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Revolução e transformação social 

• Quando? 

Durante os séculos XVIII e XIX, com o avanço de novos 

métodos e mecanismos de produção. Ferrovia, máquinas à 

vapor, teares mecânicos. 

• Onde? 

Ocorreu na Inglaterra e se espalhou por toda a Europa 

ocidental como modelo de desenvolvimento e avanço 

industrial. 

• Como? 

A burguesia inglesa conseguiu concentrar recursos e 

esforços no aperfeiçoamento das técnicas de produção. 



Revolução e transformação social 

Antecedentes 

 As revoluções do século XVII 

 Cercamento dos campos 

 Processo de urbanização 

 Sociedade baseada no comércio 

 Grande desenvolvimento da produção e 

consumo 



Revolução e transformação social 

“Os cercamentos foram chamados, de uma forma adequada, de revolução dos ricos 

contra os pobres. Os senhores e os nobres estavam perturbando a ordem social, 

destruindo as leis e os costumes tradicionais, às vezes pela violência, às vezes por 

pressão e intimidação. Eles literalmente roubavam o pobre na sua parcela de terras 

comuns, demolindo casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres 

consideravam como suas e de seus herdeiros. O tecido social estava sendo destruído; 

aldeias abandonadas e ruínas de moradias humanas testemunhavam a ferocidade da 

revolução, ameaçando as defesas do país, depredando suas cidades, dizimando sua 

população, transformando seu solo sobrecarregado em poeira, atormentando seu povo e 

transformando-o de homens e mulheres decentes numa malta de mendigos e ladrões.” 

POLANYI, Karl. A grande transformação - As origens de nossa época, 2000, p. 53. 



Revolução e transformação social 

A cultura plebeia 

 A formação familiar 

 O aprendizado 

 A relação com o trabalho 

 A cultura oral 



Revolução e transformação social 

A fábrica 

 Organização racional do trabalho 

 Grande concentração humana 

 Arquitetura de grandes proporções 

 Mecanizada e controlada 



Revolução e transformação social 

“É expressamente proibido durante o trabalho divertir os companheiros com gestos ou 

de outra maneira, fazer qualquer brincadeira, comer, dormir, contar histórias e 

comédias; [e mesmo durante a interrupção para a refeição], não será permitido 

contar histórias, aventuras ou outras conversações que distraiam os operários de seu 

trabalho; é expressamente proibido a qualquer operário, e sob qualquer pretexto que 

seja, introduzir vinho na fábrica e beber nas oficinas.” 

Placa de advertência em fábrica francesa do século XIX citado por Michael Foucault em 

“Vigiar e Punir”, 2004, p. 129. 


