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Formação do Capitalismo Industrial  

 

Resumo 

 

O Capitalismo Industrial, como próprio nome já sugere, vai se iniciar durante o 

período das revoluções industriais nos séculos XVIII e XIX com o surgimento de 

novas demandas que a fase anterior não consegue mais suprir. O surgimento das 

indústrias vai revolucionar o modo de produção, a relação com o comércio e as 

relações de trabalho que vão se modificar através de uma nova dinâmica social. 

Pra compreender os fatores que levaram a um nova realidade social, política e 

cultural é preciso remontar o contexto que permitiu que o antigo sistema – 

capitalismo comercial – fosse superado por essa nova dinâmica. 

 As bases pra construir o capitalismo comercial - ou mercantilista - vão ser construídas durante a mudança 

da Idade Média para a Idade Moderna com o despontar do reavivamento do comércio, o surgimento da 

Burguesia, a formação dos antigos Estados Nacionais e a expansão marítima. O aumento exponencial da 

comercialização com outros continentes mediante a descoberta de novas rotas comerciais vai mostrar como 

o comércio ganhava uma importância cada vez maior em uma Europa ainda ruralizada.  

A conquista de novos territórios vai propiciar a formação de um conjunto de práticas chamadas de 

Mercantilismo que vai ser estruturado de forma a explorar as novas terras extraindo o máximo de riquezas 

possíveis enquanto o Estado vai investir em manufaturas dentro do seu próprio território, monopolizando 

assim a prática comercial. Com o metalismo, o acúmulo de metais será uma das principais fontes de 

arrecadação enquanto a postura intervencionista por parte dos Estados, que através da política de balança 

comercial favorável vão regular as importações e exportações a fim de controlar o fluxo de mercadorias 

dentro de suas fronteiras. 

Os principais atores do capitalismo comercial vão ser Gênova, Veneza, Holanda, Portugal, Alemanha, França, 

Inglaterra e Espanha onde a principal classe social favorecida pela ampliação do comércio e suas implicações 

será a burguesia, que durante séculos vai acumular o capital proveniente do novo sistema. É importante 

ressaltar que a escravização africana e o tráfico negreiro vão ser um importante comércio e uma fonte de 

arrecadamento de extrema importância tanto para os europeus quanto para aqueles que se mudaram para o 

novo mundo.   

Assim como a escravidão se tornou uma importante mão de obra do novo sistema, o crescimento e 

fortalecimento do trabalho livre e assalariado no continente europeu também vai ocorrer junto com o aumento 

do comércio e das cidades, substituindo gradualmente o trabalho servil que era comum no mundo feudal.  O 

surgimento das manufaturas – espaços onde artesões produziam em série e de forma padronizada - também 

vai auxiliar na mudança nas relações de trabalho, uma vez que os trabalhadores deixam de ser donos do seu 

meio de produção para venderem a sua força de trabalho. 

E assim, o sistema capitalista comercial se manteve durante séculos: explorando suas colônias, acumulando 

o capital proveniente da arrecadação de metais preciosos, da exploração da produção agrícola, do comércio 

e da manutenção de uma ordem que favorecia a nobreza e o clero enquanto a burguesia ascendia cada vez 

mais ao ganhar poder econômico. Vai ser nesse contexto que vão surgir importantes acontecimentos 

políticos e econômicos que irão apontar o esgotamento desse modelo que se encontrava cada vez mais em 

contradição.  
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O surgimento do Iluminismo no século XVII e XVIII, movimento de caráter cultural, 

intelectual e filosófico, vai movimentar tanto continente europeu quanto o continente 

americano com suas ideias sobre liberdade política e econômica, além da igualdade de 

todos perante a lei, defendidas principalmente pela burguesia. Seus ideais vão de encontro 

com o Absolutismo reinante, assim com a prática mercantilista e do forte controle 

do Estado sobre a economia e as relações comerciais.  

