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Mesmo com chuva e frio 

Agora responde… 
 
• Quais eram as condições de 

vida deste jovem operário? 

• Qual te parece ser o trabalho 
desempenhado? 

• Explica os versos “consistimos 
num exército ao serviço da 
ganância”. 
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INICIA A DESCOBERTA… 
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Ao longo do século XIX, a população mundial revelou um crescimento tão acentuado que 
os historiadores afirmam ter acontecido uma explosão demográfica. Atenta nas fontes e 
vai preenchendo o esquema com a informação adequada. 

Explosão 
demográfica 
do século XIX 

Crescimento 
populacional 

muito acentuado 

Aumento da 
esperança 

média de vida 

Recuo da 
mortalidade 

Natalidade 
elevada 

• Melhoria da alimentação 

• Novos hábitos de higiene 
individual 

• Melhoria da higiene pública 

• Avanços na medicina 
Sabão 

A redução da taxa de mortalidade infantil (durante o primeiro ano de 
vida) foi um dos efeitos mais consideráveis do gradual aumento da 
higiene. O desconhecimento das precauções higiénicas que atualmente 
nos parecem elementares era, em grande medida, o responsável pela 
elevadíssima mortalidade de recém-nascidos e de crianças pequenas, 
características do Antigo Regime. A partir dos princípios do século XIX os 
médicos da Europa Ocidental passaram a defender a necessidade de 
ferver o leite, de lavar os biberões com o maior cuidado ou, melhor ainda, 
de alimentar as crianças ao peito, se fosse possível, e de vesti-las com 
roupas limpas e leves. 

 

Pierre Guillaume, “Demografia, crescimento e migrações”, História Universal, 
vol. 8, Ed. Alfa, Lisboa, 1987 

A EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA E URBANA NO SÉCULO XIX 

Em resumo… 

Consequências da explosão demográfica  

Introdução de maquinaria na atividade agrícola e excesso de 
população nos campos. 

Êxodo rural 

Emigração 
Motivações: atraso industrial, desemprego, motivos políticos 
e religiosos (perseguições). 

Destino: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Austrália 
e África do Sul. 

População rural muito elevada (Europa do sul e do leste) 
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No século XIX, as cidades conheceram uma forte expansão, crescendo em número, em 
superfície e em densidade populacional. 

Snow Hill, Holburn, Londres 
(anónimo, século XIX) 

1. Como evoluiu a população urbana 
no século XIX? 
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De facto, a expansão urbana resultou do crescimento natural das populações e do êxodo 
rural, que conduzia às cidades a mão de obra excedentária que existia nos campos e que 
procurava, nos meios urbanos, melhores condições de vida. 

O crescimento urbano traduziu-se [...] por um crescimento anárquico de 
novas cidades onde se amontoavam trabalhadores. [...] O amontoado 
londrino passou, num século, de um milhão para 6,6 milhões de 
habitantes. [...] Os luxuosos bairros do Oeste londrino contrastavam 
violentamente com os slums do East End. Estas cidades eram magníficas 
pelas suas exposições universais, hinos à modernidade e ao otimismo. 
Adornavam-se com estações de caminhos de ferro, teatros de ópera, 
parques e sólidos edifícios burgueses alinhados ao longo de avenidas, em 
linha reta, ladeada de árvores. 

 

Dominique Borne, in Jean Carpentier e François Lebrun, História da Europa, 
Lisboa, Estampa, 1993 

1. Como se 
caracterizou o 
crescimento de 
Londres? 

2. Que marcas de 
urbanismo são 
evidentes no 
texto? 
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Avenida da Liberdade – LISBOA 

1. Evidencia os 
traços de 
urbanismo 
presentes nesta 
paisagem. 
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Com o triunfo do Liberalismo e da 
industrialização, surgiu um novo tipo de 
sociedade: a sociedade de classes. Esta 
caracterizava-se por ser mais aberta e 
maleável do que a sociedade de ordens. 

A pirâmide do capitalismo 

1. Quem sustenta a 
sociedade 
capitalista? 

2. Que grupos 
estão 
evidenciados na 
pirâmide social? 

AFIRMAÇÃO DA BURGUESIA E CRESCIMENTO DAS CLASSES MÉDIAS 
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A distinção entre os indivíduos dependia do seu poder económico e da profissão que 
exercia, não se limitando, apenas ao nascimento. 

