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A GESTÃO DAS WORKHOUSES: UMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

  
RESUMO: 
Esta dissertação tem como objetivo analisar as práticas educacionais das casas de 
trabalho ou workhouses, que foi a base do conhecimento técnico. A partir da 
primeira e da Segunda Revolução Industrial, com o estabelecimento do trabalho 
assalariado, foi implantado um modelo de educação que se realizou nesses 
ambientes para formar trabalhadores oriundos do campo. Por esse motivo, essas 
instituições foram criadas a partir das chamadas Leis dos Pobres de 1601 e 1834, 
especialmente. Elas tiveram a função de atribuir suposta ajuda aos pobres, o que 
ocorreu com a inserção deles nas casas de trabalho. Organizadas, esses ambientes 
formativos usaram práticas de gestão do conhecimento para sistematizar a 
educação para o trabalho. Disciplina, regras de controle do tempo, a organização do 
conhecimento entre outros recursos utilizados. Um estudo desta natureza se justifica 
porque põe em discussão as origens do ensino técnico e do modo como a educação 
e o conhecimento estavam associados. Para isso, esta pesquisa prioriza uma 
análise historiográfica a fim de compreenderas casas de trabalho e o tipo de 
educação desenvolvida por ela na formação de novos hábitos e valores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Escolas-fábricas; Workhouses; Gestão do 
Conhecimento. 
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THE MANAGEMENT OF WORKHOUSES: AN EDUCATION FOR WORK 

 
ABSTRAT 
This dissertation aims to analyze the educational practices of workplaces or 
workhouses, which was the basis of technical knowledge. From the first and Second 
Industrial Revolution, with the establishment of wage labor, an educational model 
was implemented that was carried out in these environments to train workers from 
the countryside. For this reason, these institutions were created from the so-called 
Laws of the Poor of 1601 and 1834, especially. They had the function of attributing 
supposed help to the poor, which happened with the insertion of them in the houses 
of work. Organized, these training environments used knowledge management 
practices to systematize education for work. Discipline, rules of time control, 
organization of knowledge among other resources used. A study of this nature is 
justified because it challenges the origins of technical education and the way in which 
education and knowledge were associated. For this, this research prioritizes a 
historiographic analysis in order to understand the houses of work and the type of 
education developed by it in the formation of new habits and values. 
 
KEY WORDS: Education; Factory schools; Workhouses; Knowledge management. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Esta dissertação corresponde à linha de pesquisa de Educação e 

Conhecimento do Programa de Pós-graduação em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações e tem por objetivo analisar as casas de trabalho ou workhouse a fim 

de entender o processo educacional por ela desenvolvida. Para cumprir com este 

objetivo, foi utilizada como fonte primária a Segunda Lei dos Pobres de 1834 que foi 

fundamental para o embasamento teórico desse trabalho. 

Essas casas ofertavam, além do aprendizado técnico, um conhecimento 

básico como ler e escrever, o que a caracterizava uma escola-fábrica. As 

workhouses (escolas-fábricas) surgiram a partir da Primeira Lei dos Pobres, de 

1601, tendo como responsáveis pela educação 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 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 com ofícios pesados e 

recebiam formação religiosa: as mulheres dividiam seu tempo entre as tarefas 

domésticas e o letramento; as crianças, além de realizar tarefas domésticas, eram 

liberadas um período para brincar e recebiam aulas sobre letramento. 

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 das casas de trabalho. Para fixar os 

ensinamentos religiosos, eram colocados em seus quartos versículos bíblicos, de 

modo que os internos os memorizassem e não ficassem dispersos em pensamentos 

que poderiam vir a surgir em suas mentes. 

Para além do ensino religioso e moral, o principal propósito das escolas-

fábricas era transmitir o conhecimento baseado em ofícios técnicos. As escolas eram 

organizadas para ensinar técnica e ofícios, a fim de inserir os operários nas funções 

requeridas pelas fábricas. A partir desse princípio, o problema a ser elaborado pode 
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ser compreendido no seguinte aspecto: o conhecimento ofertado pelas escolas-

fábricas era o conhecimento técnico, religioso e o letramento? 

Para compreender o objetivo proposto, a metodologia é um estudo 

exploratório e bibliográfico que irá compreender a formação ali desenvolvida a partir 

dos aspectos historiográficos, considerando as transformações sociais que 

influenciaram no estabelecimento de uma educação tecnicista. Em outros termos, 

tanto a educação quanto o conhecimento estão vinculados ao modo pelo qual as 

relações produtivas e sociais estão determinadas. Para isso, a dissertação procurou 

abordar as seguintes etapas: a história da formação das workhouses, relacionando-a 

com o desenvolvimento industrial moderno; em seguida, nos documentos 

apontados, o reconhecimento do conceito de conhecimento e o modo como as 

escolas se organizavam para geri-lo. 

Além do mais, referências especializadas contribuíram para o 

desenvolvimento dessa dissertação, cuja importância pode ser reconhecida nas 

diversas publicações sobre o assunto. Dessa maneira, as políticas educacionais 

atuais mostram alguma similaridade na medida em que priorizam um conhecimento 

técnico, prático. As práticas atuais, empregadas pela gestão do conhecimento 

utilizam princípios, a exemplo do compartilhamento do conhecimento, que são 

reconhecidos em épocas anteriores, tais como o surgimento das escolas fábricas, o 

que justifica o desenvolvimento de pesquisas que retomam a reconstrução histórica 

da Gestão e da Educação. 

Nessa perspectiva, este trabalho foi desenvolvido a partir de três capítulos 

que norteiam sobre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, introduzindo o 

contexto sobre a indústria moderna e as novas relações de trabalho, e finalizando 

pelo contexto social da Revolução Industrial: o perfil do trabalhador. Após, fizemos 

um levantamento sobre as leis dos pobres abordando a regulamentação da 

educação para o trabalho e a atribuição de outras casas de formação e, por último, 

abordamos as práticas da gestão educacional das escolas-fábricas, as quais tratam 

sobre o preparo para a vida do trabalho. 

Este estudo foi proposto de acordo com o seguinte critério: No primeiro 

capítulo, mostraremos uma abordagem ao contexto do desenvolvimento industrial, 

verificando seu surgimento, a inserção do trabalho e a necessidade do treinamento 

dos operários dentro das fábricas, além de como era organizado o trabalho nas 
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indústrias. Em seguida, retratamos o contexto social da mudança das cidades e o 

aparecimento de novos personagens como o operário, mendigo, dentre outros.  

No segundo capítulo, foram estudadas as leis dos pobres e o surgimento da 

escola-fábrica e a atribuição de outras casas de formação que contribuíram para o 

amparo ao necessitado e, por último, no terceiro capítulo privilegiou-se as 

workhouses, expondo a escola-fábrica e suas práticas de gestão educacional. Além 

do mais, discutimos também como era repassado o conhecimento/ofício para os 

operários que lá residiam, para podermos entender a estrutura de ensino, de 

conhecimento e educação, para assim, alcançar o objeto de estudo. 

Diante disso, atribuímos um conhecimento voltado à técnica dentro das 

casas de trabalho, compreendendo a gestão do conhecimento através de 

fundamentos como o compartilhamento de sua técnica, um operário contribuindo 

para o ofício do outro. E o surgimento de uma classe de operário especifica somente 

em uma atividade. 
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2 O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Neste primeiro capítulo, o objetivo é analisar a Revolução Industrial a partir 

dos seus impactos para a vida produtiva e social. Para esse fim, a presente 

dissertação parte de textos relevantes a fim de compreender que o desenvolvimento 

da indústria era parte das profundas transformações sociais, especialmente da 

Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, que impactaram diretamente no modo como 

homens e mulheres organizaram a vida. 

O desenvolvimento industrial impactou não apenas no modo de organizar a 

vida produtiva, o trabalho, a indústria. Seus efeitos também se fizeram sentir na 

maneira de conhecer e educar. Na medida em que avançava a industrialização, a 

máquina a vapor e transporte, entre outros aspectos, a sociedade tomava para si a 

responsabilidade de repensar a educação, sobretudo, aquela que habilitava 

trabalhadores com as novas formas de trabalho e maquinários. Além do mais, a 

emergência de uma sociedade industrial indicava uma situação mais complexa: os 

espaços urbanos foram ocupados por indivíduos, um exército de reserva, sem 

condições de sobrevivência, obrigando os poderes públicos a intervir a partir da 

criação de Casas de Formação, que atuaram ativamente nas camadas mais pobres 

da sociedade.  

 

1.1 A INDÚSTRIA MODERNA E AS NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

A Revolução Industrial, passados mais de três séculos, ainda desperta o 

interesse de investigadores das mais variadas áreas do conhecimento, buscando 

entender suas origens, impactos sociais, entre outros assuntos diretamente ligados 

a ela. O interesse por esse tema se justifica: pelos efeitos da indústria moderna que 

são permanentes e não se limitaram somente a Inglaterra. De certo modo, o mundo 

não seria o mesmo a partir da introdução de mecanismos produtivos, força e 

organização social do trabalho que rompiam definitivamente com estruturas 

campesinas, basicamente semifeudais, ainda permanentes, mas em franco 

desaparecimento. O impacto desse evento histórico pode ser reconhecido tanto à 

época quanto no presente. Charles Dickens (2014), por exemplo, ao escrever 

Tempos Difíceis, em 1854, evidenciou as contradições do enriquecimento industrial: 
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ele produz lucros tanto quanto conclama à escola a cumprir os protocolos de 

dominação das crianças, moldando seus espíritos e corpos para a obediência.  

Atualmente, é possível reconhecer quem afirme haver uma Quarta 

revolução, centrada nas tecnologias digitais e sistemas operacionais “inteligentes”. 

Seja como for, a indústria moderna e as novas relações sociais e do trabalho 

oriundas dela merecem a atenção de pesquisadores, inclusive pelo impacto que 

provocou durante a Revolução e que se reflete nos dias de hoje. 

Com efeito, alguns aspectos da Revolução Industrial e as possíveis 

consequências para a educação podem ser elencadas a fim de cumprir com o 

objetivo proposto por este trabalho. O primeiro princípio a ser considerado para 

entender a Revolução Industrial é dizer o que ela é: antes de mais nada, ela foi um 

momento na história dos ingleses que alterou a maneira como a produção se 

organizou e, a partir disso, as relações de trabalho, as relações sociais e também 

técnicas, estimuladas pelas ciências naturais e mecânicas, como evidenciaram 

cientistas da época. No entendimento de um estudioso do tema, Eric Hobsbawm 

(2017), significaria dizer que, pela primeira vez na história da humanidade, foram 

retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em 

diante tornaram-se capazes de multiplicação rápida, constante, e até o presente 

ilimitadas, de homens, mercadorias e serviços.  

Esta perspectiva sugere que a Revolução Industrial implicava no avanço 

acelerado da produção de mercadorias, um fato considerado novo na história. O 

regime de acumulação, facilitado também pela tecnologia, ganhou proporções que, 

em outras épocas, mesmo a do início da modernidade, não se conhecia.  

Em segundo lugar, pensadores daquela época destacaram o fato de haver 

sido ampliada a produção no que diz respeito à fabricação manufatureira produzida 

com organização simples do trabalho, a qual foi substituída pela maquinofatura. Um 

desses autores, Karl Marx (2013), reconheceu o fato de que na maquinaria ocorreu 

a especialização dos instrumentos de trabalho e das ferramentas. Tal nível de 

especialidade alcançado pelo desenvolvimento técnico, exigiu a especialização do 

conhecimento, o que leva a entender a extensão da Revolução Industrial: ela não se 

limitou aos aspectos produtivos, como também contribuiu para alterar a vida 

inserindo-a numa outra ordem social pautada por novos valores, novas relações de 
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trabalho e também novas experiências formativas, realizadas, por exemplo, nas 

Casas de Trabalho1.  

Expressão dessa mudança também pode ser reconhecida na doutrina 

positivista de Auguste Comte (1798-1857), quando festejou a indústria, a divisão das 

ciências e o predomínio das ciências naturais e mecânicas sobre a metafísica. 

Comte (1983) exaltou o avanço técnico porque considerou que ele era resultado da 

melhoria do “espírito do homem” e, consequentemente, do progresso da 

humanidade. De fato, o aspecto técnico parece ter destaque no desenvolvimento 

industrial inglês do passado tanto quanto está presente na atualidade. O progresso 

técnico científico e o desenvolvimento das ciências naturais possibilitaram 

invenções, ao mesmo tempo em que estimularam redefinições na formação teórica e 

também técnica. Exemplos claros da importância dos incrementos tecnológicos são 

o vapor, os trilhos de trem e as novas fontes de energia. Eles não eram ficções de 

tempos anteriores, mas expressões de uma indústria emergente e poderosa que 

alterou profundamente a percepção de homens e mulheres até então vinculados ao 

mundo camponês (THOMPSON, 2005).  

Nesse contexto, a Revolução Industrial ficou caracterizada mais pelo 

surgimento de máquinas, inseridas na produção de tecidos, por exemplo, do que 

pelas consequências sociais geradas pela inclusão de um perfil novo de trabalhador 

na produção. A máquina de fiar, o tear mecânico, requisitou uma força de trabalho 

especializada – outrora pertencente aos artesãos - e a inseriu no manuseio das 

máquinas nas fábricas, mas, ao fazê-lo, retirou dos operários o vigor físico e 

psicológico, submetendo-os às duras condições do trabalho industrial2 (MARX, 

1984). Essa condição trouxe como consequência a padronização das formas de 

trabalho, dos gestos e atividades desempenhadas por imensas camadas de 

operários, submetidas às rotinas do cronômetro laboral e da gestão do tempo e 

ritmo, cuja função era a de disciplinar gestos.   

Assim, com o estabelecimento da máquina de fiar e a gestão do trabalho, 

consequências apareceram tanto para a indústria quanto para o operário: de um 

                                                           
1Toda vez que for mencionado escolas-fábricas, casas de trabalho e workhouses, estarei 
mencionando a mesma escola. 
2 [...] a força produtiva extraordinariamente elevada nos ramos da indústria mecanizada, sincronizada 
com a exploração mais extensa e mais intensa da força de trabalho em todos os demais ramos da 
produção, permite empregar, improdutivamente, uma parte cada vez maior da classe trabalhadora e 
assim reproduzir, em quantidade cada vez maior, os antigos escravos domésticos transformados em 
classes de serviçais, compreendendo criados, criadas, e escravos submetendo a duras condições de 
trabalho etc. (MARX, 1984 p. 511). 
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lado, a padronização e a gestão contribuíram para ampliar a produtividade; de outro, 

o efeito dessa padronização foi a desvalorização do produto por excesso de 

produção. Ademais, aumentou-se o ritmo de trabalho realizado por um operário. De 

acordo com Mantoux (1927), que estudou a formação do capitalismo industrial, 

antes da indústria um artesão para fazer uma atividade demorava em média uma 

semana. Com a utilização da máquina, um operário fazia o serviço de oito em um só 

dia de trabalho, condição predominante a partir da Revolução Industrial (MANTOUX, 

1927). 

