

Acreditava que na organização da sociedade em comunidades cooperativas – Trade

Unions – compostas de operários, em que cada um receberia de acordo com suas 

horas de trabalho.
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Marxismo

Os pensadores Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) desenvolveram a 

Corrente Socialista, também conhecida como Marxismo.

Entre suas principais obras estão:

Manifesto Comunista (1848);

Contribuição à Crítica da Economia Política (1859) e ;

O Capital (1867).

Estas duas últimas escritas apenas por Marx.

Do Marxismo destacamos conceitos como Dialética, Modo de Produção e Luta de 

Classes, que influenciaram muitos estudos das Sociedades do Século XIX e XX.
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– Dialética

A Natureza e a Sociedade passam por um processo permanente de transformações.

Esse processo é Dialético, isto é, move-e pela luta contrária de forças:

O positivo e o negativo;

A vida e a morte;

O explorado e o explorador;

O amor e o ódio, etc.

O confronto promove mudanças quantitativas e qualitativas na realidade.
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– Modo de Produção

Toda Sociedade possui uma base material – estrutura – representada pelas forças de 

produção Econômica – os instrumentos e pessoas nelas envolvidos – e pelas relações 

sociais de produção – de dominação, de solidariedade, etc.

Esse Modo de Produção condiciona, de maneira geral, 

a vida social, política e intelectual.

Assim, para Marx:

Não é a consciência dos homens que determina sua existência, 

mas, ao contrário, é a existência que determina sua consciência.
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– Luta de Classes

Em termos sociais, “o motor da história humana” é a Luta de Classes, que só terminaria 

com a construção da Sociedade Comunista Perfeita.

Nela desapareceriam as explorações de classes e as injustiças sociais.

– Manifesto Comunista

Algumas das idéias socialistas de Marx e Engels foram expostas no Manifesto Comunista

(1848), de onde retiramos o trecho transcrito a seguir.
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A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de 

classes.

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial, numa 

palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora 

franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou, sempre, ou por transformação revolucionária da 

sociedade inteira ou pela destruição das suas classes em luta.

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 

antagonismos de classes.

Não fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velha forma de luta por 

outras novas.

A sociedade divide-se cada vez mais em duas grandes classes opostas: a burguesia e o 

proletariado.

Todos os movimentos históricos têm sido, até hoje, movimentos de minorias ou em proveito de 

minorias.

O movimento proletário é o movimento espontâneo da imensa maioria.

Proletários de todos os países, uni-vos.
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Socialismo Cristão

Uma série de Pensadores Cristãos, como Robert Lamennais, Adolf Wagner e J. D. Maurice, 

entre outros, lançaram apelos aos Capitalistas para que amenizassem a exploração das 

Classes Trabalhadoras.

Nasceu assim, o chamado Socialismo Cristão, uma tentativa de aplicar os ensinamentos 

evangélicos de amor e de respeito pelo próximo aos problemas sociais gerados pela 

Industrialização.

em 1891, o Papa Leão XIII promulgou a Encíclica – carta elaborada pelo Papa expondo 

aspectos da Doutrina Católica – Rerum Novarum.

Nela estava exposto o Pensamento Social Católico.
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Reconhecia o direito à Propriedade Privada e rejeitava a Teoria Marxista, apesar de 

condenar a exploração desumana do trabalho.

Leão XIII propunha que os empregadores reconhecessem as Reivindicações Básicas dos 

operários, tais como:

Limitação das horas de trabalho;

Descanso semanal;

Estabelecimento de salários dignos, etc.

A Encíclica recomendava também a intervenção do Estado pra melhorar as condições 

de vida dos trabalhadores nos setores de habitação e saúde.
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