 

 

 

O Pioneirismo Inglês  

 

A Revolução Gloriosa (1688 – 1689) vai transformar a Inglaterra em uma 

potência comercial devido a diminuição do poder do rei e do aumento da 

participação da burguesia nas decisões políticas através do parlamento. A 

transformação na forma de governar vai levar o país a um crescimento 

comercial proporcionado pela abertura na política econômica beneficiando 

principalmente a classe burguesa que havia acumulado um grande capital com as colônias e buscava uma 

legitimidade política para fazer com que seus interesses fossem atendidos.  Desde o século XV, a burguesia 

inglesa vinha se fortalecendo com o afastamento das relações com a Igreja Católica e a implementação de 

uma religião que tivesse de acordo com o seu modo de vida, o protestantismo. 

Embora tardiamente, a expansão marítima e a abertura de novas rotas comerciais vão levar a Inglaterra a 

ocupar diversos territórios, inclusive o da América do Norte transformando-o em sua colônia, iniciando a partir 

daí séculos de exploração que vai permitir uma grande acumulação de capital, tendo sido a pirataria uma das 

formas mais comuns.  

A Lei de Cerceamento (Enclosure Acts) iniciada no século XVI e atualizada ao longo 

dos séculos por outros monarcas, vai ganhar consistência no século XVIII quando 

as terras utilizadas de forma comunitária pelos camponeses serão privatizadas. 

Sem ter uma forma de sustento e sem emprego, esses camponeses vão migrar para 

as cidades a fim de tentar melhorar suas condições de vida. Ao chegar nas cidades, 

não vai ter emprego suficiente para todo esse contingente populacional o que vai criar um batalhão de mão 

de obra disponível. O surgimento de novas tecnologias agrícolas juntamente com a expulsão da população 

do campo levou a um excedente na produção agrícola que vai deixar de ser apenas para subsistência e vai 

passar a comercializado. 

A fabricação têxtil vai ser um importante setor de investimentos dos ingleses que a princípio utilizavam a lã 

de carneiro, mas que passaram a utilizar o algodão que era plantado na sua colônia na América devido ao seu 

baixo custo. Com um mercado cada vez maior, a roupas produzidas eram vendidas para donos de escravos, 

foram surgindo cada vez mais tecnologias que se tornaram tão popular que passaram a ser amplamente 

empregadas nas manufaturas. 

Munidos de um estoque de ferro e de carvão mineral, a descoberta da máquina a vapor vai ser uma importante 

invenção que vai impulsionar gradativamente a substituição da mão de obra humana pela utilização das 

máquinas. Desenvolvida por James Watt em 1769, vai ser aperfeiçoada e adaptada gerando uma série de 

outras tecnologias que vão facilitar a produção industrial em larga escala.  

Dentro desse contexto, a Inglaterra criou um ambiente propício pra a Revolução Industrial que a princípio vai 

se concentrar apenas no país, e ficará conhecida como a “Primeira Fase da Revolução Industrial”, mas que 

posteriormente vai se difundir para outros países como Japão, França e Estados Unidos.   

 

Também será conhecido como o 
"Século das Luzes"  
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Revolução Industrial  

 

 

 

 

A expansão dessa nova fase do capitalismo vai modificar as relações e ambições dos países ao redor do 

mundo. Se no primeiro momento a Inglaterra e o carvão foram os protagonistas de uma revolução que vai 

mudar os costumes, a divisão social do trabalho, o consumo, as relações entre os países e etc., novas 

tecnologias e modelos de produção vão surgir a fim de dar conta de uma demanda cada vez maior de 

inovação e tecnologia de ponta. 

 

 

Segunda Revolução Industrial 

A segunda fase da revolução industrial (1850 +/– 1940) vai ser marcada pela expansão da industrialização e 

a perda do monopólio por parte da Inglaterra, sendo importante ressaltar que não existe um rompimento entre 

a fases da industrialização, o que existe apenas é uma alteração brusca em suas características. Sendo assim, 

a nova fase vai ser marcada pelo aperfeiçoamento das técnicas e o surgimento de novas tecnologias que vão 

utilizar novas fontes de matéria prima como o aço, o petróleo e a energia elétrica. 

