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Factory labour, in many of its processes, requires little else but manual 
dexterity, and no physical strength; neither is there any thing for the mind 
to do in it; so that children, whose fingers are taught to move with great 
facility and rapidity, have all the requisites for it.1 

 

 

O sistema fabril surgiu como uma reacção, contra as deficiências das formas de 

organização industrial antecedentes. Este, veio revolucionar a produção e formar uma parte 

integrante da Revolução Industrial. Na indústria artesanal, o trabalhador produzia a um 

ritmo lento, fabricando apenas o suficiente para satisfazer a fraca procura. Contudo, os 

mercados mundiais necessitavam da introdução de métodos de produção mais eficazes que 

implicavam maiores quantidades de bens de qualidade superior e preços mais 

competitivos. O sistema fabril era direccionado à produção em massa de produtos 

estandardizados. Consequentemente, o trabalhador fabril desempenhava apenas uma única 

tarefa que requeria pouca perícia. A máquina sobrepunha-se ao trabalhador individual, 

visto que nunca se cansava, nunca adoecia e não tinha que parar para se alimentar. Desta 

maneira era possível aumentar a produção. 

Por volta de 1850, a maioria das indústrias já havia implementado o sistema fabril e 

a Grã-Bretanha havia-se tornado a primeira potência industrial a nível mundial. Com a 

industrialização veio a prosperidade para alguns. Entre 1790 e 1840, verificou-se uma 

                                                 
1 Gaskell, P., The Manufacturing Population of England, 1833, in Freedgood: 2003, 196. 
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pequena melhoria dos níveis de vida, mas também houve uma intensificação da 

exploração, grandes inseguranças e uma crescente miséria humana. Por volta de 1840, as 

pessoas tinham uma qualidade de vida superior à dos seus antepassados dos cinquenta anos 

anteriores, mas haviam sofrido e continuavam a sofrer essa melhoria, como uma 

experiência catastrófica. (Thompson: 1990, 231) 

Tratou-se de uma realidade que representou um avanço significativo em termos 

industriais, mas que constituiu também um mal indiscutível em termos sociais. 

 

 

Os Males do Sistema Fabril 

No seu discurso para introduzir a Ten Hours’ Bill que teve lugar na Câmara dos 

Comuns a 15 de Março de 1844, Lorde Shaftesbury forneceu informações relativas ao sexo 

e à idade dos operários da indústria britânica: 

 

Of 419,560 factory operatives of the British Empire in 1839, 192,887, or 

nearly half, were under eighteen years of age, and 242,296 of the female 

sex, of whom 112,192 were less than eighteen years of age. There remain, 

therefore, 80,695 male operatives under eighteen years, and 96,569 adult 

male operatives, or not one full quarter of the whole number. (In Engels: 

1982, 171) 

 

Estas estatísticas demonstram a inversão da ordem social existente, em virtude do 

crescente emprego de mulheres e crianças, o que teve consequências nefastas para o 

trabalhador adulto. 

Como já terá sido salientado, as crianças da classe trabalhadora sempre tiveram que 

trabalhar. Todavia, com a industrialização, o trabalho infantil não só foi intensificado como 

também foi, de um modo geral, despojado de todo o valor positivo que havia possuído até 



____________________________________________________________________________  Dedos Ágeis 

 
43

então. Hunt referiu-se ao trabalho fabril como sendo de natureza destrutiva da alma, pois 

no seu entender, o trabalhador perdeu a liberdade de trabalhar por vontade própria. O ciclo 

irregular de uma semana de trabalho e a irregularidade ainda maior de um ano de trabalho 

que deveria contemplar os ritmos sazonais, os períodos festivos, os feriados e as feiras 

foram substituídos por um ritmo de trabalho ditado pelas máquinas. O mesmo autor 

sublinha que uma das consequências da industrialização foi a negligência dos laços 

familiares, particularmente no caso das famílias que não podiam trabalhar na mesma 

fábrica e cujos membros, acordados pela sirene, seguiam os seus próprios caminhos. 

(Plumb: 1990, 88-9; Rule: 1986, 176; Hunt: 1981, 65) 

 Um novo padrão de vida industrial das cidades poluídas do norte do país estava a 

produzir um tipo de trabalhador diferente. As fábricas acrescentaram um elemento novo e 

vigoroso à formação da classe trabalhadora urbana. Com o rápido crescimento das cidades, 

a primeira geração de trabalhadores urbanos ainda tinha as suas raízes no campo. A 

maioria dos trabalhadores estava ajustada ao ritmo de trabalho da indústria semi-doméstica 

da sua juventude. Este factor dificultava aos trabalhadores, a aceitação da disciplina e do 

encarceramento a que se tinham de submeter nas fábricas. (Borsay: 1990, 344; Marshall: 

1982, 98) 

A disciplina rígida exigida pelas primeiras fábricas era particularmente cruel, tendo 

em conta que eram poucos os trabalhadores carenciados desta época que tinham um 

relógio em casa. “The factories meant discipline and fines, confinement, and the relentless 

oppression of the clock.”2 (Hunt: 1981, 65) 

Os operários eram normalmente despertados de manhã cedo por um knocker-up 

que, enviado pelo dono da fábrica, batia nas janelas dos quartos com um pau. Toda a 

família teria, então, que dar entrada na fábrica à hora estipulada. Ao longo do dia uma 

                                                 
2 J. T. Ward não deixou de referir a questão da nova disciplina industrial dominada pelo relógio e pela 
velocidade da maquinaria. (Ward: 1983, 6) 
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campainha ou sirene ditava o ritmo de trabalho dos operários, indicando-lhes as horas dos 

intervalos, das refeições e, finalmente, a hora de saída da fábrica. Na perspectiva de John e 

Barbara Hammond, trabalhar numa fábrica era equivalente a ingressar no ambiente 

sufocante de uma prisão. Na maior parte das ocupações, o trabalho decorria do nascer ao 

pôr do sol, efectuando-se curtas paragens para as refeições. A pontualidade no trabalho era 

a primeira virtude industrial. (Case: 1985, 35; Hammond & Hammond: 1978, 14) 

Elizabeth Bently descreveu como começava o dia numa fábrica, onde começou a 

trabalhar aos seis anos de idade: 

 

Supposing you had not been in time enough in the morning at these mills, 

what would have been the consequence? – We should have been quartered. 

What do you mean by that? – If we were a quarter of an hour too late, they 

would take off half an hour; we only got a penny an hour, and they would 

have take a halfpenny more. 

The fine was much more considerable than the loss of time? – Yes. 

Were you also beaten for being too late? – No, I was never beaten myself, I 

have seen the boys beaten for being too late. (In Gordon & Cocks: 1952, 

160) 

  

No entender de Dorothy Marshall, além das longas horas de trabalho ao ritmo 

monótono da maquinaria, a maior dificuldade que o trabalhador fabril teve de enfrentar foi 

a pontualidade (time-keeping). Caso o trabalhador chegasse aos portões da fábrica uns 

escassos minutos atrasado, ele sabia que estes só reabririam na pausa do pequeno almoço, e 

que o facto de não ter chegado a horas implicaria uma perda no salário. Assim, não era de 

admirar o facto de a disciplina imposta pelas fábricas ser tão odiada. Esta era uma 

aprendizagem difícil e o resultado foi um novo tipo de trabalhadores. (Marshall: 1982, 99; 

Porter: 1984, 344) 
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O Recrutamento de Mão-de-obra Infantil na Indústria Têxtil 

Um dos problemas mais difíceis que os patrões da fase inicial da Revolução 

Industrial enfrentavam era o de seleccionar homens capazes de aprender as novas técnicas 

e susceptíveis de se submeter à disciplina imposta pelas novas formas de indústria. No que 

se refere à indústria têxtil, as primeiras tentativas de recrutamento de mão-de-obra adulta 

revelaram-se inúteis. Uma vez que as primeiras fábricas estavam dependentes da energia 

hídrica, situavam-se junto a pequenas correntes em áreas isoladas e pouco populosas, onde 

o número de trabalhadores não era suficiente. Além disso, os habitantes locais 

demonstravam alguma relutância em entrar nestas estruturas desconhecidas que mais lhes 

pareciam penitenciárias e workhouses do que locais de trabalho. 

De modo a recrutarem mão-de-obra, foi necessário recorrer à importação de 

trabalhadores. As crianças foram consideradas perfeitas para o efeito, dado constituírem 

mão-de-obra barata e serem sociáveis e afáveis, para além de terem dedos ágeis capazes de 

desempenhar as tarefas simples exigidas. (Plumb: 1990, 87; Marshall: 1982, 206; Horn: 

1994, 30-1) 

Tal como um observador da época eloquentemente afirmou: 

 

Men and women were no longer wanted in manufactories; their places were 

supplied by children, separated from their parents and put to labour at a 

premature age, or unfortunate orphans taken from the parishes. (Peart: 1817, 

5) 

 

Os donos das primeiras fábricas privilegiavam a contratação de mão-de-obra barata 

em detrimento de quaisquer outras qualificações ou critérios de selecção. Assim, as 

primeiras fábricas estavam repletas de crianças. “Factory owners valued child labour 
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because children were paid less and were often more nimble and skilful than their parents.” 