James de Rothschild (1792-1868) – um dos homens mais 
ricos do seu tempo, construiu uma enorme fortuna 



O baile vienense, (Wilhelm Gause, 1900) 
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Foi, portanto, neste tipo de sociedade que a burguesia encontrou terreno fértil para 
ascender e prosperar. Presta atenção ao texto seguinte e identifica os valores defendidos 
pela burguesia do século XIX. 

Nada se obtém, não se chega a nada, 
se não se tiver perseverança e 
tenacidade no estudo e aquele que é 
aéreo, pouco atento, corre o risco de 
ser também assim nos negócios e na 
sua conduta de adulto. Ora tu sabes 
que estamos num século e que os 
homens só têm valor por si próprios e 
que todos os dias vemos empregados 
inteligentes e corajosos tomarem o 
lugar dos seus patrões. 

 

Carta de Madame Bossut a seu filho 
Léon, 11 de fevereiro de 1856 

1. Que valores 
estão presentes 
no texto? 

2. Qual é o aviso de 
Madame Bossut 
faz ao seu filho? 

Em resumo… 

Detentora de grandes fortunas, a burguesia foi acrescentando ao seu imenso 
poder económico a posição social que tanto ambicionava, através do casamento 
com elementos da aristocracia e da concessão de títulos nobiliárquicos, por 
parte dos monarcas, que se sentiam em dívida pelos serviços prestados pela 
burguesia. 
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As classes médias, grupo social que se situava entre a alta burguesia e o proletariado, 
também conheceram um franco crescimento durante o século XIX, promovido pelo 
desenvolvimento dos serviços. 

A classe média inglesa (James Holland, 1841) 

1. Como se 
caracteriza uma 
casa de uma 
família da classe 
média inglesa? 

Em resumo… 

As classes médias agrupavam os pequenos empresários de indústria e do 
comércio, profissionais liberais (advogados, médicos, engenheiros, 
farmacêuticos) e funcionários do público e do privado. 
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Apercebendo-se de que os seus conhecimentos científicos eram alvo do reconhecimento 
da sociedade, os profissionais liberais passaram a investir na sua qualificação profissional.  
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O seu objetivo era ascenderem na hierarquia social, refletindo essa importância numa 
melhor qualidade de vida, proporcionada pelos ganhos materiais. 

A família do mestre-serralheiro C. F. A. Hauschild em Berlim 
(E. Gärtner, 1843) 
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As aspirações das classes médias passavam pela ascensão social e pelo acesso a grupos 
privilegiados da sociedade. 

Os costumes americanos são característicos de uma sociedade 
trabalhadora e ativa. 

Um americano aos 15 anos entra nos negócios, aos 21, encontra-se 
estabelecido, possui uma quinta, uma oficina, uma loja, uma indústria, 
qualquer que seja. É também a idade em que procura casamento, aos 22 
anos é pai de família… Apenas merece consideração aquele que exerce uma 
profissão e, o que é quase a mesma coisa, aquele que é casado; enfim, o 
homem que contribuiu para aumentar a riqueza pública criando coisas e 
homens. 

O Americano é educado segundo estes princípios, seja qual for a sua 
atividade ou estado [...]. 

 

M. Chevalier, “Lettres sur l’Amérique do Nord”, in Louis Gothier e Alb. Troux, 
Recueils de textes d’Histoire Contemporaine, MEIC, 1977 
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Por isso, embora oriundos das camadas populares, os seus comportamentos e valores 
estiveram sempre mais próximos dos da burguesia, que pretendiam imitar. 

Employing a Governess (Emily Shanks, 1913)  

1. A que estratos 
sociais 
pertencem as 
duas mulheres 
em primeiro 
plano? 

2. Que valores te 
parecem estar 
evidentes neste 
quadro? 

Em resumo… 

Socialmente conservadoras, as classes médias defendiam a ordem, o gosto pelo 
trabalho, a sobriedade dos comportamentos, a instrução e o sentido de 
responsabilidade. O respeito pelas hierarquias e o culto das aparências foram 
práticas que procuravam aproximar as classes médias da alta burguesia. 
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As transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial produziram uma nova 
classe social: o proletariado ou classe operária. 