Dessa maneira, em linhas gerais, as máquinas que na época da Revolução 

Industrial eram movidas pela energia extraída do carvão foram incorporadas na 

fabricação em série dos produtos industriais, não apenas na produção, mas também 

no transporte. O sistema de transporte, como a ferrovia e a navegação marítima, 

utilizava a energia resultante do carvão para o seu funcionamento. Segundo 

Hobsbawm (2017) nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou tanto a 

imaginação quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da 

industrialização do século XIX absorvido pela imaginação presente na poesia erudita 

e popular. Para o historiador britânico, a estrada de ferro era o próprio símbolo do 

triunfo do homem pela tecnologia. Do ponto de vista econômico, os altos custos na 

construção de linhas de ferro compensavam porque estas permitiam o deslocamento 

de homens e mercadorias, em velocidade e escala maiores do que qualquer outro 

meio.  

Desse modo, as estradas de ferro, à época transformadas em coqueluches 

do desenvolvimento, propiciavam investimentos significativos e tornavam possíveis a 

produção em massa de aço, matéria-prima necessária à indústria e ao transporte. 

Os caminhos de ferro, além de resolverem o problema do transporte e comunicação 

da sociedade moderna, contribuíram para impulsionar a indústria de bens e capital 

acelerando, assim, a transformação na indústria metalúrgica. Os trilhos foram, 

portanto, um poderoso instrumento de unidade econômica e social, linguística e 

cultural, bem como de propagação de ideias, crenças e sentimentos (BORGES, 

2011).  

Diante do exposto, compreende-se que na Revolução Industrial conjugaram-

se alguns importantes fatores para o desenvolvimento fabril, dentre os quais a 

técnica e a ciência. A técnica contribuiu para o estabelecimento de um padrão 

produtivo e de processos a serem seguidos. Ao determinar o ritmo das atividades, o 
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operário fazia suas funções repetitivamente. Com a ciência, surgem máquinas que 

ajudam na produtividade dos operários.   

 

Técnica e ciência tornaram-se elementos naturais do crescimento dos 
países capitalistas. E os homens também evoluem: o artesão engenhoso é 
sucedido pelo pesquisador, pelo técnico e pelo engenheiro. Este último, 
torna-se o tipo humano do mundo novo, na Inglaterra a princípio, e depois 
nos países industriais novos, na Alemanha e nos Estados Unidos: Robur o 
conquistador, cantado por J. Verne, anuncia o futuro. As grandes escolas e 
os institutos especializados formam os jovens a serviço da técnica industrial 
(RIOX, 1975, p. 59 - 60). 

  

Para além dos aspectos técnicos descritos, a Revolução Industrial continha 

outros componentes que lhe renderam o estatuto de ser uma revolução burguesa 

sem precedentes. A cada avanço técnico, enquanto traço notável de um capitalismo 

amadurecido, aos poucos foram abolidos antigos modos de produção, baseados na 

pequena produção artesanal individual, ainda que ela resistisse. Na medida em que 

a técnica ocupava o trabalho e outras dimensões da vida econômica e social, cada 

avanço da máquina tendia a trazer, em consequência, uma especialização maior 

das unidades da equipe humana que a operava. A ela, se juntou uma produtividade 

crescente da mão de obra e, por consequência, também a ampliação da mais-valia, 

da qual deriva nova acumulação de capital (DOBB, 1946).  

As transformações sociais possibilitadas pela Revolução Industrial, que 

eram, ao mesmo tempo, consequências do amadurecimento da burguesia mercantil 

e de uma nova mentalidade econômica e causa de relações sociais oriundas do 

trabalho industrial, não se limitavam apenas aos elementos técnicos3. Outro aspecto 

merece atenção e diz respeito ao modelo de trabalho presente na industrialização, 

que contribuiu para alterar os costumes e o modo de vida presentes na sociedade 

agrária. Entre eles, cumpre considerar a mudança na percepção do tempo. Antes da 

Revolução Industrial muitos agricultores faziam suas horas e rotinas de trabalho de 

acordo com suas necessidades mais elementares. Seu tempo não era o do 
                                                           
3 “Qualquer que tenha sido a razão do avanço britânico, ele não se deveu à superioridade tecnológica 
e científica. Nas ciências naturais os franceses estavam seguramente à frente dos ingleses, 
vantagem que a Revolução Francesa veio acentuar de forma marcante, pelo menos na matemática e 
na física, pois incentivou as ciências na França enquanto a reação suspeitava delas na Inglaterra. Até 
mesmo nas ciências sociais os britânicos ainda estavam muito longe daquela superioridade que fez – 
e em grande parte ainda faz- da economia um assunto eminentemente anglo-saxão; mas a revolução 
industrial colocou-os em um inquestionável primeiro lugar. [...] A educação inglesa era uma piada de 
mau gosto, embora suas deficiências fossem um tanto compensadas pelas duras escolas do interior 
e pelas universidades democráticas, turbulentas e austeras da Escócia calvinista, que lançavam uma 
corrente de jovens racionalistas, brilhantes e trabalhadores em busca de uma carreira no sul do pais 
(HOBSBAWM, 2017, p. 61). 
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cronômetro, mas das jornadas orientadas a partir de atividades realizadas 

cotidianamente. Nas sociedades pré-industriais, a notação do tempo era apontada 

por tarefas, que podiam variar da pesca ao plantio, construção de casas, remendo 

de redes ou em “credos” religiosos (THOMPSON, 1988).  

Essa característica põe em evidência a amplitude das modificações 

possibilitadas pela indústria moderna e seu aparato técnico e os efeitos econômicos 

e sociais dessas mudanças. Ela contribuiu para mudar substancialmente a relação 

do homem com o mundo, a natureza e antigos hábitos, na medida em que o trabalho 

industrial fixou jornadas. As jornadas de trabalho em períodos anteriores à 

Revolução Industrial conferiam aos trabalhadores maior autonomia, pois variavam 

entre um tipo de trabalho e outro, ou alternavam em épocas de plantios e colheitas. 

Essa configuração, aos poucos, foi substituída pelas jornadas fixadas pelo 

empregador e delas, participava toda a família. Segundo Engels (2010), estudioso 

que analisou o problema, nas sociedades pré-industriais, um trabalhador não fazia 

mais do que desejava, ganhava para suprir suas despesas e dispunha de tempo 

para um trabalho sadio em seu jardim ou em seu campo. De acordo com ele, essa 

condição de relativa liberdade conferia a esses trabalhadores uma condição moral e 

intelectual compatível com as funções que exerciam: o nível intelectual e moral era o 

da gente do campo, que, de resto, estavam geral e diretamente ligados através de 

seus pequenos arrendamentos.  

Assim, a industrialização mudou não apenas as formas de trabalho de cada 

trabalhador, mas também outros aspectos, dentre os quais a estrutura social de vida 

do camponês e dos trabalhadores industriais. Esses últimos, continham uma 

característica que os distinguia de qualquer agricultor vinculado a modelos mais 

antigos de produção: a profundidade da divisão social do trabalho e de classes 

sociais. Com efeito, uma das mais densas mudanças ocorridas na Grã-Bretanha foi 

a divisão das funções das fábricas, celebradas e teorizadas por autores a exemplo 

de Adam Smith, em sua Riqueza das Nações. Além dele, no livro A situação da 

classe trabalhadora na Inglaterra, Engels (2008) analisou a divisão do trabalho e 

constatou que, antes da Revolução, a divisão era feita de acordo com o pai de cada 

família. A ele recaia a incumbência de ensinar o ofício ao seu filho para seguir a 

tradição, ficasse responsável por seus negócios. Os membros familiares 

preservavam alguns importantes laços e atividades coletivas, entre os quais comer 

em família e o tempo dedicado ao lazer (ENGELS, 2008). 
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Os trabalhos começaram a ser subdivididos. Via-se a necessidade da 

divisão do trabalho, de modo a separar trabalhador industrial, trabalhador comercial 

e o trabalhador agrícola, além de empreender a separação entre a cidade e o 

campo, tendo como consequência a distinção entre trabalho intelectual e trabalho 

manual. Aqui aparece o interesse coletivo do Estado, uma vez que o homem já não 

é mais o dono do seu lar. Agora, nessa divisão, todos saem de suas casas em 

busca de um trabalho assalariado. 

 

[...] o interesse coletivo adquira, na qualidade de Estado, uma forma 
independente, separada dos interesses reais do individuo e do conjunto e 
tome  simultaneamente  a  aparência  de  comunidade  ilusória,  mas 
sempre   sobre   a   base   concreta   dos   laços   existentes   em   cada 
conglomerado  familiar  e  tribal,  tais  como  laços  de  sangue,  língua, 
divisão do trabalho em larga escala e outros interesses; e entre esses 
interesses  ressaltam  particularmente  os  interesses  das  classes     já 
condicionadas   pela   divisão   de   trabalho,   que   se   diferenciam   em 
qualquer  agrupamento  deste  tipo  e  entre  as  quais  existe  uma  que 

domina as restantes (MARX; ENGELS, 2007, p.39). 
 

Nessa perspectiva, a economia necessitava de um aperfeiçoamento dos 

trabalhadores dentro das fábricas, já que para manusear as máquinas era 

necessário o entendimento padrão do sistema fabril. Nesse contexto, no livro, Em 

torno a los Orígenes de la revolución industrial, Hobsbawm menciona que, com o 

surgimento do capitalismo, das divisões de trabalho, com a requisição da força de 

trabalho começa a se estender uma crise pela Inglaterra em busca de uma troca de 

mão de obra e a divisão das classes de trabalhadores (HOBSBAWM, 1971). Dessa 

forma, o homem vai sendo modificado, nesse período, para-se de trabalhar com a 

capacidade de criação do trabalhador e começa a predominar a qualificação das 

habilidades inerentes ao seu ofício, o conhecimento técnico, passando a ser 

classificado por suas condições específicas: quanto mais habilidades técnicas o 

operário tiver, maior a chance de aumentar seu trabalho, tornando-se especialista no 

manuseio das máquinas.  

 

Decompondo o ofício manual, especializando as ferramentas, formando 
os trabalhadores parciais, agrupando-os e combinando-os num 
mecanismo único, a divisão manufatureira do trabalho cria a subdivisão 
qualitativa e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais de 
produção; cria assim determinada organização do trabalho social e, com 
isso, desenvolve ao mesmo tempo, nova força produtiva social do 
trabalho (MARX, 1984, p. 417). 
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 Com a mão de obra sendo garantida pela divisão de trabalho, começa 

a se criar um novo perfil de trabalhador, um trabalhador especialista para concorrer 

às vagas da indústria. Quanto mais habilidades técnicas o operário tiver, maior a 

chance de ser colocado para trabalhar dentro das fábricas. Aqui já não importava o 

conhecimento intelectual do indivíduo, nem o conhecimento que ele tinha perante as 

máquinas da indústria, mas sim o quanto o operário conseguia produzir durante um 

determinado período, sendo contratado o operário mais ágil de todos os serviçais. 

 

1.1.1. Os resultados sociais da Revolução Industrial: o perfil do trabalhador  

 

Os resultados produzidos pela Revolução Industrial, do ponto de vista da 

maquinaria, do transporte e da técnica, são considerados por muitos estudiosos 

como inegáveis e irreversíveis. Sob esse ponto de vista, parece haver unanimidade 

entre pesquisadores do tema. Mas, quais consequências sociais foram geradas pela 

modificação do trabalho? De que maneira, a indústria inglesa - e não só vista a 

natureza global do capitalismo – afetou a vida de mulheres e principalmente 

crianças? Sobre esse assunto, a literatura parece apresentar posições divergentes, 

o que estimula pesquisadores a avaliar aquela revolução considerada símbolo do 

desenvolvimento burguês.  

Em primeiro lugar, é possível reconhecer no pensamento de Adam Smith 

(1981), um dos principais economistas do século XVIII e XIX, uma perspectiva 

positiva do progresso industrial: ele entendeu que a divisão do trabalho representava 

benefício para o capital porque possibilitava a especialização, que melhorava a 

destreza do operário na função que exercia. Também entendeu que a habilidade por 

ele desempenhada somada à gestão do trabalho, resultava em economia de tempo. 

Procurou, portanto, eliminar aquilo que ficou conhecido como “tempo morto”, isto é, 

o tempo que se gasta para passar de uma tarefa a outra.  

Outro benefício por ele reconhecido é o fato de que a divisão do trabalho 

possibilitava a invenção e o aprimoramento de máquinas que, a seu juízo, 

facilitavam o trabalho humano. Para esse pensador escocês, as máquinas teriam 

sido inventadas por operários, que aperfeiçoaram os equipamentos utilizados de 

acordo com o conhecimento técnico adquirido. 

Em segundo lugar, embora houvesse uma visão otimista da divisão do 

trabalho e das invenções introduzidas na produção, outros autores apontaram a 
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complexidade das indústrias, sobretudo as péssimas condições sociais em que vivia 

a classe trabalhadora. Um desses estudiosos foi o francês Alexis de Tocqueville 

(1805-1859) que, em uma de suas cartas, relatou a condição de penúria produzida 

nas cidades industriais, dentre as quais Birmingham e Manchester, Inglaterra. Em 

carta de 2 de julho de 1835, Tocqueville (1958) detalha Manchester e afirma que, na 

cidade onde as melhores máquinas são feitas, as necessidades dos trabalhadores 

são reduzidas quase às dos selvagens e que trabalham por salários muito baixos. 

Além disso, destaca o fato de que, em Manchester, uma parte da população vive em 

lugares úmidos, quentes, fedorentos e insalubres, sem contar o número de pessoas 

em uma única habitação4.  

Chama atenção, entretanto, as habitações miseráveis dispersas ao longo 

das fábricas e edifícios. Elas estão, segundo Tocqueville (1958), rodeadas de águas 

fétidas e poças lamacentas, manchadas com tintas das indústrias. Ao mesmo tempo 

em que a riqueza se destaca nas indústrias, a pobreza se faz presente nesses 

lugares em que casebres precários se amontoam próximos das fábricas. 

 

Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o 
mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade 
atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, aqui a 
civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem 
(TOCQUEVILLE,1958, p. 106-107). 

