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RESUMO
Este texto tem o objetivo de estudar a educação para o conhecimento técnico nas casas de trabalho ou worksouses.
Esse conhecimento foi a base para o tecnicismo daquela época, onde muitas  pessoas viam nessas escolas-fábricas
uma  maneira  de  sair  das  ruas  e  conseguir  moradia  e  sustento.  Além de  moradia  e  sustento,  eles  recebiam um
ensinamento técnico para ser realocados no ambiente de trabalho. Para tanto, este estudo analisa historicamente as
fontes primárias, a Primeira e a Segunda Lei dos Pobres, de 1601 e 1834, respectivamente, porém, daremos uma maior
ênfase na Segunda Lei dos Pobres, por meio do qual é possível compreender o modelo educacional assumido pela
escola e o tipo de conhecimento ali praticado. Um estudo desta natureza se justifica porque põe em discussão as origens
do ensino técnico, de uma educação que priorizava a formação para o trabalho, nas origens da Revolução Industrial, de
1786.  Para isso, prioriza-se uma análise historiográfica a fim de compreender a educação e o conhecimento no contexto
das mudanças sociais da época.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Escolas-fábricas; Workhouses; Gestão do Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a educação para o conhecimento técnico ministrado
nas chamadas casas de trabalho ou escola-fábrica. Para cumprir com este objetivo, foi  utilizada
como  fonte  primária  a  segunda  Lei  dos  Pobres,  de  1834.  Essas  casas  ofertavam,  além  do
aprendizado técnico,  um conhecimento  básico como ler  e escrever,  o que a caracterizava uma
escola-fábrica.

As  workhouses (casas de trabalho) surgiram a partir da  Primeira Lei dos Pobres, de 1601,
cujos  responsáveis  pela  educação  eram inspetores  religiosos.  A prioridade era  a  de formar  os
pobres a serem fiéis e obedientes ao sistema produtivo, por isso, elas davam moradia e ensinavam
um ofício voltado à técnica. Essa lei foi firmada pela rainha Elizabeth I (1533-1603), porém, só foi
consolidada na Segunda Lei dos Pobres pelo rei George III (1738-1820).

As escolas-fábricas foram criadas, na Inglaterra, com o propósito de realizar um novo método
de educação para formar hábitos e ideias e, especialmente, conhecimento técnico/industrial, com as
competências  requeridas  pelo  trabalho.  Tais  casas  formativas  acolhiam  homens,  mulheres  e
crianças que não tinham condições financeiras e nem moradia. Os homens trabalhavam quebrando
pedras e recebiam formação religiosa; as mulheres dividiam seu tempo entre as tarefas domésticas
e o letramento; as crianças, além de realizar as tarefas domésticas, eram liberadas um período para
brincar e recebiam aulas sobre letramento (THOMPSON, 2005).

Os ensinamentos religiosos eram importantes, pois contribuíam para que os operários fossem
dóceis para o trabalho, cumpridores de todas as doutrinas, religiosas, morais e outras estabelecidas
dentro dessas casas de trabalho. Para fixar os ensinamentos religiosos, eram colocados em seus
quartos versículos bíblicos para que os internos os memorizassem (LOGMATE, 2003).

Para além do ensino religioso e moral, o principal propósito das escolas-fábricas era o ensino
do conhecimento baseado em ofícios técnicos, muito semelhantes às escolas profissionalizantes
que existem hoje, que tem como papel principal a inserção dos operários dentro das indústrias,
fazendo com que consigam serem inseridos dentro das fábricas. 
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As  escolas-fábricas  eram  organizadas  para  ensinar  técnica  e  ofícios  afim  de  inserir  os
operários nas funções requeridas pelas fábricas. A partir desse princípio, o problema a ser elaborado
pode ser  compreendido no seguinte  aspectos:  qual  o  tipo  de conhecimento  ensinado por  esse
modelo de ensino?  Esse compartilhamento era realizado entre os que lá residiam, como forma de
repetição ou memorização dos afazeres (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1984).