(Cole & Postgate: 1976, 208; Counsell & Steer: 1993, 42) 

 No livro The Curse of the Factory System, John Fielden descreve o tráfego de 

crianças pobres, salientando a impessoalidade deste sistema de importação: 

 

Thousands of hands were suddenly required in these places [Derbyshire, 

Nottinghamshire and Lancashire], remote from towns; and Lancashire in 

particular, being till then but comparatively thinly populated and barren, a 

population was all she now wanted. The small and nimble fingers of little 

children being by far the most in request, the custom instantly sprang up of 

procuring apprentices from the different parish workhouses of London, 

Birmingham, and elsewhere. Many, many thousands of these little hapless 

creatures were sent down into the North, being from the age of seven, to the 

age of thirteen or fourteen years old.  

The custom was for the master to clothe his apprentices, and to feed and 

lodge them in an ‘apprentice house’ near the factory [...]. (Fielden: 1969, 5) 

 

 O salário das crianças é merecedor da denominação de “salário de trocos”. 

Contudo, os magros salários não reflectiam a importância do seu trabalho. As tarefas 

confiadas às crianças eram, nos inícios da industrialização, indispensáveis. Em todas as 

indústrias onde eram utilizadas, contava-se com a sua destreza, a sua ligeireza, ou mesmo a 

delicadeza dos seus gestos, a sua disponibilidade e a sua faculdade de adaptação a uma 

série de tarefas diferentes. Aliás, eram estas qualidades específicas que “justificavam” o 

preço irrisório que era pago pelos seus serviços, visto que não eram considerados trabalhos 

de força. 

 Um outro argumento invocado para legitimar os baixos salários era o do carácter de 

aprendizagem do seu trabalho. A fábrica era um local de formação onde as crianças iriam, 

pouco a pouco, acedendo a uma qualificação que faria delas bons trabalhadores. Deste 
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modo, na sociedade da altura, as imagens e metáforas ligadas à masculinidade eram 

sempre valorizadas, ao contrário do infantil e do feminino que eram sempre 

desvalorizados. Para Beauchamp, não foram os industriais que inventaram estas linhas de 

divisão dos papéis e do valor social. No entanto, eles souberam aproveitar-se delas. 

(Beauchamp: 1998, 196-8) 

 

 

Os Aprendizes Fabris 

A deterioração das atitudes sociais para com os filhos dos pobres teve a sua origem 

no século XVI. Os reformadores da rainha Isabel I pretendiam acabar com a pobreza por 

intermédio da educação e do treino. Para tal, foi dada ênfase à educação das crianças para 

que estas se tornassem boas cidadãs do Estado. Mas assim que estas primeiras esperanças 

falharam, a segunda metade do século XVII viu surgir as workhouses destinadas a 

crianças, onde o trabalho era enfatizado com uma componente educativa limitada. A ideia 

original de dar às crianças algum tipo de qualificação foi, de igual modo, desde logo 

abandonada a favor do princípio de usar as crianças pobres, em qualquer tipo de trabalho 

que não exigisse experiência, de forma a poupar dinheiro e reduzir a taxa da pobreza paga 

pela comunidade aos pobres (poor rate). E quando este objectivo não podia ser alcançado, 

as crianças eram deixadas sem qualquer tipo de formação e em ociosidade, à mercê dos 

interesses económicos. (Rule: 1992a, 128; Pinchbeck & Hewitt: 1972-73, I, 175) 

As children’s workhouses surgiram, então, em meados do século XVII. Havia a 

ideia de que os pobres, mesmo as crianças, deveriam ser criados para se sustentarem a si 

próprios. Assim, desenvolveu-se gradualmente o novo movimento para o estabelecimento 

das workhouses que, por sua vez fortaleceram e ratificaram oficialmente a tradição de 

trabalho infantil que foi facilmente aceite e explorada pelos donos das fábricas e das minas 
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de gerações vindoiras. Considerava-se que: “the workhouse was a place where the poor 

could be compelled to work, and by their work, both support themselves and relieve the 

rates”. (Crowther: 1983, 6; Pinchbeck & Hewitt: 1972-73, I, 146, 148) 

Embora a economia, a formação e a educação tenham sido os principais 

argumentos a favor do estabelecimento das workhouses destinadas a crianças, também se 

acreditava que, através do fornecimento de abrigo, comida e alguma atenção médica, a 

criança iria beneficiar deste sistema ao nível da saúde. As crianças órfãs e abandonadas 

eram muito numerosas nos finais do século XVIII e inícios do século XIX na Inglaterra. 

Estas crianças viviam nas workhouses ou eram colocadas em famílias de acolhimento, até 

puderem ser aprendizes de uma arte ou ofício. (Pinchbeck & Hewitt: 1972-73, I, 175; 

Lavalette: 1999, 97) 

Os contratos do sistema de aprendizagem de crianças pobres, os registos das 

workhouses, os documentos respeitantes à admissão de trabalhadores nas primeiras 

fábricas, os anúncios para o emprego de crianças e os registos dos hospitais e de 

instituições filantrópicas responsáveis pelo emprego de crianças pobres, apontavam para as 

idades precoces em que as crianças que viviam sob tutela do Estado se iniciavam no 

mundo do trabalho. Poucas eram as crianças pobres que não se encontravam a trabalhar 

aos nove anos de idade e algumas já o faziam desde os quatro. (Lavalette: 1999, 97) 

Como já referido, o sistema de aprendizagem de crianças pobres há já muito tempo 

que havia sido estabelecido, datando do século XVI. O que se modificou com a Revolução 

Industrial foi a escala em que este foi posto em prática e as distâncias envolvidas. As 

crianças, não só trabalhavam em proporções maiores e idades mais tenras, mas eram 

também distribuídas de um modo diferenciado. (Horn: 1994, 31; Lavalette: 1999, 97) 

O sistema de aprendizagem de crianças pobres visava aliviar pequenos problemas 

de pobreza e desemprego. No entanto, as dificuldades fulminantes e os custos de 
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sustentação dos pobres, e das crianças de um modo particular, levaram a uma mudança de 

prioridades no que se refere ao sistema de aprendizagem. Nas paróquias sobrecarregadas, o 

principal objectivo de garantir a aprendizagem destas crianças foi sobreposto pela 

necessidade de se verem livres desse fardo. (Lavalette: 1999, 97-8) 

Nos jornais locais eram colocados anúncios de crianças órfãs, onde se ofereciam: “a 

Number of healthy Boys and Girls ... as apprentices”. Um anúncio típico do Manchester 

Mercury sob o título “Procura-se” era: “A Mill with a constant and regular supply of water 

near a town or a village where a number of children may be had on easy terms”. 

(Cruickshank: 1981, 14, 17) 

À medida que as paróquias se mostravam mais receptivas ao sistema de 

aprendizagem para um maior número possível de crianças, cada vez menos atenção era 

prestada relativamente à natureza do ofício em questão e ao tipo de treino que era 

fornecido. Tratou-se de um sistema que iniciava as crianças em trabalhos que requeriam 

pouca habilidade, assegurando assim o funcionamento de estabelecimentos que, caso 

contrário, teriam sofrido de falta de mão-de-obra. A ideia de treinar a criança para uma 

profissão foi esquecida. O recrutamento de aprendizes à distância do Foundling Hospital3 e 

de algumas paróquias londrinas tinha começado por volta de 1760, embora se tornasse 

mais intenso em virtude das necessidades das fábricas têxteis. A indústria têxtil, de um 

modo geral e a do algodão, em particular tornaram-se progressivamente uma solução para 

as crianças pobres, particularmente entre 1790 e 1820. Apesar de não ter havido nenhuma 

análise quantitativa relativamente às idades em que as crianças se tornavam aprendizes, as 

mudanças ocorridas no sistema de aprendizagem nas fábricas têxteis provavelmente 

diminuíram a idade de ingresso no mundo do trabalho. (George: 1979, 251; Lavalette: 

1999, 98) 

                                                 
3 Hospital de Londres para crianças abandonadas. 
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A aprendizagem de crianças pobres que estava, de um modo geral, em consonância 

com a política social, tornou-se uma instituição mais dura e menos tolerante nos finais do 

século XVIII e inícios do século XIX, o que teve consequências nefastas para as crianças, 

cujos destinos controlava. (Lavalette: 1999, 98) 

Jonas Hanway considerou as workhouses, como sendo “the greatest sink of 

mortality in these kingdoms”. No final do século XVIII estavam reunidas as provas 

suficientes para demonstrar que o workhouse system havia, de um modo geral falhado no 

cumprimento dos seus objectivos para com os filhos dos pobres.4 (Pinchbeck & Hewitt: 