 

Tocqueville evidencia as contradições da industrialização: de um lado a 

riqueza aonde os Senhores feudais que se preocupavam somente com a produção 

de seus produtos e por outro lado a pobreza que se apresenta nas vielas 

                                                           
4Thirty or forty manufactures rise high in the hills that I am describing. Its six stages rise in 

the air, its immense limits announce the distance from the concentration of the industry ... 
But as one might describe the interior of these blockades placed at random, receptacles of 
vice and misery envelop and compress with their hideous turns the great palaces of 
industry? On a ground lower than the river level, dominated on all sides by huge workshops, 
stretches a marshy ground, with muddy ditches that are neither dried nor sanitized. 
Elsewhere, small streets tortuous and narrow, bordered by houses on a single floor, where 
there are badly joined boards and bricks broken as the last dwelling that man may have 
between misery and death. Meanwhile unlucky beings occupying these strongholds still stir 
up envy among some of their peers under these miserable dwellings are a row of cellars, 
which lead to a semi-subterranean corridor. In each of these humid and repellent places are 
twelve or fifteen human creatures confused... Raise your head, and all around this place you 
will see rise up huge industrial palaces. You will hear the noise of the furnaces and the 
hisses of steam. These vast dwellings hinder the air and the light from penetrating into the 
human habitations which they dominate; they wrap them in a continuous noise ... A thick 
black smoke over the city. The sun appears through it like a disk without rays. It is on this 
incomplete day that 300 thousand human creatures (TOCQUEVILLE, 1958,p.104;106-107).   
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lamacentas de Londres. Porém, o ganho do sustento implicava ao trabalhador se 

submeter a diversos tipos de exploração da força de trabalho, entre os quais, 

destaca-se a força de trabalho infantil e a força de trabalho das mulheres. Para as 

famílias com os ganhos reduzidos, inserir todos os familiares foi uma necessidade 

para não passar fome. Sendo assim, viam-se obrigados a inserir seus filhos desde 

pequenos para trabalhar nas fábricas. As crianças começavam a trabalhar desde os 

seis anos, a fazer o manuseio das máquinas de fiar e algodão. Marx (1984), relata a 

introdução desse tipo de trabalhador, tido como força de trabalho mais barata.   

 

[...] a primeira preocupação do capitalista ao empregar a maquinaria foi a 
de utilizar o trabalho das mulheres e das crianças. Assim, de poderoso 
meio de substituir trabalho e trabalhadores, a maquinaria transformou-se 
imediatamente em meio de aumentar o número de assalariados, 
colocando todos os membros da família do trabalhador, sem distinção de 
sexo e idade, sob o domínio direto do capital. O trabalho obrigatório para o 
capital tomou o lugar dos folguedos infantis e do trabalho livre realizado, 
em casa, para a própria família, dentro dos limites estabelecidos pelos 
costumes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de 
trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento físico 
incompleto, mas com membros mais flexíveis. Por isso, a primeira 
preocupação do capitalista ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o 
trabalho das mulheres e das crianças. Assim, de poderoso meio de 
substituir trabalho e trabalhadores, a maquinaria transformou-se 
imediatamente em meio de aumentar o número de assalariados, 
colocando todos os membros da família do trabalhador, sem distinção de 
sexo e de idade, sob o domínio do capital (MARX, 1984, p. 449-450). 

 

Segundo a constatação de Marx, atento ao desenvolvimento fabril e à força 

de trabalho nela empregada, a exploração era constante, tanto em jornadas de 

trabalho quanto nos baixos salários pagos. As famílias aceitavam tais condições 

porque corriam o risco de não ter o que levar para o sustento de suas casas ou ser 

substituídas por milhares de pessoas desempregadas, em busca de um trabalho. 

Por isso, as crianças eram colocadas nas mesmas jornadas de trabalho que os 

adultos, não importando a faixa etária delas. O trabalho realizado nas fábricas era 

pesado e muitas vezes as crianças trabalhavam todo o período em pé, no manuseio 

das máquinas. Quando as crianças não aguentavam mais o trabalho, elas eram 

penalizadas com socos, tapas, dentre outros modos de castigos. Por não 

aguentarem esse tipo de trabalho e castigo, as crianças fugiam das fábricas, porém, 

quando conseguiam fugir eram perseguidas por policiais. Quando apanhadas, eram 

colocadas novamente em suas funções, pois o importante para o administrador das 
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fábricas era o desenvolvimento técnico que faziam para a produção das mercadorias 

(MARX, 1984). 

 

FIGURA 01: CRIANÇAS EM SUA JORNADA DE TRABALHO DENTRO DAS FÁBRICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.planetaeducacao.com.br/portal/impressao.asp?artigo=504. Acesso em: 07/10/2017 

 

Como é possível observar a partir das descrições realizadas por Marx, as 

crianças trocavam sua infância por uma rotina de 16 horas, dedicadas a trabalhar 

nas máquinas das indústrias inglesas. Nesse contexto, as mães das crianças, 

basicamente escravizadas, viam o estado de barbárie dos seus filhos, porém, pouco 

podiam fazer, pois a necessidade exigia o trabalho de todos. Para que 

conseguissem pelo menos terem o que comer, em muitos casos, as mães, ao verem 

a situação precária de seus filhos, levavam comida nas bolsas que portavam 

consigo. A condição das crianças era tal que, em ambientes insalubres, 

contaminados e sem higiene, elas trabalhavam, mesmo no inverno, em condições 

precárias, como relata Marx em um de seus livros (MARX, 1985), Commission 

Children’s Employment, de 1863.   

 

[...] às vezes os garotos não podiam abrir os olhos de cansaço e o mesmo 
sucedia conosco [...] Tenho 13 anos de idade [...] no último inverno 
trabalhávamos até as 9 horas da noite e no inverno anterior até as 10. No 
inverno passado, meus pés feridos doíam tanto que eu gritava todas as 
noites. [...] Este meu filho quando tinha 7 anos de idade eu o carregava nas 
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costas através da neve, na ida e na volta, e ele trabalhava 16 horas [...] 
muitas vezes ajoelhei-me para lhe dar comida enquanto ele estava junto à 
máquina, pois não devia abandoná-la nem deixá-la parar (MARX, 1985, p. 
279-280). 

 

Dessa maneira, o cenário apresentado era o de crianças praticamente 

prisioneiras do sistema produtivo, não tendo hora para recreação e nem para 

nenhum tipo de lazer familiar ou de estudos. Se o trabalho industrial havia alterado a 

rotina de vida, alterava também a saúde e a condição física de todos os 

trabalhadores, sobretudo a das crianças que, ativamente, operavam máquinas. 

Essas relações não estavam limitadas aos ingleses, mas também a outras regiões, o 

que revela o caráter de globalização da indústria e do modo capitalista de produzir. 

Essa perspectiva pode ser constatada quando consideramos os estudos realizados 

pelo médico sanitarista que, antes de Marx, estudou a organização da indústria e as 

suas condições precárias, Louis-René Villermé (1782-1863). 

Esse estudioso (Louis- René Villermé) foi atento ao movimento de mudança 

da sociedade francesa, organizado a partir da industrialização. Interessado em 

estudos de demografia e estatística, chamou a atenção à condição geral da classe 

trabalhadora, especialmente a de crianças e mulheres. Ao receber a incumbência da 

Academia de Ciências Morais e Políticas, em 1837, de estudar a situação dos 

pobres, Villhermé publicou, em 1840, seu livro mais conhecido: Tableau de l’état 

physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine 

et de soie5. Nesse texto, detalhou, a partir de coleta de dados, os efeitos nefastos da 

indústria, em desenvolvimento na França, e associou o surgimento de epidemias 

mostrando às precárias situações em que os trabalhadores viviam. Além disso, 

constatou a diferença de saúde entre as crianças vinculadas à agricultura e aquelas 

empregadas em alguma indústria. 

 

Mas basta passar de uma zona industrial para um cantão agrícola, para se 
notar a diferença. Nas primeiras, as crianças são pálidas, esgotadas, seus 
movimentos denotam cansaço e lentidão, mesmo quando brincam; sua 
aparência é de miséria, sofrimento e abatimento. Nos meios rurais, o 
contraste é flagrante: as crianças têm boa cor, são rechonchudas, irradiam 
alegria e possuem todos os demais sintomas de uma criança sadia 
(VILLERMÉ, 2002, p. 136). 

 

                                                           
5Quadro do estado físico e moral dos ouvidos empregados nas fábricas de coton,de lã e de seda. 
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Nesse mesmo contexto, as mulheres trocavam a vida de donas do lar para o 

trabalho nas indústrias. Antes, as mulheres tinham como obrigação cuidar do lar, 

dos filhos e dos esposos, porém, mesmo sendo o valor pago pelas indústrias menor 

do que o dos homens, trocavam o contexto de domésticas e passavam a trabalhar 

em diversos afazeres (iguais aos dos homens), dentro das indústrias.  

Esse valor da troca de força de trabalho se fez necessário pela busca da 

subsistência. Em muitos casos, as mulheres trabalhavam por tempo indeterminado 

para ajudar na manutenção de sua família (MARX, 1985). Algumas mulheres só 

paravam de trabalhar quando ficavam doentes acamadas e que não conseguiam 

levantar para exercer seus ofícios. 

Acontece nesse período a desorganização das famílias, em especial à vida 

das mulheres solteiras, que ficam aprisionadas dentro das fábricas e, por terem 

essas jornadas de trabalho, muitas não conseguem casar e nem constituir uma 

família.  

 

As mulheres solteiras que cresceram nas fábricas não tem melhor sorte 
que as casadas. Diga-se de passagem, de uma menina que trabalha na 
fábrica desde a idade dos nove anos não tem possibilidades de se 
familiarizar com os trabalhos domésticos e daí que as operárias de 
fábrica sejam neste domínio completamente inexperientes e incapazes 
de se tornarem boas donas de casa. Não sabem costurar, tricotar, 
cozinhar ou lavar; as atividades mais vulgares de uma doméstica são, 
para elas, desconhecidas, e ignoram totalmente como lidar com as 
crianças (ENGELS, 1985, p. 169-170). 

 

Destarte, essas mulheres tinham uma jornada de trabalho que chegava até 

dezessete horas diárias, em condições insalubres, submetidas a espancamentos e 

ameaças sexuais constantes, não sabiam como cuidar das casas e nem de 

crianças, porém tinham um conhecimento técnico que era necessário para o 

emprego dentro das fábricas. As mulheres casadas trabalhavam a mesma 

quantidade de tempo que as solteiras, porém, seus filhos sofriam pelo abandono 

e adoeciam por falta dos cuidados da mãe, já que o tempo das mulheres casadas 

era dividido entre o trabalho dentro das fábricas e os cuidados de suas próprias 

casas. 

Assim, a inclusão das massas de trabalhadores era percebida naqueles 

lugares mais industrializados, mesmo fora da Grã-Bretanha onde essas relações 

econômicas e produtivas se estabeleceram. Apesar das duras condições de 

trabalho, o desenvolvimento das cidades ocorria estimulado pela indústria, que 
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atraía público das mais variadas atribuições, a exemplo de artesãos e trabalhadores 

rurais. Junto a isso, pode-se compreender que as principais cidades cresciam 

economicamente ao mesmo tempo em que as contradições sociais se ampliavam: 

cortiços, pobreza, bebidas, entre outros aspectos, passaram a fazer parte do mesmo 

contexto, o que exigiu medidas para aliviar ou controlar as massas a partir das 

influências morais e educacionais exercidas pela classe média, por meio de escolas, 

igrejas e casas de trabalho. 

Diante da catástrofe social que não conseguiam compreender, 

empobrecidos, explorados, jogados em cortiços onde se misturavam ao frio e à 

imundície, ou nas aldeias industriais, trabalhadores mergulhavam na 

desmoralização, uma vez que haviam perdido as referências das tradicionais 

instituições e padrões de comportamento. Muitos deles caiam no abismo, sem 

recursos de sobrevivência, obrigados a penhorar os próprios cobertores para 

garantir a subsistência ou consumir álcool. Tudo concorria para piorar a situação, 

com a ampliação das cidades, que cresciam desordenadas, sem planejamento ou 

supervisão, além da ausência de serviços públicos (HOBSBAWM, 2017).  

As cidades de tamanho médio, em franco crescimento por volta de 1850, 

não eram exatamente cidades industriais, mas centros de comércio, transporte, 

administração e múltiplos serviços que atraiam grande concentração de pessoas e 

trabalhadores, incluindo expressivo número de empregados domésticos. De acordo 

com Hobsbawm (2000), embora exercessem funções variadas, a presença deles 

não era necessariamente bem-vinda nas cidades. Para os chamados planejadores 

urbanos, os pobres eram uma ameaça pública em potencial e sua concentração 

poderia desenvolver distúrbios, pois a cidade cresceu não contemplando, 

necessariamente, a presença dessa população, em busca de serviços pelas ruas. E, 

se comparados aos ricos, os pobres não eram um mercado que poderia dar lucros. 

Se havia problemas de contingentes populacionais que preocupavam os poderes 

públicos nas pequenas cidades com menos de 200 mil habitantes, havia, por outro 

lado, aquelas cidades cujo desenvolvimento industrial era mais significativo. 

Segundo Hobsbawm (2000), na Era do Capital, a indústria pesada tendia a 

desenvolver a concentração de capital e era quem controlava cidades ou regiões 

inteiras, mobilizando vastos contingentes de trabalhadores (HOBSBAWM, 2000). 

Desse modo, Londres, entre outras, enquanto cidade industrial, atraía para 

si camponeses e pessoas oriundas de diferentes condições que se misturavam a 
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operários. Em face dos problemas gerados, setores sociais mobilizaram suas forças 

para apresentar soluções que remediassem ou resolvessem as dificuldades 

provenientes do crescimento desordenado e da força de trabalho ociosa. Entre as 

possíveis alternativas, parece ter sido a inserção de casas de trabalho como o 

auxílio para atender, com formação mínima aos que estavam abandonados pelas 

ruas, o que evidencia a função da escola não apenas na condição de formadora, 

mas também de doutrinadora. Assim, nesse período a necessidade do 

conhecimento técnico atribuída em massa às escolas-fábricas, quanto mais 

conhecimento técnico os operários tiverem, maior a chance de serem uma mão de 

obra barata. 
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3 AS LEIS DOS POBRES E A REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O 
TRABALHO 

 

Enquanto palco da Revolução Industrial, a Inglaterra pode ser caracterizada 

como protagonista no desenvolvimento de novas relações de trabalho. Ao 

apresentar impulso à indústria, rupturas com as antigas formas produtivas e 

organizações sociais ocorriam de modo mais sistemático, evidenciando as 

mudanças porque passavam os ingleses. Nesse momento, na medida em que 

forças produtivas vinculadas ao capitalismo industrial se estabeleciam, contradições 

sociais também se tornavam mais evidentes, tal como ilustrou Alexis de Tocqueville 

(1958). Desse modo, no processo de transformação social e nas contradições que 

se apresentavam, a educação foi convocada a responder no sentido de adequar 

homens e mulheres às novas formas de trabalho e às novas configurações sociais, 

em particular a urbana. Considerando os problemas anteriormente apontados, o 

Estado procurou agir no sentido de regular as relações humanas e pensar em 

estratégias para orientar a formação dos novos personagens sociais. Assim, as Leis 

dos Pobres (1601 e 1834) representavam uma resposta da sociedade inglesa aos 

encaminhamentos possibilitados pela indústria moderna ao mesmo tempo em que 

se definia como políticas sociais de “gestão do pobre”. Um exemplo disso, diz 

respeito às escolas-fábrica, que surgiram para auxiliar na educação para o trabalho. 