Os fundidores (Jean-André Rixens, 1887) 

Proletariado – classe social que 
engloba os trabalhadores que 
vendem a sua força de trabalho 
a troco de um salário. 

A EVOLUÇÃO DO PROLETARIADO 
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O operário, por sua vez, devia desempenhar tarefas rotineiras, elementares e no mínimo 
tempo possível. 

A fundição do ferro (Joseph-Fortune Layraud , 1889) 

A introdução das máquinas no sistema de produção conduziu à desvalorização do trabalho 
que, até então, era desempenhado por artesãos. 
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Neste contexto, as condições de trabalho dos operários degradaram-se de forma evidente. 

Hoje, a família industrial dissolveu-se. Nas grandes manufaturas, que 
absorvem a maioria dos trabalhadores, não existem aprendizes, nem 
colegas de ofício, nem mestres; não existem senão assalariados e 
administradores de capitais. Do ponto de vista do capital, o operário é 
um mero agente de produção, que nada distingue dos agentes 
mecânicos; o objetivo é a produção abundante e a custo mais baixo [...]. 

 

Eugéne Buret, Da miséria das classes laboriosas em Inglaterra e na França, 
Paris, Paulin, 1840 

1. Como é 
encarado o 
operário no 
sistema de 
produção 
industrial? 

Em resumo… 

A situação profissional do operariado do século XIX era muito desprotegida. De 
facto, houve uma série de aspetos que degradou, de forma muito dura, as 
condições de trabalho dos proletários: 
 

• supressão da regulamentação corporativa que defendia os direitos das 
corporações (associação de trabalhadores de um mesmo ofício); 

• abundância de trabalhadores provenientes das zonas rurais e de outros 
países; 

• Mão de obra barata, pouco qualificada e disponível para aceitar as 
condições impostas pelos patrões. 



A EVOLUÇÃO DO PROLETARIADO 9/11 

Na sociedade industrial, os operários eram facilmente colocados à mercê da miséria e da 
mendicidade. De facto, enfrentavam duras condições de vida e de trabalho. 

Tinha 7 anos quando comecei a trabalhar na manufatura: o trabalho era a 
fiação de lã e decorria entre as 5 da manhã e as oito da noite. Com um 
intervalo de 30 minutos ao meio-dia para repousar e comer; não havia 
tempo para repousar e comer à tarde [...].  

 

Eu tinha 14 horas e meia de trabalho efetivo aos 7 anos; o meu salário era 
de 3 francos e 10 cêntimos por semana. 

 

Relatório da Children's Employment Commission, 1842 

(tradução das autoras) 

 

1. Quais são as 
condições de 
trabalho das 
crianças 
operárias? 

2. Por que motivo 
os patrões 
preferem 
empregar 
mulheres e 
crianças? 

O estado moral do proletariado é tão sofrido quanto o seu estado físico e 
espantar-nos-ia ver tantas famílias e indivíduos a lutarem heroicamente 
contra as misérias do seu destino se não soubéssemos quanto o sentimento 
da justiça é inato no coração do homem. 

Os que nunca tomaram parte no banquete da felicidade buscam 
voluntariamente o esquecimento das suas agruras na aguardente.  

Muitas vezes, o desespero conduz ao suicídio e o número destes cresceu nos 
últimos anos alcançando proporções terríveis.  

 

J. Scherr, A sociedade e os costumes alemães, 1877 

1. Como vivia o 
proletariado? 

2. Que problema 
sociais 
enfrentava? 

Em resumo… 

Com a Revolução Industrial, as condições de vida e de trabalho do proletariado 
eram muito duras e precárias. 
O liberalismo económico era o principal responsável  pelo agravamento dessas 
condições. De facto, a abundância de mão de obra disponível baixava os salários 
e as crises de superprodução tornavam o desemprego uma ameaça constante, 
deixando os operários totalmente desprotegidos em relação às regras impostas 
pela sociedade capitalista. 
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Foi neste contexto que se gerou um sentimento de revolta e agitação entre os operários, 
que assaltaram fábricas e destruíram máquinas como sinal de contestação. 