1972-73, I, 177, 197; Crowther: 1983, 6-7) 

Durante os primeiros vinte anos da Revolução Industrial, as crianças provenientes 

das paróquias eram uma fonte fácil e renovável de trabalho para a indústria têxtil. No caso 

particular de grandes indústrias ou de indústrias localizadas em áreas isoladas, essas 

crianças representavam três grandes vantagens. Em primeiro lugar, o seu recrutamento 

permitia que as fábricas aumentassem o tamanho da sua força laboral de um modo 

relativamente fácil, reduzindo assim um grande obstáculo para o seu crescimento. Em 

segundo lugar, a inconveniência decorrente da gestão de um grande número de crianças 

oriundas das paróquias, nomeadamente dificuldades relacionadas com a disciplina e o seu 

sustento, era superável num período inicial face à situação económica favorável que elas 

provocavam, aumentando assim o capital da indústria. Em vez da construção de pequenas 

casas para os seus trabalhadores a um custo de £50 por casa, as fábricas podiam agora 

construir uma casa para os aprendizes com a capacidade de alojamento de mais de cem 

crianças por £300. O facto das crianças poderem ser obrigadas a trabalhar durante muitas 

horas seguidas contribuiu para economizar nos gastos das fábricas, aumentando o seu 

capital e evitando que estas tivessem necessidade de recorrer a um sistema de crédito. 

                                                 
4 Outras informações sobre as workhouses poderão ser consultadas em Crompton: 1997 e Crowther: 1983. 
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Finalmente, os donos da fábricas consideravam que as crianças oriundas das paróquias 

tinham a vantagem de não terem uma família para a qual seria necessário arranjar 

emprego. Assim, o desejo das paróquias populosas de diminuir o apoio da Poor Law 

impulsionou a movimentação de um grande número de jovens para as primeiras fábricas, 

onde desempenhavam tarefas simples. No período entre 1802 e 1811, quando o tráfico de 

crianças já não estava no seu auge na Grã-Bretanha, cinquenta paróquias londrinas 

enviaram ainda mais de 2.000 jovens aprendizes economicamente desfavorecidos para 

fábricas de têxteis. Cerca de 1.500 desses jovens foram enviados para as fábricas de 

algodão. Metade desses jovens tinha menos de onze anos quando foi enviada para as 

fábricas. (Alden: 1909, 4; Horn: 1994, 32) 

Como forma de remuneração pelo seu trabalho, as crianças recebiam comida, roupa 

e alojamento. No entanto, a qualidade variava de acordo com o carácter e as condições 

financeiras dos patrões. Alguns forneciam cuidados médicos, um mínimo de educação e 

algumas instalações destinadas à ocupação dos tempos livres, nomeadamente os Gregs de 

“Quarry Bank Mill” em Cheshire. Noutros casos, como o dos Needhams, donos de “Nitton 

Mill” em Derbyshire, os patrões quase não alimentavam os seus trabalhadores e 

maltratavam-nos. De um modo geral, as piores condições encontravam-se nas fábricas 

mais pequenas e antigas. (Horn: 1994, 33) 

 Com a introdução da máquina a vapor e a concentração da indústria nas cidades em 

crescimento do norte e centro do país, a necessidade de obter pauper apprentices diminuiu. 

Havia, então, um número suficiente de crianças locais que podiam ser contratadas pelos 

donos das fábricas que foram designadas por free children.5 O período de maior exploração 

do trabalho infantil, o sistema de aprendizes, havia virtualmente terminado por volta de 

1820. (Marshall: 1982, 207; Rule: 1986, 147; Nardinelli: 1990, 88; Bolin-Hort: 1989, 39) 

                                                 
5 Por volta de 1816, os níveis de trabalho infantil eram mais elevados nas cidades industrias do que nas zonas 
rurais. (Bolin-Hort: 1989, 57) 
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 A Tortura do Corpo e da Mente 

Os dados existentes sobre as condições laborais das crianças operárias fabris são, 

por vezes, conflituosos. As condições de trabalho dependiam da localização da fábrica, 

assim como da personalidade dos patrões e do modo como estes controlavam os 

contramestres que estavam directamente encarregues das crianças. São de salientar os 

casos de Robert Owen e de Sir Titus Salt que constituíram um exemplo de patrões 

modelares. Contudo, as condições de trabalho nas fábricas eram, de um modo geral, 

molestosas. O emprego árduo prematuro, numa altura em que os ossos ainda não estavam 

suficientemente desenvolvidos, assim como as condições laborais e as longas horas, 

tinham consequências nefastas, não só na saúde, como também na moral das crianças. 

O seguinte excerto do relato de Robert Blincoe (Employment of Children in 

Manufactories, 2nd Report of the Central Board; P.P. 1833) que havia sido aprendiz numa 

fábrica de algodão, é esclarecedor das condições laborais dos aprendizes fabris:6 

 

I consider that that employment makes many cripples; then there is the heat 

and the dust; then there are so many different forms of cruelty used upon 

them; then they are liable to have their fingers catched and to suffer other 

accidents from the machinery; then the hours is so long, that I have seen 

them tumble down asleep among the straps and machinery, and so get 

cruelly hurt; then I would not have a child of mine there because there is not 

good morals; there is such a lot of them together that they learn mischief. 

[...] Mind, we were apprentices, without father or mother to take care of us 

[...]. (In Pike: 1978, 80-1) 

  

                                                 
6 A obra A Memoir of Robert Blincoe (1832), da autoria de John Brown, testemunha a história deste órfão 
que em 1799, aos sete anos de idade, foi enviado da workhouse de St Pancras, em Londres, para 
Nottinghamshire, com o objectivo de trabalhar numa fábrica de algodão. 
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As crianças responsáveis pela manutenção das máquinas ficavam frequentemente 

encarregues de as limpar e colocar óleo, em locais que estavam fora do alcance dos 

adultos. Nas indústrias têxteis, os mais novos tinham a função de scavengers e piecers. 

Cabia aos scavengers apanhar os restos de algodão debaixo das máquinas e limpar o óleo, 

o pó e a sujidade dos seus mecanismos. Os piecers, por sua vez, tinham que se inclinar 

sobre as máquinas em movimento, de modo a emendar os fios partidos. Esta tarefa era 

extremamente arriscada, já que tinha de ser feita em pleno funcionamento da maquinaria. 

(Hammond & Hammond: 1978, 109) 

 As condições laborais nas fábricas eram, na maioria dos casos, aterradoras, uma vez 

que nem as máquinas nem os métodos de trabalho obedeciam às normas de segurança. 

Consequentemente, os acidentes fatais e mutiladores eram uma realidade constante. As 

primeiras fábricas de algodão tinham tectos baixos e estavam repletas de máquinas. A 

aderência do cotão ao óleo aquecido pela fricção poluía o ar e causava um cheiro fétido. A 

situação agravava-se à noite, devido à falta de ventilação e ao calor e fumo das muitas 

velas usadas para a iluminação dos locais de trabalho. Para piorar a situação, a constante 

mudança de temperatura tornava os trabalhadores mais susceptíveis a doenças e 

incapacidades que afectavam os mais jovens de uma forma particular. Quando uma criança 

que tivesse a ocupação de piecer na indústria têxtil, chegasse aos dezoito anos, já teria 

absorvido o ar poluído de uma fábrica de algodão durante uma década. (Rule: 1986, 142-4) 

Em Political Register (1824), da autoria de William Cobbett, é de salientar a 

indignação do autor em relação às condições laborais nas fábricas de algodão: 

 

Not only is there not a breath of sweet air in these truly infernal scenes, but, 

for a large part of the time, there is the abominable and pernicious stink of 

the gas to assist in the murderous effects of the heat. In addition to the 

noxious effluvia of the gas, mixed with the steam, there are the dust, and 
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what is called cotton-flyings or fuz, which the unfortunate creatures have to 

inhale; and the fact is, the notorious fact is, that well constituted men are 

rendered old and past labour at forty years of age, and that children are 

rendered decrepit and deformed, and thousands upon thousands of them 

slaughtered by consumptions, before they arrive at the age of sixteen [...]. 

(In Pike: 1978, 61) 

  

 As doenças mais comuns que afectavam as crianças operárias fabris eram a 

escrófula e a tuberculose pulmonar, visível pelas glândulas do pescoço dilatadas e pelos 

inchaços brancos das articulações. Nos melhores casos, as crianças que sobreviviam até à 

adolescência conseguiam libertar-se da doença, embora persistissem as deformações. 