Nesse contexto, o objetivo deste segundo capítulo é de compreender como 

a Segunda Lei dos Pobres estava articulada ao surgimento das escolas-fábrica, 

organizadas para a formação dos novos quadros da vida produtiva. Nessa 

perspectiva o problema em questão se dá pelo seguinte questionamento: Qual a 

função que a escola-fábrica assumiu na sociedade inglesa? Como as políticas de 

Estado procuraram responder ao quadro de pauperismo? Para responder a esses 

questionamentos foi estudado como fonte primária a Primeira e a Segunda Leis dos 

Pobres, de 1601 e 1834, respectivamente, porém, é na Segunda Lei que o tema 

será privilegiado. 

 

3.1 A PRIMEIRA LEI DOS POBRES E O SURGIMENTO DA ESCOLA-FÁBRICA 

 

Em face do desenvolvimento industrial e urbano, as contradições 

evidenciavam a fragilidade do crescimento de uma economia que se sustentava pela 
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exploração da força de trabalho e do intenso desenvolvimento fabril. A esse respeito, 

tanto Engels (2010) quanto Tocqueville (1958) haviam indicado que a riqueza 

produzida pela indústria também trazia consigo seu lado mais obscuro: nas ruas e 

bairros próximos das fábricas corriam tanto ouro quanto lama, tal como indicou 

Tocqueville quando descreveu uma cidade industrial. Para Engels (2010), as 

habitações e bairros foram descritos na sua condição de miséria, pobreza e sujeira. 

As classes operárias, por sua indigência. Tais situações receberam a atenção das 

instituições políticas, no sentido de elaborar políticas públicas para auxiliar, na 

medida do possível, os pobres. Essa discussão encontra sua relevância na medida 

em que coloca em debate uma situação que não é nova: a pobreza tende a ser 

complexa e as medidas adotadas historicamente para combatê-la, ou não, recebeu 

diversas formas de tratamento, em diferentes épocas e lugares. No caso dos 

ingleses, entre os séculos XVII e XIX, muitas ações foram assumidas com 

programas destinados aos carentes. Entre eles as chamadas Leis dos Pobres 

tiveram sua importância porque políticas de Estado foram elaboradas para controlar 

a pobreza ou para instruí-la no sentido de colaborar para que eles pudessem fazer 

parte no mercado de trabalho.  

Na transição do Antigo Regime – expressão econômica, política, social e 

cultural vinculada à ordem social feudal e agrária ainda permanentes – para o 

capitalismo industrial, o debate apontava para discussão do pauperismo enquanto 

resultado da sociedade que se implantava. As chamadas leis de caridade ou 

Primeira Leis dos Pobres asseguravam uma renda mínima aos despossuídos, fato 

que gerou debate e controvérsias variadas, fato que evidencia a ausência de 

unanimidade em relação ao assunto e também a situação do povo inglês, sobretudo, 

a condição de pauperismo. De fato, enquanto resultado do debate sobre o que fazer 

com a situação gerada no e pelo desenvolvimento industrial, o Estado havia 

promovido intervenções públicas enérgicas no domínio social: políticas de combate 

à mendicância e à vagabundagem, apoio da realeza à organização tradicional do 

trabalho, iniciativas do poder real para criar instituições de trabalho, hospitais, 

oficinas de caridade, entre outras representavam ações de socorro, alimentado por 

uma taxa obrigatória (CASTEL, 2009).  

Expressão dessa situação, as Leis dos Pobres sugerem que no 

desenvolvimento do capitalismo inglês, a pobreza atraiu os interesses intelectual e 

político, fazendo com que governos e grupos dirigentes tivessem que definir as 
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necessidades dos pobres em relação a suas rendas. Mesmo em períodos prévios à 

Revolução Industrial, dirigentes de pequenas áreas, a exemplo de paróquias, 

desenvolveram formas de alívio voltadas aos pobres que viviam dentro e fora de 

suas instituições. Nas novas economias baseadas na indústria de manufatura e em 

um sistema de incentivos de salários, impuseram-se novos problemas sobre a 

regulação das quantias a serem recebidas pelos pobres que viviam interna e 

externamente às instituições regidas pelas Leis dos Pobres (CODES, 2008). Os 

custos de manutenção dos internos, passou a ser preocupação dos dirigentes e 

políticos, que viam a pobreza como um problema a ser solucionado. Entre as 

respostas dadas pela sociedade, consta a Primeira Lei dos Pobres6, já em 1601, 

quando a Rainha Elizabeth se ocupou em solucionar a situação dos despojados. Ela 

criou uma legislação de “bem-estar social” adotando medidas para corrigir uma 

situação candente: os pobres, destituídos de direitos, sem trabalho, sem moradia, 

alimentação e nem condições para alimentar seus filhos (DORIGON, 2006). 

Entre os aspectos mais importantes dessa Lei, consta o fato de que ela 

procurou garantir um tipo de assistência aos que eram oriundos das zonas rurais e 

que, por conta da industrialização, foram atraídos para o trabalho nas indústrias. A 

condição de pauperismo do proletário nascente e a falta de treino com a nova 

realidade laboral, foram motivações para estabelecer o que ficou conhecido como 

“gestão do pobre”, isto é, a responsabilidade pública em face dos impactos da 

industrialização sobre os empobrecidos. Dessa maneira, a Lei de 1601 introduziu 

pela primeira vez na história um sistema de assistência legal, por meio de um 

imposto específico, o Poor Tax, que deveria ser recolhido pelas paróquias para 

auxílio dos carentes das mesmas regiões paroquianas. Para isso, foram eleitos para 

administrar esse sistema de ajuda juízes de paz. Esse estatuto real tornava o Estado 

responsável de quem, por causa de enfermidades, idade ou desemprego, estivesse 

na miséria. Além disso, as famílias poderiam permanecer em seus lares – caso 

tivessem – e os auxílios eram divididos no domicílio. Os órfãos recebiam um ensino 

profissional, os enfermos eram cuidados enquanto os adultos de boa saúde eram 

                                                           
6 Esta lei foi revogada em 1834. Segundo José Sarukhan (1998) a Lei distinguia quatro tipos de 
pobres: a) os anciãos, enfermos crônicos e as crianças pequenas demais para trabalhar b) os que 
estão temporariamente desabilitados por conta de um acidente ou uma enfermidade c) os 
desempregados e) os ditos preguiçosos, categoria muito flexível que dependia de humores, costumes 
e temperamentos locais da paróquia em questão 
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obrigados a trabalhar para ter o direito ao socorro do fundo Poor Tax (CURBELO, 

1995).  

Nesse caso, entre os objetivos principais desta Primeira Lei constava o 

amparo aos pobres ao ofertar trabalho, mediante pagamento. Além do mais, 

constava pensão para aqueles que não podiam mais trabalhar, proibição do auxílio 

mendigo e ao frequentador casual de asilos, que buscavam auxílio apenas naquele 

momento (DORIGON, 2006). Sendo assim, essa lei tinha como propósito reduzir 

problemas ocasionados pela desocupação de setores da sociedade que poderiam 

acarretar em problemas para a sociedade burguesa. Tal situação evidencia que o 

auxílio aos carentes, também utilizado em nosso tempo, resguardada as devidas 

proporções históricas, era organizado e sistemático porque constituía preocupação 

da sociedade na tentativa de corrigir a situação penosa. Com essa lei, o Estado 

previa a diminuição de pessoas perambulando pelas ruas, por isso, as normas eram 

rigorosas e os castigos comuns aos que infringiam as regulamentações públicas, o 

que pode evidenciar uma situação contraditória: ao mesmo tempo em que a Lei 

mostrava sentimentos de caridade cristã também castigava os que não 

correspondiam com ela.  

 

Ela era, ao mesmo tempo, marcada por um sentimento de caridade 
cristã e por um violento preconceito social. A idéia de que a esmola é 
uma ação piedosa e redime os pecados levava à distribuição ampla e 
indiscriminada de ajuda: mas não excluía, absolutamente, a 
desconfiança e o temor em relação aos que recebiam. Daí as 
alternâncias de fraqueza e rigor na aplicação dessa lei: em geral, o rigor 
venceu. Pretendiam fazer desaparecer a perigosa classe de mendigos 
profissionais, que tivera, em meados do século XVI, um desenvolvimento 
temível. A obrigatoriedade do trabalho, imposta a todos assistidos, 
exceto quando suas doenças os tornavam absolutamente incapazes, era 
reforçada por severas penalidades: chicote, no primeiro delito de 
vadiagem ou envio a casa de correção; em caso de reincidência, chicote e 
marca de ferro (MANTOUX, 1989, p. 443). 

 

Se a Primeira Lei dos Pobres indicava uma posição de amparo aos 

desprovidos, ainda que os submetessem ao controle social, a Segunda Lei dos 

Pobres7 - também chamada de Nova Lei dos Pobres - não havia alterado 

substancialmente os fundamentos da Primeira.  

 

                                                           
7 Segundo Engels (2010), a nova lei dos pobres, aprovada pelo Parlamento em 1834, retirou todos os 
subsídios, em dinheiro ou in natura. A única assistência resumiu-se ao acolhimento nas casas de 
trabalho (workhauses), expandidas para todos os lados.  
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2.2 SEGUNDA LEI DOS POBRES A CONTINUAÇÃO DAS ESCOLAS-

FÁBRICAS 

 

De fato, a Segunda Lei dos Pobres representava um passo decisivo para 

estabelecer a centralidade do emprego na construção de algum tipo de proteção 

social, condicionando-o ao trabalho. Com ela, a suposta fase “humanitária” que 

caracterizou a Primeira Lei já não predominava porque o entendimento era o de que 

os carentes não poderiam ficar à mercê de sua “falta de sorte”. Em outros termos, na 

medida em que a Revolução Industrial se consolidava, a assistência aos mais fracos 

era tida como um obstáculo à livre iniciativa, isto é, um desestimulo ao trabalho. Tirar 

o pouco auxílio financeiro ou de pão, era, ademais, um meio de estimular a 

competição entre os pobres para reduzir o valor do salário pago.  

A esse respeito, Robert Castel (2009) afirmou que, impulsionado pelas 

críticas de economistas, como Malthus, a tendência a abolir socorros prevaleceu. A 

legislação, reformada em 1834, implantava um duro sistema, centralizado nas 

workhouse, isto é, no trabalho obrigatório dos indigentes realizado em condições 

frequentemente desumanas, mas sistema centralizado, nacional, que visava ser 

homogêneo e financiado por recursos públicos. Com efeito, economistas como 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) se posicionou criticamente em relação às 

chamadas leis de assistência aos pobres. Embora reconhecesse que elas 

remediavam a frequente miséria do povo, também provocavam um dano geral numa 

parcela maior. Para Malthus (1996), no livro Princípios de economia política e 

considerações sobre sua aplicação prática, de 1820, as leis criam os pobres que ela 

mesma mantém. Isso porque, no julgamento desse economista, as leis retiram o 

espírito de independência (entende-se, espírito empreendedor!) daqueles que 

recebem a pensão. Além disso, contribui para elevar os preços dos mantimentos e 

abaixar o preço real do trabalho. Por essa razão, essas leis contribuíram para 

empobrecer a classe de pessoas cuja única propriedade é o seu trabalho. 

Ademais, Malthus (1996) considerou que, embora as leis inglesas 

destinadas aos pobres tivessem propósitos humanitários, não contribuíram para 

aliviar a pobreza. Certamente, em casos de pobreza extrema, cumpriam o propósito 

de suavizá-la. Entretanto, esse economista avaliou que, por causa da assistência a 

alguns casos, todas as outras camadas populares da sociedade inglesa estariam 

sujeitas a leis ditas desagradáveis e tirânicas, contra o espírito da Constituição. Em 
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outros termos, a ajuda aos pobres seria, em síntese, contrária à ideia de liberdade 

em virtude das exigências atribuídas aos que recebem ajuda de custo. Além do 

mais, Malthus considerou que essas leis aumentavam as dificuldades daqueles que 

estavam lutando para se sustentar sem a assistência paroquial.  

Em face dessa condição, Malthus sugeriu uma proposta paliativa para 

resolver a situação: eliminar todas as leis paroquiais aos pobres para forçá-los a 

buscar, por conta própria, seu sustento8. O mercado de trabalho, segundo ele, ficaria 

livre de entraves, especialmente aqueles que impedem o preço de se elevar de 

acordo com a demanda. Além disso, Malthus (1996) sugere incentivos para explorar 

terras inglesas para estimular a produção agrícola. Por fim, apenas em casos de 

extrema miséria, ele propõe albergues de condado, sustentado com impostos 

governamentais. A condição, contudo, é a de que ali a comida seria pouca e os que 

fossem aptos, deveriam ir trabalhar. Os albergues, ou casas de trabalho, não 

poderiam ser confortáveis, pois seu objetivo era apenas o de atender necessidades 

urgentes.  

Como se pode compreender no entendimento de Malthus, o princípio 

defendido era o de que situação do pobre assistido deveria ser menos vantajosa, se 

comparada à do trabalhador assalariado. Pensadores liberais, a exemplo de 

Malthus, entendiam que medidas protecionistas eram perigosas, uma vez que 

funcionavam, segundo o entendimento deles, como incentivo negativo. Em face do 

mercado competitivo e das novas demandas, importava não interferir no sistema 

salarial e na lei de oferta e procura. Essa condição possibilitou a formação de um 

mercado de trabalho mais competitivo e a presença de um proletário obrigado a 

vender a sua força de trabalho a preços mais baixos (SILVA, 2006). Sob a lei 

elisabetana, os pobres eram forçados a trabalhar com qualquer salário que 

pudessem conseguir e somente aqueles que não conseguiam trabalho tinham direito 

a assistência social. Nunca se pretendeu e nem e concedeu qualquer assistência 

sob a forma de abono salarial. Por outro lado, o sistema de salários teria que se 

tornar universal no interesse dos próprios assalariados, embora isso significasse 

privá-los da sua exigência legal à subsistência (POLANYI, 2000).  

                                                           
8 Segundo Engels (20100, os princípios defendidos por Malthus a respeito dos pobres indicavam que 
eles não deveriam receber assistência, pois os consideravam excedentes. “[....] Malthus faz da 
pobreza, ou mais exatamente do desemprego que se manifesta nos ‘excedentes’, um crime que a 
sociedade deve punir com a morte pela fome; é claro que os comissários não são desumanos a esse 
ponto: a crua, direta morte pela fome é algo horroroso até mesmo para os membros da Comissão da 
lei sobre os pobres” (ENGELS, 2010, p. 317). 
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Além do mais, na medida em que a assistência aos desempregados, 

realizada em 1601, sofreu reação daqueles que consideravam a ajuda financeira um 

gasto público, a Segunda Lei procurou atenuar essa perspectiva, obrigando os 

pobres a trabalhar. Para obter auxílio, era preciso frequentar a workhouse local e 

trabalhar por um salário menor no mercado (JUDT, 2012). Com efeito, ninguém 

trabalharia por um salário se pudesse sobreviver sem fazer nada, o que evidencia a 

tentativa de desencorajamento do auxílio. Segundo Judt (2012), a tentativa era a de 

deixar claro que havia algo indigno em ser reduzido a essa condição. No caso, 

indicava uma tendência de fazer distinção entre os chamados pobres merecedores e 

os não merecedores, criando categorias morais que não correspondiam à realidade 

econômica. Por isso, no entendimento de Judt (2012), a Lei dos Pobres não corrigia 

a pobreza, antes, a forçava. As pessoas tinham de esgotar seus próprios recursos 

para só então se tornarem elegíveis para a assistência pública ou local.  