Houve a expansão da malha ferroviária e da utilização do navio a vapor que vão facilitar o escoamento dos 

produtos, o surgimento da indústria química, a produção em massa em maior quantidade e em menor tempo. 

Todas essas invenções foram acompanhadas de mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais 

significativas e do surgimento de teóricos que estavam preocupados em otimizar cada vez mais a produção.  

 

Frederick Taylor foi o inventor do taylorismo. 

Um modelo de trabalho que pensava de que forma a mão de obra operária poderia ser 

melhor aproveitada através da: supervisão do trabalho, utilização de métodos de trabalho 

testados e estudados, separação dos operários de acordo com sua competência e o foco 

em desenvolver o trabalhador em apenas uma área. 

 

 

 

 

Fredrick Taylor 
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Henry Ford foi o idealizador do fordismo. 

Empregadas principalmente no setor automobilístico, suas ideias consistiam em: linhas 

de produção, que diminuíam o custo da produção e aumentavam a produtividade. 

Um outro aspecto importante do período é o que alguns autores chamam de 

“Capitalismo Financeiro ou Monopolista” e seu surgimento estaria localizado entre o 

final do século XIX e o início do século XX ligado ao surgimento da bolsa de valores e 

da ação dos bancos e de instituições financeiras. Sendo a quebra da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque uma importante consequência do novo capítulo do capitalismo na 

história. 

 

 

Terceira Revolução Industrial 

A Terceira fase da Revolução Industrial ou a chamada Revolução Técnico-Científica-Informacional vai ocorrer 

no pós Segunda Guerra Mundial e como o próprio nome já indica, a ciência vai ser anexada as tecnologias de 

produção fazendo surgir novas áreas como informática, robótica e a biotecnologia que vão otimizar a 

produtividade. Além disso, haverá cada vez mais uma demanda pela qualificação e especialização da mão de 

obra ao mesmo tempo em que a quantidade de trabalhadores vai reduzindo cada vez mais devido ao aumento 

no emprego de máquinas. 

Unindo-se ao já conhecido petróleo, novas fontes de energia vão surgir até mesmo para suprir uma demanda 

mais sustentável dos recursos naturais como a energia solar, a eólica e a nuclear.  O Japão e um pouco mais 

tarde, a China vão despontar como potências produtoras de alta tecnologia num processo conhecido como 

Globalização, onde não apenas os mercados vão estar conectados, mas toda a cadeia de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo cada vez mais conectados com a invenção de novos meios de comunicação  
e de transporte que vão revolucionar o espaço-tempo. 

 

Cada vez mais a procura pelo baixo custo de matéria prima e de mão de obra vai dispersar as diversas fases 

da produção para países que apresentem condições favoráveis, criando assim uma exploração da mão de 

obra de países mais pobres, enquanto os países centrais ficam a cargo de produzir alta tecnologia. A China é 

uma exceção a essa lógica do capitalismo, uma vez que ela é fornecedora tanto de mão de obra barata quanto 

de tecnologia de ponta. 

 

 

 

 

 

 

Henry Ford 
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O Capitalismo e as Relações Trabalhistas   

Toda essa aceleração da urbanização vai levar a conflitos que vão 

apontar as contradições internas existentes no sistema capitalista 

desde muito cedo. As relações de trabalho vão mudar drasticamente 

com o advento do capitalismo industrial, criando assim uma nova classe 

social, o Proletariado, que desde o começo da industrialização vai estar 

lutando por melhores condições de trabalho e de vida. 

O enriquecimento por parte dos capitalistas não vai atingir toda a população, 

embora o consumo tenha aumentado com a mão de obra assalariada uma 

boa parte dela vai ficar excluída dos benéficos proveniente do crescimento 

industrial. Péssimas condições de moradia, alto nível de desemprego (lembra 

do exército de mão de obra disponível por causa do êxodo rural? Tá aqui!!!!!) 

e péssimas condições sanitárias, assim como nas fábricas as condições também não eram muito melhores, 

com péssimos salários, sem a proteção devida, péssima alimentação, longas jornadas de trabalho. Além 

disso, a contratação de crianças e mulheres eram feitas em larga escala por serem consideradas mais fáceis 

de se tratar do que os homens. 