Todavia, na sua maioria, os membros tinham que ser amputados e, no pior dos casos, as 

crianças trabalhavam até à morte. A tuberculose era também atribuída à inflamação do 

peito, resultante das mudanças de temperatura repentinas. (Cruickshank: 1981, 30) 

Para além das doenças, o risco de acidente ou até de morte era uma realidade 

constante que os trabalhadores tinham que encarar. No entanto, todas estas dificuldades 

eram forçosamente aceites e não era atribuído qualquer tipo de recompensa monetária a 

eventuais vítimas. (Rule: 1986, 141; Rule: 1992b, 210) 

No caso de acidente, os ordenados das vítimas eram suspensos de imediato, não 

lhes era prestada qualquer assistência médica, e não lhes era oferecida nenhuma 

recompensa, mesmo que ficassem incapacitadas de trabalhar. Os trabalhadores eram 

considerados meros mecanismos. (Rule: 1986, 147; Pinchbeck & Hewitt: 1972-73, II, 401) 

 Os perigos inerentes ao trabalho fabril são salientados pelo Factory Times, o órgão 

dos operários da indústria têxtil, de 15 de Novembro de 1895. Nesta edição semanal, 

tinham ocorrido os seguintes acidentes da indústria têxtil: 
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Young woman at Oldham, scalp wound, had to be taken to the Infirmary; 

young man taken to Oldham Infirmary with both arms broken and one thigh 

dislocated; a minder (adult), fractured arm, and badly lacerated, at 

Waterhead; a little piecer (boy) injured, at Waterhead; a spinner at Preston, 

both thighs broken; a suicide at Stalybridge, through trade depression; 

engine tender injured, at Higham; man killed in a Macclesfield mill. (In 

Clarke: 1913, 58) 

  

Como demonstra o seguinte excerto do Factory Times de 19 de Novembro de 1897, 

não se tratavam de acidentes isolados, mas de baixas comuns: 

 

[...] girl aged sixteen, at Skipton, caught in machinery, shockingly mutilated 

and killed; young man, at Rochdale, badly hurt; girl’s hand taken off, at 

Wigan [...]. (In Clarke: 1913, 59) 

 

 Os acidentes eram provocados muitas vezes por descuido ou falta de atenção, 

outras por fadiga ou exaustão. Em 1799 e também cinco anos mais tarde, em virtude dos 

anúncios da imprensa e de cartas a produtores, a enfermaria advertiu para a necessidade de 

proteger a maquinaria. Todos os anos, os registos incluíam listas de lacerações e fracturas 

de crianças que eram scavengers e piecers. A perda de dois ou três dedos não constituía 

uma excepção. Existiam acidentes mais graves, particularmente de raparigas cujo cabelo 

ou roupa eram apanhados na maquinaria. A título de exemplo, um médico de Stockport 

referiu o caso de uma rapariga que, em 1840, foi apanhada pelo cabelo e escalpada do nariz 

à parte de trás da cabeça. O patrão deu-lhe cinco xelins. A rapariga morreu na workhouse. 

Outra rapariga da mesma cidade foi puxada para o interior da máquina, partindo as ancas e 

deslocando o tornozelo, tendo ficado deficiente para toda a vida. (Porter: 1984, 353; 

Cruickshank: 1981, 42, 51) 
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O relatório do “Home Office Annual Report” de 1894 relata um total de cento e 

sessenta acidentes sofridos pelas crianças trabalhadoras fabris na cidade de Bolton e no 

respectivo distrito, sendo, na sua maioria, causados por scroll-bands e pelas rodas dos 

carretos das máquinas de tecer. Em todas as cidades onde havia uma indústria do algodão, 

era frequente encontrarem-se casos de crianças que já não tinham um dos membros, tais 

como um braço, uma perna, uma mão, ou um ou mais dedos. (Clarke: 1913, 88) 

Tal como um observador da época afirmou: 

 

The lives and limbs of these poor children are continually in danger, and 

you scarcely ever visit one of these abodes of misery, without seeing a 

mutilated child […]. (Peart: 1817, 13) 

  

Num discurso na Câmara dos Comuns datado de Março de 1832, M. T. Sadler 

refere os acidentes sofridos pelas crianças, em virtude do cansaço e do excesso de trabalho:  

 

The working of these children occasions a weariness and lethargy which it 

is impossible always to resist: hence, drowsy and exhausted, the poor 

creatures fall too often among the machinery, which is not in many 

instances sufficiently sheathed; when their muscles are lacerated, their 

bones broken, or their limbs torn off, in which case they are constantly sent 

to the infirmaries to be cured, and if crippled for life, they are turned out and 

maintained at the public cost, or they are sometimes killed upon the spot. (In 

Simkin: 1986, 12) 

  

 As crianças precisam de mais descanso que os adultos. Os espancamentos, comuns 

em grande parte das fábricas, eram aceites como o único meio para manter as crianças 

exaustas a trabalhar. A maioria dos acidentes acontecia ao final do dia, quando as crianças 
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já estavam cansadas. Assim sendo, os espancamentos eram também mais frequentes nesta 

altura, de acordo com o testemunho de um pai com oito filhos, que era ele próprio capataz:  

 

Did not this beating go on principally at the latter part of the day? – Yes. 

Was it not also dangerous for the children to move about those mills when 

they became so drowsy and fatigued? – Yes, especially by lamp-light. 

Do the accidents principally occur at the latter end of those long days of 

labour? – Yes, I believe mostly so. (In Gordon & Cocks: 1952, 173) 

  

A maioria das fábricas empregava um strapper que vigiava e batia nas crianças, 

com o intuito de impedir que estas adormecessem durante o desempenho das tarefas. Tinha 

ainda a função de assegurar o rendimento das crianças, de forma a acelerar a produção. 

Nalgumas fábricas, a situação era tal que era prática corrente mergulhar as crianças em 

cisternas de água para evitar a sonolência. Feridas e pisaduras eram os resultados mais 

comuns dos castigos sádicos dos contramestres. (Case: 1985, 37; Pinchbeck & Hewitt: 

1972-73, II, 408) 

 Em 1832, Sadler referiu alguns dos meios utilizados com o intuito de manter as 

crianças acordadas e de estimular os seus esforços: 

 

Sir, children are beaten with thongs prepared for the purpose. Yes, the 

females of this country, no matter whether children or grown up – I hardly 

know which is the more disgusting outrage – are beaten upon the face, arms 

and bosom – beaten in your “free market of labour”, as you term it, like 

slaves! These are the instruments. – (Here the honourable member exhibited 

some black, heavy, leathern thongs – one of them fixed in a sort of handle, 

the smack of which, when struck upon the table resounded through the 

House.) - They are quite equal to breaking an arm, but that the bones of the 

young are pliant. The marks, however, of the thong are long visible; and the 

poor wretch is flogged before its companions; flogged, I say, like a dog, by 
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the tyrant overlooker. We speak with execration of the cart-whip of the 

West Indies – but let us see this night an equal feeling rise against the 

factory-thong of England. (In Simkin: 1986, 12) 

  

 A maioria dos contramestres abusava da sua força física, obrigando as crianças a 

trabalhar como escravas. Na edição de Yorkshire do Factory Times, podiam-se encontrar 

vários casos de crianças que foram maltratadas pelos contramestres: um arrastou uma 

rapariga pelos cabelos de um lado ao outro da sala; outro bateu na cabeça de um rapaz e 

deu-lhe pontapés. Todavia, apenas um décimo destes casos apareceram nos jornais da 

época. Isto porque as crianças se encontravam, de um modo geral, demasiado assustadas 

para se queixarem aos seus pais, em virtude do receio de serem despedidas, ou ainda por 

temerem ser mais maltratadas por um contramestre vingativo. Obviamente que existiam 

contramestres amáveis e humanos, mas estes não correspondiam à regra. Num sistema 

como este, caracterizado pelas suas tendências para a escravatura, mesmo um contramestre 

meigo tinha que se impor, de modo a assegurar a produtividade e a obrigar os seus 

empregados a acompanhar o ritmo da maquinaria. (Clarke: 1913, 60) 

A brutalidade do sistema era, portanto, drasticamente agravada pelos maus tratos 

nas fábricas. Além dos vigilantes e fiandeiros, também os próprios pais agrediam 

frequentemente as crianças, na tentativa de as salvar de um castigo mais severo. As 

crianças eram, de igual modo, severamente punidas por chegarem tarde ao trabalho ou por 

conversarem com outras crianças. (Hammond & Hammond: 1978, 21) 

 Devido aos acidentes e maus tratos sofridos pelas crianças trabalhadoras fabris, o 

suicídio era, por vezes, o meio ao qual elas recorriam para fugir às crueldades do seu 

mundo. Em Household Words Magazine (1854), Henry Morley refere: “‘It is good when it 

happens,’ say the children – ‘that we die before our time.’” (In Simkin: 1986, 8-10) 
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A possibilidade de cometer suicídio em virtude do excesso de trabalho é também 

referida por John Fielden em The Curse of the Factory Children: 

 