Segundo Paul Slack (1995), a Lei dos Pobres assumiu como objetivo 

acabar com o que se considerava ser vagabundagem, quando esforços da 

sociedade burguesa estavam empenhados em tirar os mendigos das ruas e incluí-los 

na ordem produtiva. Sem a assistência econômica denominada abono salarial, os 

ingleses instituíram a experiência dos albergues. Cabia ao próprio candidato decidir 

se ele se considerava realmente tão destruído de meios que iria voluntariamente 

procurar um abrigo que fora transformado, deliberadamente num antro de horror. O 

albergue, entendeu Polanyi (2000), se investira de um estigma e permanecer nele se 

tornara uma tortura psicológica e moral, embora ele atendesse às exigências de 

higiene e decência, requisitos usados como pretexto para outras privações.  

Como se pode notar, as Leis dos Pobres sugerem que a sociedade inglesa 

elaborou formulações sobre a pobreza, no sentido não apenas de entendê-la, mas, 

sobretudo, de controlá-la, seja qual fosse o método utilizado. Entre os problemas a 

respeito desse assunto, estava em quem deveria assumir o custo de supostamente 

ajudar os carentes. Para as paróquias, isso era uma dificuldade e, por isso, cientes 

do complicado processo de arrecadação de fundos, muitas delas procuravam 

expulsar tantos pobres quanto podiam. Por sua vez, era evidente que as mais 

estáveis financeiramente eram as mais procuradas, o que gerava mobilidade 

física dos pobres (SHONS, 1999).  

Seja como for, as paróquias eram únicas administradoras do auxílio aos 

pobres. O motivo para tal se deve pelo fato de que as paróquias teriam por 
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incumbência eleger administradores para que atuassem na “gestão dos carentes”. Na 

gestão dessas pessoas, os administradores paroquiais se responsabilizavam em 

ensinar princípios religiosos, coletar taxas de proprietários locatários, destinando-as 

ao auxílio. Essas taxas dariam condições para a organização das estruturas 

responsáveis pelas crianças órfãs ou aquelas das quais os pais não poderiam 

tomar conta no trabalho. Prover material para o pobre trabalhar - como lã, linho e 

fiador para a produção; oferecer auxílio às pessoas incapazes de trabalhar, 

como os cegos, os velhos, os aleijados, entre outros personagens que estavam na 

mira dos funcionários responsáveis por administrar as casas de trabalho, os 

comissários paroquiais. 

Com efeito, a Segunda Lei dos Pobres, de 1834, veio ao encontro daqueles 

que, como Malthus, entendiam que a “caixa dos pobres” deveria ser usada em 

último caso e que eles deveriam aprender a ser seu próprio gestor. Entre os 

aspectos que caracterizam essa nova lei, está o fato dela eleger comissários para a 

administração do auxílio concedido aos carentes por parte do governo, além de 

verificar se eles estavam morando nas casas destinadas a abrigá-los. Esses 

comissários atuaram como gestores de pessoas, em termos contemporâneos, visto 

que assumiram a incumbência de vistoriar as casas de trabalho, além de fazer 

cumprir a lei. Do mesmo modo, os comissários verificavam o desenvolvimento do 

ensino ali praticado, o tipo de conhecimento e conteúdo que os pobres estavam 

recebendo (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834). Esses comissários eram 

selecionados pela comissão real, ligados diretamente ao rei e eram responsáveis 

por vistoriar a administração geral das workhouses. Nesse contexto, além desses 

comissários serem confidentes do rei, eram religiosos que pertenciam as instituições 

de caridade. De acordo com a Segunda Lei dos Pobres (1834, p. 6), foi instituído 

auxílio ao pobre enquanto ele deverá ser subordinado à direção e ao controle dos 

comissários nomeados. Esses comissários eram obrigados a realizar a fiscalização 

de todas as escolas-fábricas, tanto do auxílio quanto das tarefas diárias realizadas 

por elas: 

 

And be it further enacted, That from and after the passing of this Act the 
Administration of Relief to the Poor throughout England and Wales, 
according to the existing Laws, or such Laws as shall be in force at the Time 
being, shall be subject to the Direction and Control of the said 
Commissioners; and for executing the Powers given to them by this Act the 
said Commissioners shall and are hereby authorized and required, from 
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Time to Time as they shall see Occasion, to make and Issue all such Rules, 
Orders, and Regulations for the Management of the Poor, for the 
Government of Workhouses and the Education of the Children therein, and 
for the Management of Parish poor Children under the Provisions of an Act 
made and passed in the Seventh Year of the Reign of His late Majesty King 
George the Third, intituled An Act for the better Regulation of Parish poor 
Children of the several Parishes therein mentioned within the Bills of 
Mortality, and the superintending, inspecting, and regulating of the Houses 
wherein such poor Children are kept and maintained, and for the 
apprenticing the Children of poor Persons, and for the Guidance and Control 
of all Guardians, Vestries, and Parish Officers, so far as relates to the 
Management or Relief of the Poor, and the keeping, examining, auditing, 
and allowing of Accounts, and making and entering into Contracts in all 
Matters relating to such Management or Relief, or to any Expenditure for the 
Relief of the Poor, and for carrying this Act into execution in all other 
respects, as they shall think proper; and the said Commissioners may, at 
their Discretion, from Time to Time suspend, alter, or rescind such Rules, 
Orders, and Regulations, or any of them: Provided always, that nothing in 
this Act contained shall be construed as enabling the said Commissioners or 
any of them to interfere in any individual Case for the Purpose of ordering 
Relief9 (Segunda Lei dos Pobres, 1834). 

 

De acordo com Higginbotham (2000), os comissários eram compostos por 

três homens. O Parlamento inglês selecionava religiosos que seriam chamados de 

“inspetores dos pobres”, que tinham o dever de regulamentar as crianças e os 

operários pobres. Por serem comissários ligados diretamente ao Rei, tinham o poder 

de verificar se dentro das casas de trabalho estavam funcionando de acordo com as 

orientações da Segunda Lei dos Pobres. Eles recebiam, permanentemente, a 

incumbência de elaborar relatórios sobre a situação dos trabalhadores. Quando as 

escolas-fábricas recebiam as notificações feitas pelos comissários do Rei, tinham um 

prazo para colocar na rua os operários, que já haviam, supostamente, aprendido um 

                                                           
9 E é ainda estabelecido, que desde e depois de pronunciar esta Lei, a administração do auxílio ao 
pobre da Inglaterra e País de Gales, de acordo com as Leis existentes, ou tais Leis como deverá 
estar em vigor, até o presente momento, deverão ser subordinadas à direção e controle dos 
nomeados comissários; e executando o poder dado a eles por esta Lei os nomeados comissários 
deverão e estarão aqui autorizados e requeridos, de tempo em tempo como eles deverão julgar 
necessário, para fazer e publicar todas as Regras, Ordens e Regulamentação para administração do 
pobre, para a direção das Workhouses à educação das crianças dentro destas instituições, e para 
administração das crianças pobres em paróquias sob as provisões de uma Lei feita e pronunciada no 
décimo sétimo ano de Reinado de Sua Majestade o rei George Terceiro, intitulou uma Lei para 
melhor regulamentação das crianças pobres nas paróquias de muitas igrejas mencionadas no projeto 
de lei, e superintendendo, inspecionando e regulamentando as Casas onde as crianças pobres eram 
mantidas e abrigadas, e para o aprendizado das crianças de pessoas pobres, e para direção e 
controle de todos os guardiões, sacristias, e oficiais das paróquias, até o presente momento, 
relacionados com administração ou auxílio ao pobre, e mantendo, examinando operações contábeis 
de contas, e fazendo e discutindo contratos em todos os assuntos relacionados com administração ou 
auxilio, ou qualquer gasto para auxiliar o pobre, e colocando esta Lei em execução em todos os 
aspectos, como eles devem julgar apropriado; e os nomeados comissários podem, em suas 
descrições de tempo em tempo, suspender, alterar, ou rescindir tais Regras, Ordens e 
Regulamentação, ou quaisquer delas, provendo sempre, que nada contido nesta Lei deverá ser 
construído como permitindo aos nomeados comissários ou qualquer um deles interferir em qualquer 
caso individual com o objetivo de organizar o auxílio (Segunda Lei dos Pobres, 1834, p.6). 



37 

 

ofício. Cabia aos pobres, então, procurar serviços nas fábricas. Ao colocar um pai de 

família fora das casas de acolhimento, que já tinha aprendido o ofício, 

automaticamente o restante de sua família também iria.  

Nessa mesma discussão, e entre os princípios que caracterizam esta Lei, 

consta também a verificação dos comissários se o subsídio encaminhado para os 

operários estava sendo utilizado em seu favor ou utilizado para usufruto das 

escolas-fábricas. Nesse sentido, muitas instituições de caridade e escolas-fábricas, 

utilizam o dinheiro encaminhado pelo governo para usufruto de seus próprios 

interesses, não repassando o dinheiro para comprar materiais básicos de higiene, ou 

até mesmo algum remédio que não tinha nas escolas-fábricas. Era dever, portanto, 

dos comissários fazer essa fiscalização e levar para o Rei se alguma coisa de errado 

estava acontecendo dentro das casas de trabalho. Além disso, os comissários por 

mais que tinham o poder de fiscalizar as casas de trabalho não poderiam influenciar 

na educação e nem na forma de trabalho ministrados pelas casas (SEGUNDA LEI 

DOS POBRES, 1834).  

Somado a essas atividades, cumpria também verificar se as pessoas que 

procuravam as igrejas e as casas de auxílio (escolas-fábricas) eram mesmo os 

necessitados ou se eram operários que estavam se passando por necessitado para 

não ter o compromisso de arcar com as despesas de moradias. Caso não fossem 

“habilitados” eram obrigados a encaminhar uma carta para a instituição pedindo para 

essas pessoas saírem (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834). 

 

And be it further enacted, That where the Parishes of any Union shall be 
situate within the same County, Riding, Division, District, or Liberty, under the 
Jurisdiction of the same Justices of the Peace, it shall and may be lawful for 
the Guardians elected by the. Parishes forming such Union, by any Writing 
under the Hands of all such Guardians, to agree, with the Approbation of the 
said Commissioners, for or on behalf of the respective Parishes for which 
they shall so act as Guardians, that, for the Purposes of raising in common 
the necessary Funds for the Relief of the Poor of such Union, such Parishes 
shall be considered One Parish; and in such Case such Agreement, having 
been first signed by the said Guardians, shall be signed and sealed by the 
said Commissioners, and One Part thereof deposited with the said 
Commissioners, and a Counterpart or Counterparts thereof signed by the 
said Guardians, and signed and sealed by the said Commissioners, 
deposited with the Clerk of the Peace of the County, Riding, Division, 
District, or Liberty, Counties, District, or Districts, in which the said Parishes 
of such Union shall be situate; and the said Clerk or Clerks of the Peace 
shall and is and are hereby required upon the Receipt of such Agreement, 
Part or Counterpart, to file the same with the Records of such County, 
Riding, Division, District, or Liberty, or Counties, District, or Districts; and 
from and after the depositing and filing of such last-mentioned Agreement or 
Counterpart, the same shall be for ever binding upon such Parishes, and 
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shall not be revoked or annulled (Segunda Lei dos Pobres, 1834, p. 15).10 

 

Assim, em face dessas discussões, cumpre afirmar que a vigilância da 

conduta individual foi central para vários projetos de regulação moral surgidos 

durante os séculos XVIII e XIX (DRIVER, 2004). As Leis e os comissários atuaram 

para controlar os pobres e preservar a ordem social que se estabelecia. Nesse caso, 

elas eram um reflexo ético que vinha após um evento claramente imoral: uma 

tentativa de garantir o sustento de todos aqueles trabalhadores e pobres que, devido 

a uma longa sequência de iniciativas de uma mesma classe de proprietários, que 

aumentaram sua produção, as propriedades fundiárias e os aluguéis haviam perdido 

suas moradas e agora estavam desprotegidos. Em todos as situações, o trabalhador 

arcou com o custo real da expansão e do melhoramento, mas, agora, ele o fazia 

cada vez mais na condição de indigente, de objeto de caridade. Tornar pobres e 

dependentes de milhares de homens e depois oferecer auxílio poder parecer uma 

atitude humanitária, mas não é. Os proprietários exigiam a dependência, tanto em 

termos sociopolíticos quanto em termos diretamente econômicos (WILLIAMS, 2011). 

De acordo com Driver (2004) às vezes argumenta-se que os reformadores 

de 1834 efetivamente confirmaram o direito dos indigentes ao alívio, rejeitando os 

apelos por toda a abolição das Leis dos Pobres. Uma maneira melhor de colocar 

isso é dizer que a lei de 1834 afirmava o dever do Estado de aliviar os pobres sob 

certas condições. A reforma de 1834 ressaltou os direitos e deveres da propriedade, 

não os dos indigentes. De fato, os próprios reformadores da Lei dos Pobres tinham 

                                                           

10 E seja ainda aprovado, Que onde as Paróquias de qualquer União estejam situadas dentro do 
mesmo Condado, Equitação, Divisão, Distrito ou Liberdade, sob a Jurisdição dos mesmos Juízes da 
Paz, ela será e poderá ser legal para os Guardiões. eleito pelo. Paróquias formando tal União, por 
qualquer Escrita sob as Mãos de todos esses Guardiões, para concordar, com a Aprovação dos ditos 
Comissionados, para ou em nome das respectivas Freguesias para as quais eles assim agirão como 
Guardiões, que, para os Propósitos de levantando em comum os Fundos necessários para a Alívio 
dos Pobres dessa União, tais Paróquias serão consideradas Uma Paróquia; e em tal Caso, tal 
Acordo, tendo sido primeiramente assinado pelos ditos Guardiões, deverá ser assinado e selado 
pelos ditos Comissários, e uma Parte deverá ser depositada junto aos ditos Comissários, e uma 
Contrapartida ou Contraparte da mesma assinada pelos ditos Guardiões, e assinada. e selado pelos 
referidos Comissários, depositado junto ao Secretário da Paz do Condado, Cavaleiro, Divisão, Distrito 
ou Liberdade, Condados, Distritos ou Distritos, nos quais as referidas Freguesias de tal União serão 
situadas; e o dito Clerk ou Clerks of the Peace devem e são e são aqui requeridos mediante o 
Recebimento de tal Acordo, Parte ou Contraparte, para arquivar o mesmo com os Registros de tal 
Condado, Equitação, Divisão, Distrito, ou Liberdade, ou Condados, Distrito ou Distritos; e a partir e 
após o depósito e arquivamento de tal Acordo ou Contraparte mencionado anteriormente, o mesmo 
será para sempre vinculante para tais Paróquias, e não será revogado ou anulado (Segunda Lei dos 
Pobres, 1834, p.15). 
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pouco tempo para discutir a ideia de direitos naturais e justiça natural. O sistema de 

alívio dos pobres era visto como uma questão de conveniência, de governo e não de 

direito. E para supostamente aliviá-los da condição de indigência a que estavam 

submetidos, as lideranças inglesas mobilizaram suas forças para transformar os 

pobres em trabalhadores em potencial.  