Para manter seu estoque de mão de obra, a Inglaterra vai passar a prender por vadiagem os operários que 

abandonassem seus postos de trabalho, proibindo também a mendicância aonde os moradores de rua e 

desassistidos eram encaminhados para o trabalho compulsório. Uma onde de reivindicação vai atingir o país 

através de greves, quebra de maquinários e reinvindicações políticas que vão deixar claro que os burgueses 

e os proletariados estavam em lados opostos, fazendo surgir assim dois movimentos principais: 

 

▪ O Cartismo (1830 - 1840) buscava apelar ao parlamento para a inclusão da participação política dos 

proletariados através da Carta do Povo escrita por William Lovett que exigia entre outras coisas, o direito 

ao voto universal e o pagamento de parlamentares para que classes baixas pudessem participar 

também. Fortemente reprimido pelo governo inglês, o movimento vai ser a base para um futuro 

movimento operário internacional contra as injustiças sociais criadas a partir da industrialização. 

▪ Já o Ludismo no início do século XIX, possuía um caráter mais radical ao compreender que a causa da 

sua exploração eram as máquinas, logo eram elas que precisavam ser destruídas. Suas ações se davam 

na parte da noite quando um bando de trabalhadores invadia as fábricas e quebravam suas máquinas 

reivindicando melhorias em seus salários e melhores condições de trabalho. Duramente reprimida, a 

quebra de máquinas passa a se constituir como crime capital na Inglaterra tendo a pena de morte como 

punição máxima, desestruturando o movimento. 

Todas essas manifestações também vão levar as organizações de apoio mútuo aos acidentados, 

desempregados e etc. criando fundos monetários de reserva de forma que pudessem apoiar esses 

trabalhadores em momentos de dificuldade. Essas organizações vão gerar o que mais tarde vai se chamar 

de Sindicatos trabalhistas que nascem exatamente com o intuito de lutar pelo direito dos trabalhadores. 

  

 

 



 
 

 

 

6 

História 
 

Com toda a discussão sobre a exploração da mão de obra, teóricos vão surgir para 

estudar as relações trabalhistas e seu impacto na sociedade. Karl Marx (1818 – 

1883) era um filósofo, sociólogo e economista que junto com Friedrich Engels vai 

formular uma série de criticas ao capitalismo e a prática da “mais valia” 

(simplificando: o lucro) que para os autores era a base do sistema. Propagando as 

ideias socialistas, ambos acreditavam que o sistema capitalista não poderia ser 

restaurado uma vez que a sua base era pautada na desigualdade. A solução para a 

superação do sistema seria união dos proletariados que através de uma revolução 

tomariam o poder e os meios de produção.      

 

 

Olha o spoiler aí minha gente... 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Marx  
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Exercícios 

 

1. (Unesp 2012)  
Noite após noite, quando tudo está tranquilo  
E a lua se esconde por trás da colina,  
Marchamos, marchamos para realizar nosso desejo.  
Com machado, lança e fuzil!  
Oh! meus valentes cortadores!  
Os que com golpes fortes  
As máquinas de cortar destroem.  
Oh! meus valentes cortadores! (...). 

 (Canção popular inglesa do início do século XIX. Citada por: Luzia Margareth Rago e Eduardo F. P. Moreira. O que é Taylorismo, 
1986.)  

 
A canção menciona os “quebradores de máquinas”, que agiram em muitas cidades inglesas nas         
primeiras décadas da industrialização. Alguns historiadores os consideram “rebeldes ingênuos”, 
enquanto outros os veem como “revolucionários conscientes”. Justifique as duas interpretações 
acerca do movimento.  

 
 

2. (Feevale 2012) A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra a partir de meados do século XVIII, pode 
ser compreendida como uma revolução sem precedentes, que resultou em transformações de ordem 
econômica e social. Sobre essa Revolução, são feitas algumas afirmações.  