Para  compreender  o  objetivo  proposto,  o  estudo  veio problematizar  a  educação  técnica
ofertada  dentro  das  casas  de  trabalho  ou  workhouses a  fim  de  estudar  a  educação  para  o
conhecimento  técnico  ministrado nas chamadas casas de trabalho ou escola-fábrica.  Como era
realizado o conhecimento ofertado dentro dessas casas de trabalho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para essa pesquisa dar início foi realizada uma análise das fontes primárias, dentre as quais
se destacam a Primeira Lei dos Pobres e a Segunda Lei dos Pobres. Entretanto, é nessa Segunda
Lei que o objeto do estudo deverá ser analisado, pois contém elementos que indicam o tipo de
conhecimento  que  deveria  ser  ensinado  nas  workhouses,  tanto  quanto  o  modo  que  essas
instituições se organizavam para reproduzi-lo.  Para responder ao problema proposto que norteia a
educação técnica ofertada dentro das casas de trabalho, foi utilizada a Segunda Lei dos Pobres, da
qual realizar-se-á uma análise histórica interpretativa, para que possamos compreender o tipo de
ensinamento utilizado dentro das casas de trabalho.

O estudo se fez na tentativa de identificar os destinatários desta educação prioritariamente
técnica, instrumental  e moral.  As pessoas pobres,  oriundas de uma relação econômica e social
excludente, residiam nas escolas-fábricas uma vez que viam nessas instituições públicas um meio
de vencer a calamidade em que viviam nos bairros de Londres. O papel do Estado e da Igreja era o
de  fornecer  os  meios  pelos  quais  a  educação  técnica  era  realizada,  por  exemplo,  os  que
ministravam aulas nas escolas-fábricas.

Dessa maneira, a partir dos referidos documentos e de bibliografia especializadas sobre o
assunto,  é  possível  identificar  os  princípios  pelos  quais  a  educação  priorizou  um  tipo  de
conhecimento ajustado às necessidades da indústria nascente. Por meio deles, é possível entender
a estrutura da educação, sua organização, objetivos e também a compreensão do contexto histórico
da qual ela é oriunda. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados levantados por meio de pesquisas bibliográficas e documentais mostram que
os operários se viam condicionados pelo sistema produtivo e educacional, que tinham por meta a
inserção desse grupo no trabalho. Para isso, as casas de trabalho ou escolas-fábricas deram sua
contribuição ao propor um modelo de educação e de conhecimento.

Nesse  cenário,  pelo  estado  de  calamidade  que  a  população  estava  vivendo,  onde  o
necessitado via a necessidade de buscar ajuda para conseguir sobreviver, esse período é marcado
com o  surgimento  das  casas  de  formação  para  os  trabalhadores  as  chamadas  workhouses  –
escolas fábricas como saídas para responder as transformações sociais daquele momento. Por essa
razão,  essas escolas  foram convocadas  a  dar  respostas  no âmbito  educacional,  sobretudo,  ao
oferecer formação técnica indispensável para indústria.

De  fato,  as  escolas-fábricas  eram  responsáveis  por  inserir  trabalhadores  na  indústria
moderna e, como tal,  tinham a incumbência de alterar os hábitos de camponeses, entre outros
personagens, para incorporar condutas e conhecimentos para o trabalho urbano. Os operários e
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artesões que cultivavam um estilo de vida vinculado às antigas tradições, trocavam a rotina anterior
pela  vida  nas  fábricas  com  horários  fixados  pelos  responsáveis  dos  setores  de  controle  das
indústrias.

Abaixo na figura 1: podemos verificar uma das inúmeras casas de trabalho conhecidas como
workhouses, nota-se que a estrutura é grande para dar amparo a todos as pessoas necessitadas.
Diante do exposto, todos que viviam perambulando pelas ruas não importando a faixa etária eram
convocados  a  fazerem  parte  dessas  ”Escolas-Fábricas”,  diante  de,  que  ao  aprender  um  oficio
conseguiriam sobreviver, perante o amparo do governo. 

O propósito das escolas-fábricas não era fazer com que eles morassem lá por muito tempo,
mais dar o ensinamento técnico necessário para que eles pudessem ser inseridos no mercado de
trabalho e não precisar do amparo e nem do subsidio do governo, para isso eles eram submetidos a
vários  trabalhos  árduos  para  que  aprendessem  o  oficio  o  mais  rápido  possível  para  serem
realocados dentro das fábricas (LOGMATE, 2003).

.

Figura 1: Foto das casas de trabalho workhouses Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Workhouse#/media/File:Workhouse_Nantwich.jpg

Segundo  Engels  (2008),  autor  que  vivenciou  e  teorizou  o  desenvolvimento  da  indústria
inglesa, todos os residentes dessas casas formativas tinham que utilizar uniformes iguais aos que
eram fornecidos pelos presídios, pois era uma forma de identifica-los dentro e fora das escolas
fábricas.