Subsidiadas pelo pensamento liberal da época, ancorado no pressuposto do 

laissez-faire, a Segunda Lei dos Pobres foi implementada em todo o Reino Unido, 

guiando-se pelos seguintes preceitos: em primeiro lugar, o estabelecimento das 

workhouses ou bastilhas, como também eram conhecidas, como única opção para 

internação dos pobres ditos válidos para o trabalho. Eram forçados ao trabalho e, 

caso não cumprissem com as obrigações, eram severamente punidos. Além disso, 

instaura-se o princípio da menor elegibilidade, segundo o qual as condições nas 

workhouses deveriam ser piores do que a pior das condições proporcionadas pelo 

pior emprego. Também constava a permissão de prestação de assistência externa 

às casas de trabalho apenas aos pobres ditos inválidos, não aptos ao trabalho. 

Soma-se a isso o fato de que, nessas casas, ocorria a segregação dos pobres por 

“tipos” tais como “válidos”, “inválidos, homens, mulheres e de casais internados, que 

só poderiam se reencontrar depois que saíssem dessas instituições, por fim a 

abolição das transferências de renda complementares aos salários (PEREIRA, 

2013) 

Desse modo, a Segunda Lei dos Pobres, responsável por instituir as casas 

de trabalho, pode ser considerada uma das mais rígidas tentativas de controle do 

pauperismo, atribuindo ao próprio indigente essa penosa condição. O Fato de o 

Estado ter retirado deles o pouco subsídio que recebiam e entregá-los ao internato 

das austeras instituições corretivas, os rebaixou diante da expectativa de vida que 

havia, tendo em vista as duras condições em que estavam submetidos. 

Assim, a história do sistema workhouse está cheia de imagens 

assombrosas, traços de vidas que os oficiais ou comissários tentaram organizar, 

mas muitas vezes não conseguiram entender. Por outro lado, as ações assumidas 

nesses ambientes indicam os esforços oficiais para incutir nas crianças um senso de 

disciplina e organização, antecipando o papel que eles pretendiam desempenhar na 

sociedade em geral (DRIVER, 2004).  

Por esse motivo, as “práticas de gestão” utilizadas nesses ambientes 

indicavam um tipo de política destinada aos pobres. Em síntese, elas estavam 
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organizadas para adequar os pobres às novas necessidades da sociedade 

industrial, uma vez que passou a requerer novos ordenamentos disciplinares. Para 

isso, convocou a escola, especialmente a workhouse, com a fim de cumprir a missão 

de ajustamento. O tipo de formação ali desempenhada privilegiava conteúdos que 

não permitiam os exercícios de funções sociais diretivas, mas, apenas, laborais. A 

essas escolas, se juntaram outras instituições, como veremos.  
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4 AS PRÁTICAS DE GESTÃO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS-FÁBRICA 
 

A educação parece acompanhar as transformações sociais a que um país 

ou época passa. No caso da Inglaterra, as profundas alterações provocadas pela 

indústria, contribuíram para que fosse repensado o processo formativo, no intuito de 

que a escola cumprisse com as necessidades oriundas relativas ao desenvolvimento 

fabril. As massas de trabalhadores, desempregados, pessoas vindas do campo com 

pouca ou nenhuma condição para sobreviver às novas condições, estimularam a 

intervenção pública. Nesse contexto, o século XIX inglês é significativo porque nele 

as chamadas escolas-fábricas11 deram a contribuição para formação principalmente 

de operários. A escola se organizou para reproduzir um tipo de conhecimento 

técnico, ajustado à indústria.  

Nesse contexto, pelo estado precário que a população vivia, o necessitado 

era obrigado a buscar ajuda para conseguir sobreviver. No cumprimento desse 

objetivo, as Leis dos Pobres, em particular a de 1834, havia proposto casas de 

formação, as workhouses, como alternativa à ajuda financeira destinada a garantir o 

mínimo de sobrevivência. As oposições às práticas de “caridade” levaram os 

ingleses, a exemplo de Malthus, a considerar que os pobres não deveriam receber 

ajuda econômica para não criar neles o “vício” da dependência do Estado. Ao 

contrário, seriam submetidos às precárias condições do ensino nas casas de 

trabalho para aprender algum ofício. Com efeito, as ações educativas seriam 

organizadas de tal maneira que o ensino foi tomado como aparelho ideológico 

destinado a evitar que as crianças pobres desenvolvessem ideias e costumes não 

desejáveis, bem como observar e controlar o tempo livre de seus familiares 

(DORIGON, 2006). Por esse motivo, cumpre problematizar não apenas a função 

dessas casas na formação do trabalhador como, também, as práticas de gestão 

educacional do ensino ali praticados.  

                                                           
11 As primeiras casas de trabalho foram estabelecidas pela primeira vez em 1647 sob um decreto 
para o Socorro e Emprego dos Pobres, e o castigo de outras pessoas desordenadas cujas 
disposições incluídas a construção de 'trabalho de casas' - uma das primeiras peças de legislação 
para empregar a palavra. A Corporação foi dado duas propriedades confiscadas reais - Heydon Casa 
nas Minories, e o edifício Roupeiro em Vintry - no qual estabeleceu asilos. Por 1655, até uma centena 
de crianças e mil adultos estavam recebendo alívio embora residência não era um pré-requisito. 
Adultos poderia executar outra obra em suas próprias casas, ou levá-lo a cada dia em um dos asilos. 
Bem como alfabetização básica, crianças sob cuidados Corporação foram ensinados a cantar 
(Segunda Lei dos Pobres, 1834, p.01). 



42 

 

3.1 AS ESCOLAS-FÁBRICAS E O ENSINO DOS POBRES: O PREPARO PARA A 
VIDA DO TRABALHO 

 

O momento de consolidação da indústria inglesa implicava no fato de que 

ela teria que aliciar força de trabalho e introduzir novas técnicas para operar 

máquinas. A manufatura recrutava a força de trabalho essencialmente entre aqueles 

grupos sociais que haviam sido arruinados pelo desenvolvimento do capitalismo, 

daqueles tipos de pequenos produtores, especialmente os antigos artesãos e 

camponeses. Essencialmente esses últimos, menos habilidosos para trabalhar em 

uma situação que era muito mais parecida àquela dos artesãos, os camponeses 

eram os que frequentavam as casas de trabalho ou de correção. A função da casa 

de trabalho é, sem dúvida, mais complexa do que somente tabelar salário livre, 

regular salários ou socorro na carência. A instituição das casas de trabalhos e de 

outras organizações parecidas responde, antes de tudo, à necessidade do capital 

em propor a transformação do ex-trabalhador agrícola em operário. Seu significado 

e função era também a do controle da força de trabalho, da educação e 

domesticação desta (MELOSSI; PAVARINI, 2005).  

De acordo com Melossi e Pavarini (2005) a institucionalização das casas de 

trabalho, continha um duplo resultado: de um lado, a transição de um trabalho livre 

para o forçado, em geral mais rebelde e, de outro, o aprendizado da disciplina e 

docilização para retirar os futuros operários a possibilidade de luta. Era preciso 

manejar uma força de trabalho propensa à insubordinação, em face dela apresentar 

capacidade de resistência ao modelo produtivo. Era necessário disciplinar para 

introduzi-la coercitivamente no mundo da produção manufatureira e, para isso, teria 

que tornar o trabalhador mais dócil e menos municiado de conhecimentos e 

habilidades do que aquele que o controlaria. Com efeito, a função desses ambientes 

formativos era especialmente a aprendizagem da disciplina capitalista de trabalho 

(MELOSSI; PAVARINI, 2005). 

Na medida em que eram transmitidos conhecimentos e valores 

correspondentes aos ideários produtivos, Melossi e Pavarini (2005) chamam a 

atenção pelo fato de que a workhouse representava os ideais burgueses da vida e 

da sociedade, que consistia em preparar os pobres e proletários para que 

aceitassem uma ordem e disciplina que os tornariam submetidos ao trabalho 

industrial. Aparentemente, a visão predominante era a da virtude calvinista de 



43 

 

salvação da alma pela prosperidade econômica, daí a preocupação com o ensino 

religioso que incutia virtudes de valorização do trabalho e da obediência. Essa 

característica, revestida de caridade, pouco a diferenciava, quanto à estrutura de 

acomodação, das casas de correção destinadas, em tese, aos criminosos, devido à 

sua precariedade. Além do mais, segundo Melossi e Pavarini (2005), quanto à sua 

finalidade, a workhouse também não se diferenciava das casas de detenção 

comuns, destinadas àquelas parcelas da sociedade não engajadas na produção e 

que servia de adestramento e adaptação à rotina fabril.  

A situação dessas casas formativas também não se diferenciava muito de 

cárceres destinados aos que representavam ameaça pública. Engels (2010) 

descreveu esses ambientes considerando-os como bastilhas da lei sobre os pobres. 

Segundo ele, as casas de trabalho foram pensadas para ser um espaço repugnante, 

com alimentação ruim, trabalho penoso e inútil. Ele considerou uma prisão, pois 

quem não realiza sua cota de trabalho não recebe alimentação. Quem quiser sair, 

deve solicitar permissão do diretor, que pode negá-la dependendo da conduta do 

internato ou de acordo com o arbítrio dele.  

 

Com o objetivo de que o recurso à caixa dos Pobres só seja feito em último 
caso e de que os esforços de cada indivíduo sejam levados ao extremo 
antes de procurá-la, a casa de trabalho foi pensada para constituir o espaço 
mais repugnante que o talento refinado de um malthusiano pôde conceber. 
A alimentação é pior que a de um operário mal pago, enquanto o trabalho é 
mais penoso – caso contrário, os desempregados prefeririam a estada na 
casa à miserável existência fora dela. Quase nunca há carne, carne fresca 
nunca, geralmente se oferecem batatas, pão da pior qualidade e mingau de 
aveia (porridge), pouca ou nenhuma cerveja. Em geral, a comida das 
prisões é menos ruim, e é por isso que, com frequência, os internados das 
casas de trabalho intencionalmente cometem um delito para serem presos. 
De fato, as casas de trabalho são prisões: quem não realiza sua cota de 
trabalho, não recebe alimentação; quem quiser sair depende da permissão 
do diretor, que pode negá-la pela conduta do internado ou com base em seu 
juízo arbitrário (ENGELS, 2010, p. 318). 

 

Engels não foi o único a informar sobre as péssimas condições desses 

ambientes, ditos formativos. Oliver Twist, romance de Charles Dickens (1812-1870), 

publicado em 1838, faz referência ao asilo da mendicidade. O retrato infame descrito 

por Dickens (2002) indica as condições precárias a que estavam submetidos os 

seus residentes: a fome, o frio e as doenças são frequentes presenças, 

testemunhadas pelo autor neste importante texto do século XIX. As condições 

educacionais, também não eram a das melhores: “tal sistema de educação não daria 
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às crianças muita força nem grossas banhas”, afirmou (DICKENS, 2002, p. 28) A 

fome, os maus tratos e as pestilências, comuns nesses ambientes que recolhiam 

órfãos e pobres dos mais variados tipos, segundo descrição da época, eram, 

conforme Dickens, omitidos pelos comissários que avaliavam a condição das casas. 

Segundo ele, a comissão administrativa fazia excursões periódicas a esses 

estabelecimentos, tendo o cuidado de mandar o bedel adiante para anunciar a visita; 

as crianças estavam, nessas ocasiões, lavadas e assediadas quando esses 

senhores chegavam. Caso alguém morresse, os bedéis, alinhados às falas dos 

comissários, omitiam os casos; os médicos, afirmavam abrir o corpo e nada nele 

encontrar. 

Tais descrições sugerem não apenas o tipo de ambiente das casas de 

trabalho, como também o tratamento a que estavam submetidos os seus internos. 

Se entre os objetivos constava o fato de ser uma instituição que pretendia oferecer 

as piores condições, ao que parece, ela conseguiu. O motivo, como já afirmado, era 

o de desestimular a sua procura para reduzir custos do Estado ou das paróquias, 

com financiamento privado, e criar uma massa de trabalhadores desempregada e 

minimamente preparada para a indústria, um exército de reserva. Com efeito, o 

trabalho que era ofertado por essas escolas-fábricas era desumano. Os diretores 

dessas instituições, faziam com que seus internos trabalhassem três vezes mais do 

que em uma fábrica normal. Mesmo detestando o serviço e a vida que levavam, os 

operários enfrentavam todo e qualquer serviço e não saiam das casas por nenhuma 

situação (MARX, 1982). Não quer dizer que a desejassem: não tinham, na verdade, 

saída. Elas eram odiadas pelos trabalhadores e a implantação dessas casas 

levaram a revoltas na Inglaterra, como indicou Marx (1982) em um de um de seus 

livros: 

 

É notório que na Inglaterra, onde o domínio da burguesia é o mais extenso, 
até a beneficência pública assumiu as formas mais nobres e ternas: as 
workhouses britânicas – hospícios nos quais o excedente da população 
trabalhadora vegeta às custas da sociedade civil – unem do modo mais 
refinado a filantropia com a vingança que a burguesia exerce sobre os 
desgraçados que se veem na necessidade de recorrer a seu magnânimo 
bolso. Não só se nutre os pobres diabos com os alimentos mais 
miseráveis, escassos e insuficientes até para a reprodução física, mas 
também sua atividade fica limitada a uma aparência de trabalho, um 
trabalho improdutivo que obstrui a mente e encolhe o corpo (MARX, 1982, 
p. 106). 
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Para além desses aspectos que registram as difíceis condições dessas 

casas de formação, a educação praticada por elas tinha algumas características que 

indicavam a relação entre o momento histórico de desenvolvimento da indústria e a 

escola. Com efeito, a precária educação estava destinada a tornar os seus 

residentes em cidadão úteis e morais. Segundo o trabalho de Gillian Carol Gear 

(1999), que se empenhou em compreender a função dessas escolas, entre as 

décadas de 1840 a 1850, houve um movimento na Inglaterra destinado a incentivar 

o treinamento prático. No século XIX, segundo Gear, a palavra escola era aplicada a 

uma ampla gama de instituições, de escolas matrimoniais a escolas de gramáticas. 