Greve dos trabalhadores da Pullman contra os cortes nos salários (1893) 
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A implantação dos sindicatos em 1911 

1. Em que países é 
que os sindicatos 
tiveram maior 
expressão? 

2. Como é que os 
governos 
lidavam com as 
greves? 
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A violenta repressão sobre os 
trabalhadores fê-los sentir a 
necessidade de se organizarem 
de forma mais eficaz, surgindo, 
desta forma, o sindicalismo. 

Uma greve dos operários das docas torna-se excessivamente prejudicial ao 
comércio de provisões de Londres. Os navios carregados de manteiga, ovos, 
legumes ou fruta não podem ser descarregados; as mercadorias 
apodrecem. [...] 

Os grevistas esperam nas estações de caminho de ferro os operários vindos 
dos condados para lhes impedir o acesso às docas [...]. 

Vê-se bem que há uma organização extremamente bem montada: só não 
se sabe como nem porquê. Por seu lado, as companhias não consentem 
senão em certas concessões que não são aceites pelas comissões.  

 

“Le temps”, in “Les mémoires de L’Europe”, in História, vol. IV, D. G. do Ensino 
Básico e Secundário, Lisboa, s.d. 

Em resumo… 

Os sindicatos reivindicavam o aumento de salários e melhores condições de 
trabalho, utilizando as greves e os protestos como formas de luta. 
 
Assim, a partir de 1830, surgiram em Inglaterra as Trade Unions (união de 
sindicatos) e em França a Confederação Geral de Trabalhadores. 
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Apesar da forte oposição de governos e patronato, o movimento sindical conseguiu 
importantes vitórias: 

• legalização dos sindicatos e direito à greve; 

• melhoria dos salários; 

• diminuição da jornada de trabalho para 10 horas e, por último, para 8 diárias; 

• direito ao descanso semanal; 

• criação de legislação social; 

• os menores de 12 anos estavam proibidos de trabalhar; 

• criação dos ministérios do trabalho. 
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A luta dos operários sensibilizou os pensadores da época que, desde os princípios do 
século XIX, criticavam os excessos do capitalismo e a exploração da classe operária, 
defendo a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Jean Jaurés (1859-1914) Friedrich Engels (1820-1895) Eduard Bernstein (1850-1932) Karl Marx (1818-1883) 



No domínio político, vemos os privilégios da burguesia capitalista cederem 
perante os progressos das instituições democráticas. E a democracia, 
assim como as pressões do movimento operário, acaba por contrariar a 
exploração capitalista. [...] Ao democratizarem-se, as instituições das 
nações modernas tomam as catástrofes muito menos prováveis e 
necessárias.  

 
Eduard Bernstein, Les Présupposés du Socialisme, Ed. Du Seuil, 1974 

Eduard Bernstein (1850-1932) 

Coisa estranha, se o proletariado [...] desaparecesse, a circulação que só por ele 
subsiste, assim como a própria produção pararia para sempre e era uma vez os 
proprietários [...]. 

Nós, produtores associados, não temos necessidade do Estado [...]. Nós não queremos 
governo do homem pelo homem nem exploração do homem pelo homem [...]. 

Nós queremos que as minas, os canais, os caminhos de ferro sejam entregues às 
associações operárias, trabalhando sob a sua própria responsabilidade [...].  

 
Pierre-Joseph Proudhon, O que é a propriedade, 1840 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
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Foi neste contexto que surgiram as doutrinas socialistas. Atenta nas fontes e identifica as 
ideias socialistas propostas pelos pensadores do século XIX. 

A História de toda a sociedade, até aos nossos dias, não foi senão a história da 
luta de classes. Na sociedade burguesa moderna, levantada sobre as ruínas da 
sociedade feudal, não se aboliram os antagonismos de classes. Ela não fez senão 
substituir por novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta as 
de outrora [...]. Cada vez mais a sociedade se divide em dois vastos campos 
inimigos, em duas classes diametralmente opostas: a burguesia e o proletariado. 

O primeiro passo na revolução operária é a constituição do proletariado em 
classe dominante, a conquista do poder público [...]. O proletariado utilizará 
o seu domínio político para arrancar à burguesia todo o capital [...]. 

Proletários de todos os países, uni-vos!  

 
K. Marx e F. Engels, Manifesto do Partido Comunista, 1848 

Friedrich Engels (1820-1895) 

Karl Marx (1818-1883) 