O objetivo do uso do uniforme era o de ser facilmente reconhecidos quando encontrados nas
ruas, assim, poderiam ser identificados e devolvidos nas workhouses que eles pertenciam. Porém,
mesmo sendo alienados e condicionados pelo estado crítico em que viviam, os operários poderiam
optar por não fazer parte dessas casas, porém, como não tinham onde morar e nem o que comer
eles se submetiam a essas doutrinas (ENGELS, 2008). 

As condições pelas quais o ensino e as pessoas eram tratadas tinham feições precárias,
como apontou Engels (2008). Essa condição pode ser vislumbrada em outras fontes, entre as quais
a que se apresenta na figura 2, abaixo. Nela, observamos crianças uniformizadas e inspetores, cujo
papel principal era o de cuidar das crianças e ensinar o ofício para elas. Mesmo que na foto meninas
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e meninos aparecem juntos, o convívio dentro dessas casas era separado, pois cada um tinha uma
tarefa a ser executada, de acordo com sexo e faixa etária (BRESCIANI, 1994)

Figura 2: Foto das casas de trabalho com crianças uniformizadas.
Fonte:https://www.google.com.br/search?

biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=foto+das+workhouses+com+os+operarios+uniformizados&oq=foto+das+workho
uses+com+os+operarios+uniformizados&gs_l=psyab.3...5567.10547.0.10755.27.24.0.0.0.0.262.3337.0j14j5.19.0....0...1.

1.64.psy-ab..15.0.0.BAmuLEh3lIM#imgrc=ndzyLKKolxhbQM:

O ensino dos ofícios, embora fosse de maior destaque, não era o único modelo ali praticado.
O pressuposto fundamental reside no entendimento de que a instrução técnica, que habilitava um
operário  no  manuseio  dos  instrumentos  de  trabalho,  requisitava  conhecimento  prévios  de
letramento, já que conforme a Segunda Lei dos Pobres, os operários após receber o conhecimento
técnico tinham que sair das casas pelo menos sabendo escrever e ler seu próprio nome.

 Desse modo, podemos identificar (figura 3), um grupo de meninos recebendo o letramento
por um dos integrantes das escolas-fábricas. Em uma análise mais atenta compreende-se que o
grupo de alunos é composto somente por meninos. De acordo com Longmate (2003), enquanto os
meninos recebiam os ensinamentos técnicos, as meninas recebiam outro tipo de formação, tais
como:  realizar  atividades  domésticas,  cozinhar,  limpar,  passar,  aprender  a  fazer  crochê  outras
atividades domésticas (LONGMATE, 2003).
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Figura 3: Sala de aulas das workhouses.
Fonte:https://www.google.com.br/search?

biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&q=foto+das+workhouses+e+dos+professores&oq=foto+das+workhouses+e+dos+pr
ofessores&gs_l=psyab.3...8275.17765.0.17879.71.41.1.0.0.0.322.5175.0j23j4j3.30.0....0...1.1.64.psyab..45.4.784...0.oC7

QvJuVxGw#imgrc=6dMzxr_jG3V_gM:

Após,  recebimento  do  letramento  os  operários  e  crianças  eram  direcionados  a  outros
afazeres,  sendo  assim  outro  grupo  dirigia-se  as  salas  de  aulas  das  workhouses. Porém  o
ensinamento ministrado dentro das casas de trabalho é de acordo com os comissários de cada
escola-fábrica. Abaixo na figura 4: segue fotos de dentro das salas de aulas com grupos de meninas
recebendo o letramento, nota-se que até a integrante que ministra as aulas é do sexo feminino.

Figura 4: Sala de aulas das workhouses Fonte:https://www.google.com.br/search?
biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&q=fotos+de+dentro+das+workhouses&oq=fotos+de+dentro+das+workhouses&gs_l
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=psy-ab.3...37134.44190.0.44327.68.21.0.0.0.0.620.2029.4-2j2.4.0....0...1.1.64.psy-
ab..64.2.1126.0..0j0i67k1.LPts_mqIegI#imgrc=7i_uGuerN17RwM:

O conhecimento técnico era ministrado para todos os que lá residiam e após desenvolver
esse conhecimento, o operário estava pronto para ser inserido nas fábricas. Para tanto, a disciplina
e a intensidade em aprender um conhecimento técnico eram rigorosos nas escolas fábricas. Eram
estimulados  a  buscar  um  emprego  e  podiam  ser  introduzidos  o  mais  rápido  nas  indústrias
(BRESCIANI, 1994). Assim, eles eram convidados a se mudar da escola, visto já, supostamente,
conseguir se manter sem ajuda do governo. 