Escolas industriais certificadas poderiam igualmente ser descritas como refúgio, já 

que havia tanta ênfase na prestação de cuidados quanto a de treinamento e 

educação industrial.  Treinamento industrial, nesse caso, foi entendido para se referir 

àqueles aspectos de trabalho prático e instrução comercial que normalmente eram 

realizados sob a supervisão de um comerciante ou mulher. Educação, por sua vez, o 

trabalho feito formalmente na sala de aula sob a supervisão de um professor, 

qualificado ou não.  

Segundo Gear (1999), foi nesse contexto que o sistema escolar industrial 

tinha por função recrutar crianças potencialmente criminosas para o treinamento 

industrial, desenvolvido como um programa de recuperação. Para isso, a educação 

básica implicava no desenvolvimento de habilidades necessárias, tal como 

treinamento industrial prático em atividades como calçados, alfaiataria e jardinagem 

para os meninos e costura e habilidades domésticas para as meninas. Por esse 

motivo, a escola destinava aproximadamente três horas diárias para a educação e 

outras seis para o treinamento industrial. Quando consideramos o tempo destinado a 

atividades “teóricas”, centrado basicamente no ensino bíblico e as “práticas”, é 

possível compreender as opções pedagógicas realizadas pela escola: os pobres 

deveriam ser preparados para o trabalho e não para outras funções sociais, entre as 

quais a da ciência e mesmo de outras funções sociais, tidas como mais 

privilegiadas.  

Diante do exposto, para não se machucarem com muita frequência, as 

escolas-fábricas dividiam as tarefas dos operários e das crianças que lá residiam de 

acordo com o sexo e com a idade. Cada um tinha uma tarefa a ser desenvolvida 

dentro dessas escolas-fábricas. Todos que moravam tinham o dever de contribuir 

para a formação do trabalho. De acordo com (BRESCIANI, 1997), as mulheres eram 
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obrigadas a exercer os trabalhos domésticos dentro das casas, como lavar, passar 

roupa, fazer comida, ou seja, eram obrigadas a manter organizado o ambiente em 

que moravam. Nesse cenário, além de contribuir com a limpeza e organização das 

escolas-fábricas, elas poderiam executar outras atividades, além das domésticas, 

tais como: escolher pequenos pedaços de corda velha usada para preencher os 

buracos nas laterais dos navios de madeira. Com isso, elas poderiam auxiliar no 

trabalho exercido pelo homem, porém, seu trabalho prioritário nas escolas-fábricas 

era o doméstico (BRESCIANI, 1997). 

Sobre esses aspectos, Longmate (2003), entendeu que dentro das escolas-

fábricas os homens assumiram funções diferentes a que mostrou a tentativa de 

sistematizar a formação e também dividir as tarefas e o tipo de saber a que cada um 

estava destinado a aprender. Assim, os homens eram designados para trabalhos 

mais árduos, como moer grãos em pesados moinhos, quebrar madeira e moer ossos 

para serem utilizados como fertilizantes. Nesse sentido, Bresciani (1997) diz: que os 

trabalhos realizados pelos operários se assemelhavam ao trabalho em uma fábrica 

convencional, que tinha objetivo de manter a ordem e a busca pela disciplina, 

educando-os para que, quando estivesse trabalhando dentro das fábricas, fosse fácil 

a sua adaptação, mostrando um cenário voltado à padronização tecnicista. Para os 

idosos, o trabalho era mais fácil, porém, a disciplina era conduzida 

independentemente da idade que tinham. A tarefa que era mais destinada a eles era 

colheita de carvalho, por não precisar da força para executarem esse tipo de 

trabalho (LONGMATE, 2003). Os doentes que ali residiam não tinham como 

obrigação exercer alguma atividade, uma vez que os mesmos possuíam 

enfermidades e não conseguiam desenvolver o trabalho como os demais. Porém, os 

idosos que não conseguiam exercer uma atividade eram conduzidos para as 

enfermarias a fim de receber os cuidados necessários pelos médicos das escolas-

fábricas, com objetivo de se recuperar rapidamente e, mais uma vez, serem 

inseridos na aprendizagem de um ofício (LONGMATE, 2003). 

 Gear (1999) entendeu que quatro atributos eram fundamentais. O primeiro 

deles era o de atender as necessidades básicas dos internos, que correspondiam ao 

ensino dos ofícios, entre os quais a alfaiataria para os meninos e costura para as 

meninas. O objetivo era o de prover cuidados necessários para as crianças que 

chegavam esfarrapadas e com fome. Assim, a própria instituição fabricava seus 

próprios meios para abastecer e receber novos internos. Em segundo lugar, os 



47 

 

hábitos da indústria representavam um importante princípio. Procurava-se ensinar 

ocupações para justificar o que era chamado de trabalho não-educativo, entre eles, 

recolher madeira, fabricação de sacolas de papel, corte de madeira, entre outras, 

que visavam fornecer alguma fonte útil de renda. Um terceiro aspecto, era tornar as 

atividades financeiramente recompensadoras. Com efeito, procurou-se equilibrar as 

ações de ensino e de rendimentos com o trabalho realizado. Na medida em que 

predominava o trabalho, os internos, em especial as crianças, recebiam proficiência 

em um aspecto do trabalho, o que evidencia a inserção da divisão do trabalho como 

princípio econômico e pedagógico. Por fim, o treinamento para o trabalho resultava 

na atividade ensinada. Nas chamadas escolas do trabalho o interesse predominante 

era o ensino dos vários ofícios que seriam úteis para a inserção do aprendiz no 

mercado de trabalho. Basicamente, a alfaiataria e o ofício dos calçados eram 

comuns em quase todas as escolas. O objetivo era o de ensinar a produzir ou 

consertar as próprias roupas e calçados. Também fazia parte o ensino da 

marcenaria e do trabalho rural.  

Nas escolas de trabalho, tarefas corriqueiras eram atribuídas aos internos 

para além das já mencionadas. Quebrar pedras, arrumar camas, costurar, lavar a 

louça, roçar, alimentar os animais, entre outras atividades realizadas revelam ações 

que aprendiam e que pouco serviam para um pujante desenvolvimento comercial e 

fabril. A justificativa utilizada era a de que esse tipo de trabalho os preparava para 

enfrentar serviços braçais. Nesta perspectiva, o serviço que eles executavam eram 

mais difíceis do que os existentes dentro das fábricas, como meio de desestimular a 

frequentar esses ambientes financiados pelas paróquias (SEGUNDA LEI DOS 

POBRES, 1834). Como podemos verificar em uma foto do reservatório de pedras 

que tinham em uma das várias escolas-fábricas, a utilidade de quebrar pedras não 

era muita.  
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FIGURA: 02 RESERVATÓRIO DE PEDRAS DE MUITAS WORKHOUSES NA INGLATERRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.workhouses.org.uk. Acesso em 15 de Outubro de 2017. 

  

A partir da Segunda Lei dos Pobres, de 1834, os internos das escolas do 

trabalho recebiam outros tipos de ensinamentos, tais como os princípios religiosos e 

o letramento. Para se manter nas casas de trabalho ou escolas-fábricas, os internos 

eram obrigados a seguir uma doutrina, cujos princípios eram organizados a partir de 

alguns aspectos, entre os quais, o conhecimento técnico, religioso e o do letramento. 

Nesse sentido, o conhecimento técnico era repassado por meio da observação dos 

trabalhos executados pelos outros trabalhadores. O modelo pragmático valorizava a 

experiência tácita, visto que a natureza teórica dos conhecimentos não seria 

disponível aos internados. As obrigações a que estavam submetidos eram tarefas 

consideradas corriqueiras, já que o serviço não mudava conforme o tempo. Era 

necessário que os trabalhadores aprendessem o exercício das máquinas, da 

padronização, e de processos, a partir da ajuda dos demais trabalhadores 

(SEGUNDA LEIS DOS POBRES,1834). 

 

And be it further enacted, That no Rules, Orders, or Regulations of the said 
Commissioners, nor any Bye Laws at present in force or to be hereafter 
made, shall oblige any Inmate of any Workhouse to attend any Religious 
Service which may be celebrated in a Mode contrary to the Religious 
Principles of such Inmate, nor shall authorize the Education of any Child in 
such Workhouse in any Religious Creed other than that professed by the 
Parents or surviving Parent of such Child, and to which such Parents or 
Parent shall object, or, in the Case of an Orphan, to which the Godfather or 
Godmother of such Orphan shall so object: Provided also, that it shall and 
may be lawful for any licensed Minister of the Religious Persuasion of any 

http://www.workhouses.org.uk/
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Inmate of such Workhouse, at all Times in the Day, on the Request of such 
Inmate, to visit such Workhouse for the Purpose of affording Religious 
Assistance to such Inmate, and also for the Purpose of instructing his Child 
or Children in the Principles of their Religion (Segunda Lei dos Pobres, 
1834, p.5).12 

 

Os ensinamentos referentes a conteúdos bíblicos eram realizados pelos 

próprios religiosos que pertenciam às casas de trabalho, com o intuito de que os 

trabalhadores fossem obedientes já que trabalhavam em péssimas condições.  

Quando essas casas de trabalho não possuíam nenhum religioso, ou não fosse 

implementada sua construção em locais como seminários, conventos entre outras 

instituições (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834).  

 

The Poor Law Commissioners implicitly assumed that unions would appoint a 
chaplain from the Church of England. There was, however, considerable 
resistance to this in some areas. In some cases, Boards of Guardians 
decided that the expense of a chaplain outweighed any problems arising from 
inmates attending a local church. To try and persuade them otherwise, the 
Commissioners required that inmates should only be allowed out under strict 
supervision, marching to and from church in their workhouse uniforms. In 
areas such as Cornwall and the north of England where "dissenters from the 
Established Church" were most common, any pressure to appoint a Church 
of England chaplain was seen as an attempt to proselytise non-Anglican 
inmates and also to provide jobs for the clergy. Since dissenters were 
allowed to opt out of services, appointing a Church of England chaplain also 
appeared to be futile in unions where dissenters were in the majority. The 
Commissioners reluctantly agreed that non-Anglican inmates should continue 
to be allowed out on Sundays, so long as a certificate of church attendance 
for each attendee was signed by the officiating minister. Non-conformist 
ministers were increasingly allowed to hold services inside workhouses, 
invariably doing so without charge, much to the satisfaction of the guardians 
of such unions. Roman Catholic priests were not, however, welcomed into 
the workhouse — at least in England and Wales. Even in workhouses having 
a high proportion of Catholic inmates, such as Liverpool, the appointment of 
Catholic chaplains was vetoed. In Irish workhouses, however, Catholic 
chaplains were in the majority, with unions in some areas employing both a 
Protestant and a Catholic chaplain13 (Segunda Lei dos Pobres, 1834, p.02). 

                                                           
12 E ainda, que Nenhuma Regra, Ordem ou Regulamentação dos referidos Comissários, nem 
quaisquer Leis Gerais atualmente em vigor ou que sejam feitas a partir de agora, obrigarão qualquer 
Internato de qualquer Casa de Refúgio a comparecer a qualquer Serviço Religioso que possa ser 
realizado. celebrado em um Modo contrário aos Princípios Religiosos de tal Recluso, nem autorizará 
a Educação de qualquer Criança em tal Edifício em qualquer Credo Religioso que não seja aquele 
professado pelos Pais ou Pai sobrevivente de tal Criança, e ao qual tais Pais ou Pais objecto, ou, no 
caso de um órfão, a que o padrinho ou madrinha de tal órfão se opuserem: desde que também seja e 
possa ser legal para qualquer Ministro licenciado da Persuasão Religiosa de qualquer Recluso de tal 
Casa de Obra, a qualquer hora do dia, mediante a Solicitação de tal Recluso, para visitar tal 
Complexo com o Propósito de prestar Assistência Religiosa a tal Detento, e também para o Propósito 
de instruindo seu filho ou filhos nos princípios de sua religião (Segunda Lei dos Pobres, 1834, p. 5). 
13 Os Comissários da Lei dos Pobres assumiram implicitamente que os sindicatos nomeariam um 

capelão da Igreja da Inglaterra. Houve, no entanto, uma resistência considerável em algumas áreas. 
Em alguns casos, os Conselhos de Guardiães decidiram que as despesas de um capelão superavam 
quaisquer problemas decorrentes de presos que frequentavam uma igreja local. Para tentar persuadi-
los de outra forma, os comissários exigiram que os presos só pudessem sair sob estrita supervisão, 
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Segundo acreditava-se, com esse tipo de ensino os trabalhadores e 

ocupantes dessas escolas-fábricas seriam obedientes e fieis a todas as doutrinas e 

normas estabelecidas pelos representantes dessas escolas. Pois, os integrantes das 

escolas-fábricas tinham medo de que os funcionários pudessem se voltar contra os 

ensinamentos técnicos, entre outras ações, e repreendessem seus dirigentes. Um 

exemplo desse tipo de prática pedagógica pode ser reconhecido quando os 

dirigentes das escolas colocavam nas paredes dos quartos versículos bíblicos, com 

algumas frases, a exemplo: “Obrigada Deus”, “Deus de amor”, entre outros 

versículos bíblicos. Entre os objetivos estava o de memorização dos trechos 

religiosos, como mostra a figura abaixo (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834). 

 

FIGURA 03: DORMITÓRIO DE UMA ESCOLA-FÁBRICA. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.workhouses.org.uk. Acesso em 12 de Outubrode 2017. 

                                                                                                                                                                                     
marchando de e para a igreja em seus uniformes de casa de trabalho. Em áreas como a Cornualha e 
o norte da Inglaterra, onde os "dissidentes da Igreja estabelecida" eram mais comuns, qualquer 
pressão para nomear um capelão da Igreja da Inglaterra era vista como uma tentativa de proselitismo 
de presos não-anglicanos e também para fornecer empregos para o clero. . Como os dissidentes 
tinham permissão para sair dos serviços, nomear um capelão da Igreja da Inglaterra também parecia 
ser fútil em sindicatos onde os dissidentes eram maioria. Os comissários relutantemente concordaram 
que os presos não-anglicanos deveriam continuar a ser autorizados aos domingos, desde que um 
certificado de freqüência à igreja para cada participante fosse assinado pelo ministro oficiante. 
Ministros não-conformistas foram cada vez mais autorizados a manter serviços dentro de casas de 
trabalho, invariavelmente fazendo isso sem acusação, para a satisfação dos guardiões de tais 
sindicatos. Os padres católicos romanos não foram, no entanto, bem-vindos ao local de trabalho - 
pelo menos na Inglaterra e no País de Gales. Mesmo em casas de trabalho com uma alta proporção 
de presos católicos, como Liverpool, a nomeação de capelães católicos foi vetada. Nos workhouses 
irlandeses, no entanto, os capelães católicos eram a maioria, com sindicatos em algumas áreas 
empregando tanto um capelão protestante quanto católico 
(Segunda Lei dos Pobres, 1834, p. 02). 

http://www.workhouses.org.uk/
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As frases bíblicas colocadas nos quartos dos funcionários mostravam a 

doutrina rígida e moral que era atribuída a esses operários. Os quartos dos 

trabalhadores eram organizados de forma que os inspetores conseguissem verificar 

o que cada um estava realizando. Essa ação, como um panóptico, mostrava o 

controle e a disciplina realizada pelas escolas-fábricas. Nesse contexto, além de um 

precário conhecimento técnico e religioso, os internos (mulheres, crianças, idosos 

etc.) recebiam um ensino básico, como o letramento, que era realizado para todos 

os que residiam nas escolas-fábricas. Esses princípios eram ministrados sempre 

após o término do almoço. Para que todos os operários recebessem esse tipo de 

formação, os trabalhadores eram divididos em grupos com a mesma faixa etária e 

sexo (SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834).  