[...] that they [children] were harassed to the brink of death by excess of 

labour, that they were flogged, fettered, and tortured in the most exquisite 

refinement of cruelty; that they were, in many cases, starved to the bone 

while flogged to their work, and that even in some instances, they were 

driven to commit suicide to evade the cruelties of a world, in which, though 

born to it so recently, their happiest moments had been passed in the garb 

and coercion of a workhouse. The beautiful and romantic valleys of 

Derbyshire, Nottinghamshire, and Lancashire, secluded from the public eye, 

became the dismal solitudes of torture, and of many a murder! (Fielden: 

1969, 5-6) 

  

 Em A Memoir of Robert Blincoe (1832), John Brown salienta as consequências 

resultantes do excesso de trabalho nas crianças, nomeadamente o suicídio. O próprio 

Robert Blincoe contemplou esta hipótese aos oito anos de idade, tendo-se sentido tentado a 

atirar-se de uma das janelas da fábrica onde trabalhava. (In Simkin: 1986, 4-6) 

Nas fábricas, as refeições só podiam ser tomadas a horas determinadas e os 

intervalos eram curtos. Estes variavam de fábrica para fábrica. Em algumas, para além do 

intervalo para o almoço, os trabalhadores comiam conforme a sua disponibilidade, por 

entre o pó e o barulho da maquinaria. Até mesmo as necessidades básicas constituíam um 

problema. Em muitas das fábricas, os trabalhadores só podiam ir à casa de banho com a 

autorização do contramestre e nalguns casos as crianças não aguentavam esperar, pelo que 

urinavam e molhavam as suas roupas. (Marshall: 1982, 99; Freedgood: 2003, 232) 

Na realidade, não só a saúde física das crianças trabalhadoras fabris era 

prejudicada, como também estavam sujeitas a más condições morais. Tal como a crueldade 

nas fábricas era um mero reflexo da brutalidade da vida que caracterizava a sociedade da 
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altura, também o eram os padrões que degradavam a moral das crianças trabalhadoras 

fabris. (Pinchbeck & Hewitt: 1972-73, II, 410) 

Em The Half-Time System as it Affects Girls, Richard Waddington refere que, a 

partir do momento em que começava a frequentar uma fábrica, a criança transformava-se 

numa criatura vulgar: 

 

The general opinion of good mothers is that directly the child goes into the 

mill it is radically changed, and becomes coarse and vulgar. I maintain that 

mill life is not conductive to ideas of propriety, gentleness, and nobility in 

young children. [...] (In Clarke: 1913, 92) 

 

O testemunho de Miss Abrahams, uma inspectora fabril, na “Royal Commission on 

Labour” de 1895 salienta a questão da imoralidade das condições de trabalho nas fábricas: 

 

Though the conditions of mill life in Lancashire are closely similar to those 

in Yorkshire, I found a larger number of cases of actual immorality and of 

immoral tendencies. I see no explanation for this except in the fact that the 

sanitary accommodation is much more frequently common to men and 

women in Lancashire than it is in Yorkshire. Two cases of immorality have 

been directly traced to this, and it is mentioned as the cause of much loose 

language and immoral behaviour. (In Clarke: 1913, 89) 

 

Num estudo cuidado relativo aos efeitos negativos da vida fabril na moralidade de 

mulheres, raparigas e crianças, Miss Abrahams considerou que a linguagem imprópria 

utilizada pelos contramestres tinha um efeito nocivo, particularmente sobre as crianças. 

Acrescentou ainda que, uma causa mais comum da imoralidade nas raparigas e crianças em 

geral era a falta de alojamento, sendo que nalgumas fábricas era frequente a utilização das 

mesmas instalações para homens, mulheres e crianças. (In Clarke: 1913, 90) 
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A concentração de pessoas de ambos os sexos e de todas as idades num único local 

de trabalho, o contacto inevitável, o amontoar de pessoas num espaço pequeno, teve 

consequências nefastas na moral dos operários fabris, especialmente dos mais novos. 

(Engels: 1982, 176-7) 

Grande parte dos patrões fabris e dos seus filhos explorava sexualmente as suas 

empregadas. De acordo com Emsley, os abusos e agressões sexuais não eram denunciados. 

Durante o século XIX, as mulheres pareciam relutantes em participar as ofensas sexuais, 

devido à vergonha causada pela moralidade rigorosa da época vitoriana. Muitas mulheres 

da classe trabalhadora eram desencorajadas, pela relutância dos oficiais masculinos que 

não levavam as queixas a sério, em especial quando um homem de uma posição social 

superior estava envolvido. (Rule: 1986, 199; Emsley: 1987, 24) 

O patrão era soberano perante os seus empregados. A ameaça de despedimento era 

suficiente para ultrapassar toda e qualquer resistência em nove de cada dez casos. Na 

eventualidade de o patrão ser avarento, a sua fábrica era o seu harém. (Engels: 1982, 177) 

Existem alguns testemunhos que nos alertam para a existência de abusos sexuais a 

menores: 

 

[...] the master was kicking her [a girl] along the floor, and she was bleeding 

at both mouth and nose; I asked what was the matter; and she said he 

wanted familiarities with her; this was in the forenoon, in the winter time. 

     This system gives a very great and very improper control over those 

young women to such individuals; have you, upon your knowledge, reason 

to suspect that improper advantages are taken of that control, and of the 

defenceless situation, especially of the female hands? – Yes, I have every 

reason to believe that such is the case; for this same gentleman had a 

considerable number of females that have been working under him that have 

had children by him. (In Gordon & Cocks: 1952, 189) 
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A prostituição das raparigas e das mulheres, muitas vezes iniciada no próprio local 

de trabalho por algum contramestre ou patrão, constituiu uma necessidade económica para 

inúmeras famílias. Richard Oastler, cuja determinação foi importante na luta contra o 

emprego de crianças, conta a história do seu primeiro contacto com a realidade horrenda 

do abuso de crianças nas fábricas e dos efeitos morais resultantes da sua exploração: 

 

The demoralizing effects of the system are as bad, I know it, as the 

demoralizing effects of slavery in the West Indies. I know that there are 

instances and scenes of the grossest prostitution among the poor creatures 

who are the victims of the system, and in some cases are the objects of 

cruelty and rapacity and sensuality of their masters. (In Gordon & Cocks; 

1952, 155-6) 

  

 A crueldade era, de facto, uma característica marcante do sistema fabril. A maior 

parte do tempo imperava o medo que fazia reinar a lei do silêncio sobre estas práticas, 

medo do despedimento, medo de não voltar a encontrar emprego, medo de não sobreviver. 

 

 

 Medidas de Protecção Legislativas 

Muitos reformadores chamaram a atenção para o efeito adverso que o trabalho tinha 

na saúde e no físico dos mais novos. Eles argumentavam que a sua exploração subestimava 

o futuro bem estar, da força laboral da nação. Se os mais novos prejudicassem a sua saúde 

por excesso de trabalho, isso iria reduzir as suas futuras capacidades produtivas, o que por 

sua vez seria prejudicial para a futura prosperidade da nação. (Horn: 1997, 108) 

Apesar deste cenário, muitos não aceitavam a necessidade de regulamentação 

fabril. Os argumentos utilizados contra a fixação de uma idade mínima ou de um limite de 

horas laborais para as crianças, permitem obter um conhecimento profundo relativamente 
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ao modo como esta questão era encarada na altura. Um dos argumentos utilizados era o 

facto de se interferir com a liberdade laboral. As crianças em questão eram aquelas que 

podiam ou não ser enviadas para as fábricas pelos seus pais. Em History of the Cotton 

Manufacture in Great Britain, Edward Baines, um opositor da legislação fabril, salienta as 

vantagens do emprego de crianças para a melhoria do nível de vida das classes 

trabalhadoras: 

 

Where a spinner is assisted by his own children in the mill, as is very 

frequently the case, his income is so large that he can live more generously, 

and clothe himself and his family better, than many of the lower class of 

tradesmen; and, though improvidence and misconduct too often ruin the 

happiness of these families, yet there are thousands of spinners in the cotton 

districts who eat meat every day, wear broad cloth on the Sunday, dress 

their wives and children well, furnish their houses with mahogany and 

carpets, subscribe to publications, and pass through life with much of 

humble respectability. (Baines: 1835, 446) 

 

Os pais eram, por natureza, os guardiões dos seus filhos e qualquer interferência 

neste campo implicava a inadequação destes, no exercício das responsabilidades parentais. 