I. Implicou em um processo de mecanização do campo, alterando costumes e paisagens.  

II. Implicou em mudanças de grande amplitude, como a nova organização das relações trabalhistas.  

III. Implicou em uma nova concepção de tempo, vinculada à produção e ao trabalho nas fábricas. 

 
Marque a alternativa correta.  

a) Apenas a afirmação I está correta.  

b) Apenas a afirmação II está correta.  

c) Apenas a afirmação III está correta.  

d) Apenas as afirmações II e III estão corretas.  

e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 
3. (ENEM PPL 2010) Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das 

transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque 
sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na 
atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de 
beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na 
inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação de 
mão de obra. 

RODRIGUES, A. E. M. Revoluções burguesas. In v. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 (adaptado). 

 
Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi 
o 
a) aumento do consumo interno. 
b) congelamento do salário mínimo. 
c) fortalecimento dos sindicatos proletários. 
d) enfraquecimento da burguesia industrial. 
e) desmembramento das propriedades improdutivas. 
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4. (UFG GO/ 2007) Observe a imagem e o texto a seguir. 
 

 
             Cena do filme Tempos Modernos 

“Tempos modernos, filme de 1936, cuja temática ultrapassa a tragédia da existência individual e coloca 

em cena o conflito entre o homem e o taylorismo.” 
BODY-GENDROT, Sophie. Uma vida privada francesa segundo o modelo americano. Indy, Georges; ARIÈS, Philippe. 

História da vida privada. V.3, p. 535. [Adaptado]. 

 

Considerando a imagem e o fragmento: 

a) indique duas características do taylorismo; 

b) explique o novo tipo de conflito sugerido no texto. 
 

 

5. “A acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 
produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do modo-de-produção 
capitalista.” 

(Karl Marx, O Capital) 

Analisando o fragmento acima, podemos entender esse período da História como a fase em que: 

a) O capitalismo lança sua exploração econômica conhecida por imperialismo. 

b) A expansão demográfica leva à exploração das terras incultas. 

c) Ocorreram os deslocamentos de grandes massas urbanas provocados pelos cercamentos. 

d) Os camponeses são estimulados a permanecer no meio rural. 

e) O mercantilismo, sistema de liberdade econômica adotado pelos burgueses, é implantado. 
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Gabarito 

 
1. O movimento retratado na questão é o Ludismo, movimentação operária no inicio do século XIX que 

promovia quebra-quebra das máquinas nas industrias recém-nascidas. Se por um lado eles eram vistos 
como ingênuos por enxergarem na máquina o objeto do seu problema, por outro lado eles são tidos como 
os precursores de um movimento muito maior que vai se formar anos depois: o movimento operário.  
 

2. E 
Todas as afirmativas estão corretas, pois a Revolução Industrial também trouxe técnicas para o campo 
que permitiram o crescimento e expansão da agropecuária. As relações trabalhistas vão ser modificadas 
com o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, assim como tempo vai passar a ser medido 
de acordo com a produção industrial. 
 

3. A 
Os cerceamentos fizeram com que uma boa parte dos camponeses fossem morar na cidade aumentando 
o fluxo urbano, além disso ocorre um aumento demográfico que juntos levaram a um aumento do 
consumo interno. 
 

 
4. a) Planejamento do trabalho / trabalho supervisionado / trabalho especializado / utilização de máquinas. 

 
b) A adequação dos seres humanos a implementação do maquinário na produção industrial e um novo 
modo de produção que privilegia a tecnologia em detrimento da mão de obra humana. Assim como as 
consequências para os trabalhadores com a implementação das máquinas que acarretou na mudança 
temporal do trabalho, na produtividade, no surgimento de doenças relativas à repetição de tarefas.  

 
5. C 

Os cerceamentos dos campos permitiram um acúmulo de terras concentradas nas mãos da nobreza e 
da burguesia, fazendo com que esses camponeses migrassem paras as cidades e formassem um 
exército de mão de obra disponível para a revolução industrial que estava em curso. 