Os homens não eram, como já mencionado, os únicos destinatários do ensino técnico, as
mulheres também participavam ao receber uma formação doméstica, o que evidencia a separação
das  funções  sócias  pela  condição  sexual.  Na  figura  5,  por  exemplo,  podemos  verificar  várias
senhoras  aprendendo  o  oficio  da  costura.  Seja  como  for,  cada  operário  recebia  ensinamentos
diversos, mas que convergiam para o mesmo objetivo:  aprender um conhecimento técnico para
poder exercer depois que saíssem das escolas.

Figura 5: Sala de costura das workhouses Fonte:https://www.google.com.br/search?
biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&q=fotos+de+dentro+das+workhouses&oq=fotos+de+dentro+das+workhouses&gs_l
=psyab.3...152620.164125.0.164546.53.25.1.0.0.0.289.2934.0j17j2.19.0....0...1.1.64.psyab..39.0.0.oesHY0R9410#imgdii

=RF3kyQpf8QpawM:&imgrc=yVd-IBeq6wNK3M:

Diante do exposto, Morais (2004), menciona que os professores realizam os ensinamentos
através de repetições, já que muitos não sabiam nem ler e nem escrever seus próprios nomes. Essa
condição é reveladora da situação dos que ingressavam na escola e também pelo pouco incentivo
recebido pelos responsáveis das workhouses, os comissários, que administravam os subsídios do
governo. Esses comissários obrigavam as escolas-fábricas a ensinar os operários e crianças para
que saíssem de lá sabendo ler e escrever pelo menos seu próprio nome LOGMATE (2003).

Assim sendo,  com a implantação  da Segunda Lei  dos  Pobres  (1834),  a  educação  foi
convocada no sentido de atender as demandas sociais daquele momento. Crianças e operários que
residiam  nesses  ambientes  formativos,  recebiam  uma  formação  precarizada  de  modo  que  os
inspetores responsáveis, conseguiam ensinar minimamente a ler e escrever. A leitura e a escrita não
constituíam, necessariamente, o principal objetivo, pois entendia-se que a formação deveria ser,
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basicamente, aquela que habilitava a força de trabalho. Por conta desse fim, a casa de trabalho
passou a ter demasiada importância, uma vez que é possível constatar a preocupação do Estado. A
Segunda  Lei  dos  Pobres,  por  exemplo,  menciona  a  importância  atribuída  aos  comissários
designados pelo Rei a fim de verificar se a Lei estava a ser cumprida ou não (SEGUNDA LEI DOS
POBRES, 1834).

4 CONCLUSÃO

Dentre os motivos que levaram a estudar o tema proposto podemos considerar a abordagem
da educação para o conhecimento técnico nas casas de trabalho ou workhouses. Nota-se, segundo
as fontes indicadas, que o conhecimento tecnicista abordado constantemente pela Segunda Lei dos
Pobres, indicava a perspectiva de um ensino cujo objetivo era o de inserir os operários no trabalho
fabril, em especial. As metodologias de ensino na construção do conhecimento eram a da repetição,
cobrança de rígida disciplina para reproduzir aqueles comportamentos e conteúdos requisitados pelo
tipo de trabalho exercido.

Outra  preocupação constante,  refere-se  ao fato  de  que o  conhecimento  ministrado pelas
casas de trabalho era moralista e tecnicista, não atribuindo um conhecimento cientifico.  As fontes
primárias sugerem que os alunos, em regime de internato, não recebiam outro tipo de conhecimento
que não aqueles  necessários  para  desempenhar  funções laborais,  nas indústrias  ou  em outros
setores  sociais.  Dessa  maneira,  ao  se  examinar  alguns dos  aspectos  mencionados,  é  possível
entender as contradições pelas quais a educação e a sociedade inglesa passavam: aos pobres, uma
formação prática, útil ao trabalho, e de natureza moralista que ensinava princípios de obediência; por
outro lado, a negação dos fundamentos da ciência para esses setores sociais, indicam que esse tipo
de saber não era destinado ao trabalhador, mas a outros setores considerados privilegiados.

Em face dessa discussão, é possível entender a atualidade desta discussão visto que, ao que
nos parece, a permanência dessas divisões ainda se mantém, em outros níveis. Além do mais, a
relevância  do  conhecimento  técnico  é  fundamental  para  a  manutenção de uma ordem social  e
econômica que privilegia os aspectos úteis. Em face disso, cumpre afirmar, por fim, o modo como o
conhecimento e a educação se movem no interior da sociedade a fim de formar os novos quadros
produtivos.
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