As crianças, por mais precários que fossem os conteúdos repassados por 

seus “professores”, aprendiam aritmética, a ler e a escrever, princípios do 

cristianismo e outras doutrinas (LOGMATE, 2003). De fato, a formação voltada para 

o letramento era realizada de acordo com cada uma das instituições de caridade. 

Algumas entidades contratavam alguns professores somente para ensinar os 

funcionários a ler e escrever. Porém, a maioria dessas escolas-fábricas colocavam 

para lecionar as próprias pessoas que ali trabalhavam, não importando o grau de 

conhecimento que possuíam. O conhecimento que era ofertado para os operários 

era o da repetição, onde os alunos pegavam apostilas e repetiam o que se via nelas 

(SEGUNDA LEI DOS POBRES, 1834).  

Sendo assim, em muitos casos, tinham professores que ensinavam sem ter 

o mínimo de conhecimento possível: muitos não sabiam ler e nem escrever. Os 

professores que ensinavam o letramento não possuíam o mínimo de conhecimento 

para poder ensinar todas aquelas pessoas. Em muitas situações, os professores não 

sabiam nem ler e nem escrever seu próprio nome. Mas, a forma de ensinamento 

utilizado pela maioria dos que trabalhavam nessas casas de trabalho era o modo de 

repetição em manuais, observação em figuras, entre outros, entre outras lições 

básicas de letramento (LOGMATE, 2003).  
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FIGURA 04: SALA DE AULA DAS ESCOLAS-FÁBRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.orkhouses.org.uk. Acesso em 15 de Novembro de 2017. 

 

Não eram apenas os professores e o precário conteúdo que eram de 

natureza duvidosa. Do ponto de vista estrutural, as escolas-fábrica também eram 

ruins. As salas de aula, por exemplo, eram locais desagradáveis, insalubres e 

sombrios. De acordo com Dorigon (2006), a diretoria dos comissários, que era 

responsável pela organização das escolas, não concordava com investimentos 

(gastos) em equipamentos escolares e, ocasionalmente, questionava a necessidade 

de acesso das crianças pobres à aprendizagem da leitura clássica.  

Segundo Gear (1999) os gestores foram influenciados na escolha do 

currículo por suas próprias origens e experiências no tratamento de crianças 

desamparadas e vagabundas, pelas necessidades financeiras de suas escolas e 

pela qualidade e disponibilidade de pessoal adequado. Havia pouca padronização e 

as escolas podiam variar muito no alcance e na qualidade de seus ensinamentos, de 

escola para escola e de tempos em tempos. As escolas existiam numa época em 

que as atitudes em relação ao emprego de crianças sofreram mudanças 

consideráveis. Embora tanto as escolas reformatórias quanto as industriais 

estivessem sob o mesmo serviço de inspeção, é evidente que os fundadores e 

gestores de escolas industriais consideravam as escolas de forma diferente e, como 

eram elas que influenciavam largamente a gestão das escolas, parece provável que 

http://www.orkhouses.org.uk/
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houvesse diferenças na forma como eles foram executados e as atitudes em relação 

às crianças que eles cuidavam.  

Apesar do vasto leque de ideias sobre a gestão de escolas industriais, havia 

um objetivo comum: as escolas deveriam assegurar que os seus filhos estivessem 

equipados com competências que lhes permitissem levar vidas úteis e 

independentes sem recorrer ao crime. Os três principais grupos de pessoas 

envolvidas nas escolas, os fundadores e gestores, o governo e os magistrados, 

concordaram que isso poderia ser melhor realizado através da formação industrial e 

de uma educação básica. Esse era o ethos por trás do movimento da escola 

industrial. As opiniões divergiram na escolha do tipo específico de treinamento 

industrial a ser ministrado, na variedade de assuntos a serem ensinados e no padrão 

em que ambos devem ser fornecidos (GEAR, 1999) 

Seja como for, por mais precário que fosse os conhecimentos transmitidos 

para todos os operários, os comissários das escolas-fábricas não viam a importância 

de atribuir valor a eles, pois entendiam que bastava o treinamento para executar 

tarefas. Nesse mesmo sentido, para trabalhar dentro das indústrias, o principal 

conhecimento que era necessário era o conhecimento técnico, e esse conhecimento 

não necessitava saber ler e nem escrever. Porém, deveria conseguir manusear as 

máquinas, só era atribuído por causa da complementação da Segunda Lei dos 

Pobres (LOGMATE, 2003). 

A padronização da formação não se restringia apenas aos conteúdos, regras 

morais e a rígida disciplina. Outros recursos foram utilizados, a exemplo dos 

uniformes, para efetivar o padrão de formação que essas escolas estavam 

orientadas a realizar. Eles eram parecidos com os utilizados em presídios, como 

sendo uma forma de identificá-los caso se “perdessem” no meio da multidão. Como 

o uniforme era feito por cada casa de trabalho, caso as autoridades encontrassem 

operários perambulando nas ruas já sabiam a qual delas pertenciam e 

encaminhavam novamente (o operário perdido) para dentro delas. Nesse sentido, os 

uniformes eram de uso obrigatório para todos que residiam nas escolas-fábricas, 

como mostra a figura abaixo.  
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FIGURA 05:  USO DOS UNIFORMES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: www.workhouses.org.uk. Acesso em 13 de novembro de 2017. 

 

O uso do uniforme, portanto, parece cumprir a função a que estava 

destinado: a padronização de homens, mulheres e crianças, seja na aparência seja 

nos costumes. 

 

The pauper would be forced to undergo such indignities as wearing a 
prison-style uniform, be subjected to the hardest and most tedious 
labour human ingenuity could devise, and, above all, be separated 
from his wife and children, for in the new union workhouses “rigid 
classification” was to be the rule (LOGMATE, 2003, p. 55-56)14. 

 

Tais características indicavam o processo de organização da escola-fábrica 

e de como ocorria a prática de gestão educacional. Para além das já mencionadas, 

cumpre destacar o fato de que todos os operários tinham que seguir as regras 

                                                           
14 O indigente seria forçado a sofrer tantas indignidades como usar um uniforme de estilo prisional, 
ser submetido ao mais difícil e mais tedioso trabalho que a humanidade humana poderia inventar e, 
acima de tudo, ser separada de sua esposa e filhos, pois nas novas casas de trabalho sindicais 
"Classificação rígida" deveria ser a regra (LOGMATE, 2003, p. 55-56) 
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estabelecidas pelas casas de trabalho como horários para realizar as funções que 

lhes fossem determinadas. A padronização aprofundava em todas as direções, no 

sentido de que toda a organização das casas concorria para formar o operário 

padrão, disciplinado e dócil. Assim, uma das inúmeras regras estabelecidas pelas 

escolas-fábricas era a de que os maridos teriam que se separar das esposas e dos 

filhos, visto que ali era um local de aprendizagem de novos hábitos e 

comportamentos. Não poderia se igualar a uma moradia, por isso, eram separados 

por alas na imensidão de corredores das escolas-fábricas.  

 Entretanto, outra hipótese sugere algo diferente do que a Lei dos Pobres 

aludia. As workhouses eram caracterizadas por um profundo isolamento dos 

internos, não apenas no que diz respeito ao ensino. Com o isolamento em relação 

às famílias, evitava-se a reprodução de seres que personificavam um mal social. 

Com o isolamento em relação à sociedade como um todo, ocultava-se a aberração 

estética de um sistema excludente (MEDRADO, 2017). Em síntese, as famílias eram 

separadas para evitar o crescimento da população carente e, assim, aumentar os 

custos do Estado e das paróquias a esse público, tal como Malthus havia entendido: 

o controle da população é condição de desenvolvimento. 

Dessa maneira, as práticas educacionais das workhouses apontam para o 

entendimento de que elas procuraram cumprir funções determinadas, para além 

daquilo que a Segunda Lei dos Pobres sugere. Em primeiro lugar, ela não realizava 

um ato de caridade, como sugere, mas de controle dos pobres na medida em que se 

articulou para reproduzir conhecimentos e conteúdos para o trabalho. A ajuda 

financeira dos pobres, já sem condição alguma de sobrevivência, foi suprimida para 

forçá-los a fazer parte das temidas casas de trabalho. Para receber alguma ajuda 

financeira, os pobres tinham que se submeter, obrigatoriamente, às casas de 

trabalho. Em segundo lugar, coube à educação, no modo em que foi concebida, 

reforçar a formação de novos operários, que receberiam instrução mínima que os 

habilitavam à procura do emprego, não, necessariamente, ao próprio trabalho. Em 

terceiro lugar, a formação foi pensada para responder às necessidades daquele 

momento histórico, isto é, articular educação com o trabalho industrial.  

Diante dessa realidade, as Leis dos Pobres e as casas de trabalho são, 

basicamente, símbolo dos novos tempos em que imperam o controle, a disciplina e a 

visão burguesa de caridade, associada à dureza do trabalho dos operários. Além do 

mais, o tratamento dispensado aos que eram oriundos das antigas formas de 
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produção, associados ao campo, era diferente: desaparece o trabalho coletivo, em 

comunidade, para ceder lugar à burocracia do trabalho disciplinado, dividido, 

controlado por gestores. Esses atuaram, por meio da educação, no processo de 

adaptação humana às novas bases de trabalho e, consequentemente, de 

conhecimentos vinculados à indústria, à estrada de ferro e aos novos costumes da 

vida urbana e industrial, mas não sem contradições como indicaram Marx, Engels, 

Tocqueville e Charles Dickens. Cada um a seu modo e perspectivas teóricas 

diferentes, pensaram a mesma realidade: a vala imunda que brota ouro e lama, 

como indicou Tocqueville (2000). 

Enfim, cumpre afirmar que a educação, em todos os tempos históricos, 

assume como função preparar os novos quadros para solucionar os problemas 

reclamados por uma sociedade. No caso da workhouse, sua especificidade pode ser 

reconhecida quando ela se organizou para atender o capital pelas demandas de 

força de trabalho minimamente competente e disciplinada. Além do mais, nessas 

casas, não foram privilegiados uma formação teórica e científica, mas, ao contrário, 

revestida de caridade paroquial, ela atuou para ensinar a moralidade, por meio do 

ensino religioso, e o treinamento de funções e ofícios, em geral, degradante. Por 

outro lado, é possível concluir afirmando que as práticas de gestão utilizadas pela 

workhouse, ou casas de trabalho, evidenciam o nível de organização delas. Nesse 

caso, as instituições assumem uma nova função social: a imposição de um tipo de 

formação para o trabalho precarizado.  
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CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa procurou compreender a educação nas chamadas casas de 

trabalho ou workhouse. Para isso, partiu das chamadas Leis dos Pobres, de 1601 e 

1834, que instituíram esse modelo de recolhimento dos mais pobres para inseri-los 

na nova ordem produtiva. Essa perspectiva adotada contou com um estudo 

historiográfico, pois considera que a educação, em suas diversas manifestações, 

deve ser entendida como parte das relações produtivas e sociais. Enquanto estudo 

inserido na Gestão do Conhecimento das Organizações, privilegiou destacar as 

práticas educacionais dessas casas de formação, comuns na Inglaterra do século 

XIX, porque a sociedade industrial passou a requisitar um modelo de formação que 

reproduzisse, minimamente, competências para o trabalho.  

Para reproduzir esse tipo de formação é que as escolas foram criadas. A 

oferta de vagas nessas casas, que se espalharam pela Inglaterra, aumentou com o 

acréscimo da população vinda dos campos em busca de um emprego. As calçadas 

foram tomadas por pessoas pedindo esmola e por famintos, o que obrigou o Estado 

e as paroquias a agir. As Leis dos Pobres e as casas fundadas a partir delas 

representam a tentativa de responder a essa situação.  

Nesse sentido, na dinâmica da formação da indústria e de um modelo de 

escola, a workhouse assumiu posições contraditórias: ao mesmo tempo em que se 

assemelhavam a prisões, em virtude dos castigos que se imputavam aos seus 

internos, também procurou acolher os pobres para garantir a eles um tipo de 

formação para o trabalho. Tarefas eram atribuídas e ofícios eram ensinados, entre 

os quais aqueles ligados à indústria têxtil.  

Ao atender o público carente, essa instituição subordinou ajuda financeira a 

trabalhos forçados. Mulheres e crianças recebiam valores reduzidos, ainda que 

realizassem o mesmo trabalho que os homens em jornada de trabalho de até 

quatorze horas trabalhadas. Caso as crianças não aguentassem a jornada de 

trabalho, recebiam castigos até “compreender” que tinham que trabalhar o mais 

rápido possível. Em virtude dos maus tratos, muitas ficavam doentes, fugiam ou 

faleciam.  As que fugiam eram procuradas e encontradas pelos policiais e recebiam 

punição.  

Essas escolas-fábricas estavam organizadas com um modelo de prática de 

gestão e de pedagogia cujo fim era reproduzir em seus internos algum 
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conhecimento básico. Ensinavam conhecimentos práticos através de repetição dos 

trabalhos realizados pelos operários e também letramento precário, pois muitos 

professores eram considerados analfabetos. Porém, as crianças conseguiam 

aprender a escrever seu próprio nome. Além disso, recebiam formação religiosa e 

moral que visava ensiná-los à prática da obediência. Atividades como a de sapataria 

e alfaiataria também faziam parte da formação.  

O pouco conhecimento que recebiam não era suficiente para garantir 

empregos quando homens, mulheres e crianças saíssem desses ambientes, 

descritos por autores da época como precários e insalubres. Na verdade, seu 

objetivo era o de retirá-los das ruas e tornar a condição deles pior do que antes. A 

lição que deveriam aprender era a de ser “gestor” de si mesmos para procurar, por si 

sós, um trabalho que, frequentemente, não encontravam. 

Dessa maneira, pode-se concluir que a gestão do conhecimento, através da 

gestão educacional, se encontra presente em todo o contexto dessa dissertação, 

pois ela engloba o compartilhamento de conhecimento através de repetições ou 

troca de informações entre os trabalhadores que exerciam alguma atividade nas 

casas de trabalho. Nessa perspectiva, é importante continuar abordando pesquisas 

desse nível porque retoma às origens mesmas da gestão e do pensamento 

educacional.  O que podemos considerar é que a workhouse assumiu o papel que 

lhe foi atribuído: o de, precariamente, assumir a formação dos pobres para o ensino 

do trabalho dito útil.  
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