Também se argumentava que a saúde das crianças não era afectada pelas longas horas 

laborais, uma vez que o trabalho que elas desempenhavam nas fábricas era leve e pouco 

desgastante. (Alden: 1909, 2-3; Marshall: 1982, 208-9) 

Para os opositores da legislação fabril, as crianças empregues noutras áreas 

trabalhavam em condições ainda mais degradantes: 

 

[…] some children have unquestionably suffered from working beyond their 

strength. But abuse is the exception, not the rule. Factory labour is far less 
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injurious than many of the most common and necessary employments of 

civilized life. (Baines: 1835, 454) 

 

Enfatizavam ainda o facto de, as condições fora das fábricas serem, de igual modo, 

perigosas para a saúde, devido à sujidade das ruas, à sobrelotação das casas e à falta de 

locais para a aprendizagem. (Marshall: 1982, 208-9) 

As longas horas de trabalho eram, assim, uma característica da indústria têxtil 

britânica, sendo até recomendáveis. A ideia era a de que, quanto menos tempo se tivesse 

para a ociosidade, melhor. (Ward: 1983, 56) 

W. Cooke Taylor, um grande opositor da legislação fabril, descreveu em Factories 

and the Factory System (1844), as razões pelas quais as crianças deviam continuar a 

trabalhar nas fábricas: 

 

[...] the infant labour – or the juvenile labour, as it should be called – in 

factories, is in fact a national blessing, and absolutely necessary for the 

support of the manifold fiscal burthens which have been placed upon the 

industry of this country. [...] 

It is a sad confession to make, but owing, perhaps, to some peculiar 

obliquity of intellect or hardness of heart – we would rather see boys and 

girls earning the means to support in the mill than starving by the road-side, 

shivering on the pavement, or even conveyed in an omnibus to Bridewell... 

(In Pike: 1978, 210-11) 

 

Apesar da forte oposição, gradualmente foram promulgadas medidas de protecção 

legislativas. Um êxito na luta para assegurar o melhoramento das condições laborais das 

mulheres e crianças foi a aceitação por parte do Estado, do facto de que era seu dever 

fornecer alguma protecção àqueles que não se podiam proteger a si próprios e ainda prestar 

atenção à saúde e à educação dos seus futuros cidadãos. (Marshall: 1982, 211) 
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Os primeiros reformadores industriais tinham pouca, ou mesmo nenhuma, 

organização. Consequentemente, os primeiros esforços legislativos dependiam, acima de 

tudo, de indivíduos benevolentes, como Sir Robert Peel. Os nomes de Robert Owen, Lorde 

Shaftesbury, Michael Sadler e Richard Oastler fazem parte da história inicial, promovendo 

esforços com a sabedoria e a coragem necessárias para conseguir que a legislação 

contemplasse as medidas adequadas para a protecção da vida e da saúde do trabalhador 

industrial. (Mathias: 1995, 182; Ward: 1983, 65; Rackham: 1938, 7-8; Checkland: 1979, 

246) 

Os reformadores procuravam regulamentar o trabalho infantil, mas não a sua 

erradicação, uma vez que acreditavam que as famílias não seriam capazes de abdicar do 

ordenado das crianças com mais de nove anos de idade. Além disso, a maioria dos 

observadores considerava que as fábricas têxteis não funcionariam sem o trabalho de 

crianças. Nesta perspectiva, a Revolução Industrial criou um sistema dependente do 

trabalho infantil, e a política de laissez-faire não apresentava esperanças para o 

melhoramento das condições laborais das crianças. (Nardinelli: 1990, 103) 

Em virtude da extensão da legislação fabril e do seu carácter fragmentário, torna-se 

difícil mencionar todas as mudanças que vieram melhorar, ainda que gradualmente, as 

condições dos trabalhadores industrias, particularmente das crianças. Assim sendo, foi feita 

uma selecção cuidada das medidas consideradas mais relevantes para a protecção das 

crianças, particularmente na indústria têxtil. Será ainda efectuada uma breve referência à 

legislação noutras indústrias, de modo a garantir um seguimento lógico da luta contra a 

exploração do trabalho infantil. 
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A Lei de 1802 

 A primeira Lei Fabril a nível mundial foi promulgada pela Câmara dos Comuns em 

1802. Os aprendizes fabris foram o primeiro grupo juvenil a conseguir protecção laboral 

governamental, não se tendo registado uma grande oposição. Nos inícios do século XIX, a 

condição dos aprendizes das novas fábricas de algodão e de lã de Lancashire e Yorkshire 

havia começado a despertar a atenção. Crianças, por vezes com apenas seis ou sete anos de 

idade, eram enviadas pelos Poor Law Guardians de toda a Inglaterra para as fábricas 

têxteis onde sofriam de todos os males e terrores imagináveis. A Lei de 1802 – Health and 

Morals of Apprentices Act – tentou limitar este mal, reduzindo o horário de trabalho dos 

aprendizes e melhorando as suas condições de trabalho. Eles teriam que receber alguma 

educação, não dormir com mais de duas crianças na mesma cama, e frequentar a igreja 

uma vez por mês. Visto que foram tomadas providências no sentido de pintar e ventilar 

todas as fábricas de lã e algodão, esta lei pode ser considerada a primeira medida 

legislativa fabril. (Behlmer: 1982, 6; Ward: 1983, 58; Rackham: 1938, 8) 

Para assegurar o cumprimento das providências promulgadas, foi inaugurado um 

sistema voluntário de inspecção fabril. Na suas sessões anuais, os Juízes de Paz deveriam 

nomear duas pessoas responsáveis pela inspecção das fábricas, os então chamados visitors. 

Todavia, este sistema de inspecção fabril não se revelou eficaz, visto que tudo era 

preparado de antemão para a visita dos inspectores, os quais não encontravam nenhuma 

anomalia. Em muitos distritos, a Lei de 1802 não era conhecida e em muitos outros, 

embora fossem nomeados visitors, estes nem se davam ao trabalho de inspeccionar as 

fábricas ou negligenciavam a informação recolhida. Contudo, nalguns distritos, os visitors 

trabalhavam seriamente. Era o caso de West Riding, Yorkshire em 1803. (Djang: 1942, 28-

9; Hutchins & Harrison: 1911, 18) 
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A Lei de 1802 tentou banir o trabalho nocturno7 de crianças e limitar o seu horário 

laboral a doze horas diárias. Todavia, esta não foi acompanhada por medidas eficazes de 

coacção e, em todo o caso, a introdução da máquina a vapor estava a libertar as fábricas da 

sua localização em áreas pouco povoadas e a abrir caminho para o recrutamento de 

crianças da cidade, as chamadas free children. (Hunt: 1981, 10; Ward: 1983, 65) 

Além disso, não foi estabelecido um limite etário ao estatuto de aprendiz, pelo que 

muitas crianças de sete e oito anos de idade ou mesmo mais novas, eram forçadas a 

trabalhar como aprendizes nas fábricas de lã e algodão. (Djang: 1942, 121) 

 

 

A Lei de 1819 

Quando se tentou proteger legalmente as chamadas free children, verificou-se uma 

forte oposição. Defendeu-se que, se as crianças não trabalhassem para ganhar dinheiro 

iriam morrer à fome, que as condições nas fábricas de tecelagem de algodão eram 

melhores do que em muitos outros locais e que a existência das indústrias têxteis dependia 

da mão-de-obra infantil. O principal defensor da reforma fabril na altura era Robert Owen. 

Quando Robert Owen informou a Comissão de Inquérito de 1815 que, nas suas tecelagens 

em New Lanark nenhuma criança com menos de dez anos era empregue, iniciando uma 

campanha para limitar as horas de trabalho infantil para as dez horas e meia, perguntaram- 

-lhe se não havia perigo destas crianças adoptarem maus hábitos por falta de uma 

ocupação. (Ward: 1983, 65; Rackham: 1938, 9; Robson: 1931, 7) 

                                                 
7 A proibição do trabalho nocturno remonta a 1802, abrangendo apenas as fábricas. Em 1802, a Lei impedia 
os aprendizes de trabalhar nas fábricas das nove horas da noite às seis horas da manhã. Em 1819, o trabalho 
nocturno (das nove horas da noite às cinco horas da manhã) foi proibido aos trabalhadores com idades 
compreendidas entre os nove e os dezasseis anos. Em 1831, a proibição do trabalho nocturno abrangeu todos 
os que tinham menos de vinte e um anos de idade. (Djang: 1942, 134-5) 
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Investigações levadas a cabo por uma Comissão da Câmara dos Comuns e duas 

Comissões da Câmara dos Lordes, conduziram à promulgação de uma Lei em 1819 da 

autoria de Robert Peel. Tornou-se ilegal o emprego de crianças com menos de nove anos 

de idade nas fábricas de algodão e as crianças com menos de dezasseis anos foram 

proibidas de trabalhar mais de doze horas diárias. Através da promulgação da Lei de 1819 

foi estabelecido, pela primeira vez, um limite etário para o emprego de crianças nas 

fábricas. (Alden: 1909, 5; Ward: 1983, 65; Hunt: 1981, 10; Djang: 1942, 121) 

Os inspectores fabris tinham que garantir o cumprimento das exigências 

respeitantes às refeições, às pausas para descanso, ao trabalho nocturno e às horas extras. A 

Lei Fabril de 1819 veio exigir que houvesse um horário pré-estabelecido para as refeições. 

Esta Lei estipulou que, toda a criança trabalhadora teria direito diariamente a pelo menos 

trinta minutos para o pequeno-almoço e uma hora para o almoço (entre as onze horas e as 

duas da tarde). A partir de então, todas as leis fabris importantes incluíam exigências 

respeitantes às refeições. (Djang: 1942, 133) 

 Todavia, a Lei Fabril de 1819 não foi muito eficaz. Só se aplicava às fábricas de 

algodão e, apesar de proibir o trabalho de crianças com menos de nove anos de idade, não 

havia meios para reforçar a aplicação de todas as medidas, permitindo a evasão. (Rackham: 

1938, 9; Robson: 1931, 11) 

 

 

A Lei de 1833 

O movimento de reforma das fábricas constituiu uma prova evidente de que, uma 

consciência pública pesada podia obrigar o parlamento a proteger a criança trabalhadora. 

Com a revelação de que a Lei Fabril de 1819 da autoria de Peel e a legislação de 1826 da 

autoria de John Cam Hobhouse, um deputado radical de Westminster, não tinham sido 
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capazes de assegurar a protecção adequada das crianças empregues na industria têxtil, os 

reformadores do norte iniciaram uma nova e árdua campanha. (Behlmer: 1982, 7) 

Richard Oastler iniciou uma campanha ao escrever uma carta ao jornal de Leeds 

datada de Setembro de 1830, baseando as suas observações no facto de que: “it is the pride 

of Britain that a slave cannot exist on her soil”. (Robson: 1931, 14) 

Rapidamente, Richard Oastler, Michael Sadler e os seus aliados começaram a 

promover uma campanha de apoio ao Ten Hours Bill, proposta por Sadler em Março de 

1832. Em meados dos anos 1830, os donos das fábricas que continuavam a opor-se à 

redução do horário de trabalho das crianças ou que tentavam evitar a legislação existente, 

eram denominados como desrespeitadores da lei, tiranos e assassinos. (Ward: 1983, 66; 

Behlmer: 1982, 8) 

Depois de Sadler perder o seu lugar de deputado em 1832, foi Lorde Ashley (que 

viria a ser o sétimo Earl of Shaftesbury) que se tornou deputado parlamentar pela reforma 

fabril. O papel fulcral de Ashley em modificar e estender as leis fabris é bem conhecido, tal 

como o seu esforço para ajudar as crianças operárias, das minas e os pequenos limpa-

chaminés. No seu entender, uma vez que o Estado tinha a responsabilidade de proteger e 

cuidar do bem estar moral e físico do seu povo, a legislação para a protecção das crianças 

fazia todo o sentido. (Behlmer: 1982, 9; Nardinelli:1990, 15) 

Em resultado dos seus esforços, o Parlamento promulgou a Lei de 1833 que 

impunha medidas regulamentadoras do trabalho infantil e facilitava à inspecção 

governamental, a tarefa de assegurar o cumprimento da lei. 

A distinção entre crianças e jovens foi estabelecida, pela primeira vez, na Lei de 

1833. Entre os nove e os treze anos de idade eram consideradas crianças e os que tinham 

idades compreendidas entre os treze e os dezoito eram conhecidos por jovens. As crianças 

não deveriam trabalhar mais do que quarenta e oito horas semanais ou nove horas diárias e 
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tinham que frequentar a escola durante doze horas semanais. Os jovens deveriam trabalhar 

doze horas diárias ou sessenta e nove semanais. O trabalho nocturno (entre as oito e meia 

da noite e as cinco e meia da manhã) era proibido para todos os menores de dezoito anos 

de idade. (Djang: 1942, 121-2; Rackham: 1938, 9-10; Lavalette: 1999, 78; Thomas: 1970, 

67) 

A Comissão Fabril de 1833 recomendou que o Governo deveria nomear três 

inspectores para visitar os principais distritos, exercendo as funções necessárias para 

promover o cumprimento da lei. Estas recomendações da Comissão Fabril foram adoptadas 

pelo Parlamento na Lei Fabril de 1833. Nos finais de 1833 foram nomeados os primeiros 

quatro inspectores fabris: Leonard Horner, Thomas Jones Howell, Robert Rickards e 

Robert Jones Saunders. A nomeação de uma equipa de inspectores a tempo inteiro 

constituiu uma das medidas mais importantes de toda a legislação fabril, havendo assim, 

pela primeira vez, alguma garantia de que as leis promulgadas em Parlamento fossem 

cumpridas. (Djang: 1942, 31-2; Rackham: 1938, 9; Robson: 1931, 34) 

No entanto, o sucesso desta medida legislativa não foi notório. O número de 

estabelecimentos que cada um dos inspectores tinha de supervisionar era demasiado 

extenso, para que estes pudessem realizar as suas tarefas com êxito e, embora eles tivessem 

alguma ajuda por parte de inspectores assistentes, os fabricantes estavam tão adversos a 

interferências externas que não era permitido aos inspectores assistentes, irem além do 

escritório onde se encontravam os registos para serem inspeccionados. Somente os 

próprios inspectores das fábricas estavam autorizados a verificar o que se passava nas 

mesmas. (Marshall: 1982, 213) 

 Os donos das fábricas que estavam, em geral, satisfeitos com o sistema fabril em 

vigor, não estavam dispostos a mostrar as suas fábricas aos inspectores, tal como 

demonstra o testemunho de Eliza Marshall: 
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State whether, when your mill has been shown, and when people have come 

to look at it, there has not been a great deal of preparation before it has been 

seen by a stranger? – Yes, there has. 

Has there been a great deal done to make it appear clean and nice, and the 

children tidy? – Yes, a great deal. [...] 

Did the children come in their Sunday clothes then? – Yes. 

Were all the children there? – Yes, for anything I know. 

Were any of those who were ill-looking or unwell kept away? – There were 

some of them sent home. (In Gordon & Cocks: 1952, 183) 

  

No entanto, e como já terá sido referido, apesar das dificuldades sentidas, a 

nomeação de inspectores constituiu um marco importante para a criação de uma sociedade 

industrial civilizada. 

Apesar dos inspectores terem grandes poderes administrativos, legislativos e 

judiciais, na prática, o seu trabalho era bastante difícil. A lei era demasiado inovadora para 

os patrões que se mostravam reticentes perante a intervenção vinda do exterior. Além 

disso, a lei permitia a evasão. 

Uma das principais razões para o não cumprimento da regulamentação horária da 

Lei de 1833 foi o facto de os patrões sem escrúpulos, recorrerem à prática do sistema de 

turnos. Apesar da lei restringir o horário laboral das crianças e dos jovens a nove e doze 

horas diárias respectivamente, o horário de trabalho poderia ir das cinco e meia da manhã 

às oito e meia da noite do mesmo dia. As crianças e os jovens eram obrigados a trabalhar 

em vários turnos, pelo que os inspectores não se poderiam certificar do seu horário laboral. 

(Djang: 1942, 34, 126) 

Em suma, a Lei de 1833 dizia respeito a todos os trabalhadores das fábricas têxteis, 

exceptuando os das fábricas de seda. O trabalho nocturno foi proibido a todos os menores 

de dezoito anos, as crianças com menos de nove anos de idade não podiam trabalhar nas 



____________________________________________________________________________  Dedos Ágeis 

 
72

fábricas têxteis, enquanto que as crianças entre os nove e os onze (subindo para os nove e 

os treze num período de ajustamento de dois anos e meio), foram limitadas a trabalhar 

nove horas por dia (ou quarenta e oito horas por semana). No caso dos jovens entre os treze 

e os dezoito anos de idade, o horário diário foi limitado a doze horas. Adicionalmente, os 

jovens entre os nove e os treze anos tinham que frequentar a escola por duas horas diárias e 

apresentar um comprovativo (voucher), de como o haviam feito, antes de poderem 

continuar a trabalhar. (Ward: 1983, 67-8; Horn: 1997, 108) 

Alguns donos de fábricas, ressentidos por terem sido os mais prejudicados pela 

regulamentação e não desejosos de assumir os seus deveres administrativos para garantir o 

melhoramento das condições laborais e a educação dos seus jovens trabalhadores, 

dispensaram todos, com menos de treze anos de idade. Outros reagiram, contratando 

professores pouco qualificados e baratos para obedecerem minimamente ao espírito da lei. 

(Horn: 1997, 109) 

Os pais das crianças criaram algumas dificuldades à implementação destas medidas 

legislativas. Alguns queriam que os seus filhos trabalhassem, de modo a contribuir para o 

ordenado familiar, embora não tivessem ainda atingido a idade mínima legal. A fraude era 

encorajada pelo facto das idades serem difíceis de estabelecer numa altura em que não se 

fazia o registo obrigatório dos nascimentos.8 Os registos só entraram em vigor em 1837 – 

The Registration of Births and Deaths Act – e a sua obrigatoriedade foi adiada até a década 

de setenta. Médicos condescendentes testemunhavam que, uma criança muito jovem 

aparentava ter a força e a aparência de uma criança com a idade necessária para trabalhar. 

As próprias crianças, por seu lado, estavam ansiosas por fazerem um exame médico de 

modo a ingressarem no mundo laboral. Noutros casos, os pais falsificavam os registos de 

nascimento ou recorriam a documentos de crianças mais velhas, para garantir a aceitação 

                                                 
8 Apesar de várias tentativas para a determinação da idade através da dentição, o critério mais utilizado era a 
altura da criança. (May: 1987, 63) 
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dos seus filhos no mundo do trabalho. Nas grandes cidades, os mais novos mudavam de 

emprego tão frequentemente que os inspectores não os conseguiam acompanhar, o que 

afectava a sua ida à escola. (Horn: 1997, 110; ; Checkland: 1979, 247; Cruickshank: 1981, 

85) 

 

 

Medidas Educativas 

A Lei de 1833 foi a primeira medida educativa a ser tomada no sentido de garantir 

uma escolaridade obrigatória e, embora as escolas disponíveis para estas crianças fossem 

aterradoras e os seus pais tivessem que pagar pequenos honorários exigidos pelas mesmas, 

este foi um marco social de extrema importância que viria a demarcar uma mudança social. 

(Marshall: 1982, 211-2) 

Assim, o segundo objectivo da Lei de 1833 era o de educar as crianças, desde que 

isso não fosse incompatível com o seu trabalho nas fábricas. A Lei estabelecia que as 

crianças deviam frequentar a escola duas horas por dia, com excepção dos domingos. As 

boas intenções do Parlamento ao promulgar esta legislação não são negadas. Contudo, 

exigir a uma criança que trabalhasse durante nove horas por dia e que ainda frequentasse a 

escola por mais duas horas, à noite, revelou-se excessivamente exigente para uma criança 

em fase de crescimento. A maioria das crianças estava demasiado cansada para estudar 

após um árduo dia de trabalho, pelo que algumas eram, muitas vezes, encontradas a dormir 

em plena aula. As que trabalhavam no sistema de turnos nas fábricas eram praticamente 

impedidas de frequentar a escola, dado trabalharem das cinco e meia da manhã às oito e 

meia da noite. Mesmo quando este não era o caso, era muito difícil para as crianças 

operárias frequentarem a escola, dado a maioria delas já estar encerrada quando estas 

terminavam o seu trabalho. (Djang: 1942, 129) 
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A frequência da escola tornava-se, muitas vezes, impossível por falta de 

estabelecimentos e nos locais onde estes existiam eram de fraca qualidade. As escolas 

eram, muitas vezes, caves ou casas das caldeiras. De um modo geral, considerava-se que as 

crianças operárias fabris não podiam frequentar escolas diurnas, e que estas se 

encontravam demasiado exaustas para a frequência de escolas à noite. (Rackham: 1938, 

13; Robson: 1931, 185) 

Mais tarde, os inspectores puderam atribuir subsídios às escolas através das multas 

recolhidas e a situação melhorou gradualmente. Uma vez que não houve nenhum sistema 

de educação básica nacional até 1870, para muitas crianças a única hipótese de educação 

era começar a trabalhar numa fábrica, para poder frequentar a escola uma parte do dia. 

(Rackham: 1938, 14) 

Insatisfeitos com as medidas educativas da Lei de 1833, os inspectores defendiam a 

adopção de um sistema no qual as crianças trabalhassem durante uma parte do dia e 

estudassem durante a outra. Esta sugestão foi adoptada pela Lei de 1844 que introduziu o 

que viria a ser conhecido pelo sistema de educação por turnos (half-time system). De 

acordo com este sistema, as crianças com idades compreendidas entre os oito e os treze 

anos deveriam trabalhar meio dia e estudar durante a outra metade ou então deveriam 

trabalhar durante três dias alternados e estudar durante cinco horas nos três restantes. 

(Thomas: 1970, 213-4) 

Todos concordavam que, no caso de haver escolas e dos patrões cumprirem a lei, 

iriam surgir resultados satisfatórios. Todavia, a escassez das escolas, as condições 

miseráveis, os baixos ordenados dos professores que afastavam muitos da profissão e a 

apatia dos pais das crianças trabalhadoras foram factores que, em conjunto, impediram o 

sucesso desta medida. 
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As cláusulas educativas das Leis Fabris anteriores introduziram a educação 

obrigatória de uma forma rudimentar. Os inspectores eram muito zelosos no cumprimento 

das suas funções: eles inspeccionavam as escolas, examinavam os certificados escolares, 

perseguiam os patrões que não tomavam as devidas medidas legais, assim como os 

professores que passavam certificados de frequência falsos. A ineficácia das escolas, 

constatada pelos inspectores, conduziu a uma maior intervenção por parte do Estado. A 

legislatura foi criticada por não ter fornecido os fundos necessários para a criação de 

escolas que garantissem a educação básica, às crianças trabalhadoras fabris. Quando, 

posteriormente, o sistema de educação por turnos foi alargado a outras indústrias para além 

da indústria têxtil através da Lei Fabril de 1867 e da Workshops Regulation Act desse 

mesmo ano, a incapacidade do Estado em fornecer as condições necessárias tornou-se 

insustentável. (Djang: 1942, 130-1) 

Em 1870, foi promulgada uma Lei de Educação que veio reduzir o trabalho dos 

inspectores fabris no que diz respeito à educação das crianças da classe trabalhadora. A 

inspecção das escolas estatais – que cresciam rapidamente – passou a ser da 

responsabilidade dos oficiais do Ministério da Educação e das autoridades locais. Os 

inspectores fabris, apenas tinham que se debruçar sobre a frequência assídua das crianças 

que se encontravam sob o sistema de educação por turnos. A Lei de 1870 foi fundamental 

para o estabelecimento de Board Schools a nível nacional. (Djang: 1942, 131; Checkland: 

1979, 372) 

Em 1880, foi aprovada uma Lei de Educação que permitia às autoridades locais 

exigir a frequência escolar de crianças até aos treze anos de idade. Contudo, por essa 

altura, as leis fabris continuavam a permitir que crianças com mais de onze anos 

trabalhassem nas fábricas. 
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Apesar de todas as críticas relativamente aos defeitos das primeiras leis fabris, há 

muitos dados que comprovam que estas vieram fornecer às crianças operárias alguma 

educação que, caso contrário, não teriam recebido. O sistema de educação por turnos teve 

uma existência que se prolongou por quarenta anos. Não teria sido tolerável, se tivesse 

existido até 1880, quando a educação obrigatória se começou a expandir por todo o Reino 

Unido. O que os inspectores não haviam conseguido fazer, os oficiais do Ministério da 

Educação estavam a cumprir com dedicação. (Djang: 1942, 131-3) 

Para as crianças operárias fabris, a educação era considerada tão necessária como a 

vacinação: cada uma visava a protecção directa da sociedade, uma contra a imoralidade e a 

outra contra a doença física.9 (Cruickshank: 1981, 87) 

 

 

A Lei de 1844 

Após várias tentativas para a alteração da Lei de 1833, foi promulgada a Lei de 

1844 que reduziu a idade mínima das crianças que trabalhavam nas fábricas para os oito 

anos de idade e limitou o dia de trabalho dos que tinham entre os oito e os treze anos de 

idade, para as seis horas e meia ou sete horas. Nenhuma criança com menos de treze anos 

poderia trabalhar mais de sete horas sucessivas ou dez horas em dias alternados. Os 

trabalhadores infantis nas fábricas de seda com menos de onze anos de idade foram, pela 

primeira vez, abrangidos pela legislação fabril. (Alden: 1909, 7; Ward: 1983, 71; Horn: 

1997, 111) 

Em 1844, houve a primeira tentativa para a protecção do trabalhador contra o risco 

de acidente nas fábricas. Os acidentes teriam que ser comunicados ao inspector e cirurgiões 

teriam de investigar a natureza e a causa do acidente. A Lei de 1844 decretou a delimitação 

                                                 
9 Outras informações sobre a educação das crianças que trabalhavam nas fábricas podem ser consultadas em 
Robson: 1931 e Thomas: 1970 (Capítulo 11).  
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da maquinaria e a Secção 20 proibia a limpeza da maquinaria em movimento, por parte das 

crianças. Todavia, esta Lei continha algumas lacunas que foram aproveitadas pelos donos 

das fábricas. Assim, apesar da Lei de 1844 proibir os jovens trabalhadores de limpar as 

máquinas em funcionamento, continuava a haver acidentes sérios devido a esta causa. Os 

adultos que trabalhavam à peça não pretendiam parar as máquinas para que estas pudessem 

ser limpas, uma vez que, como já terá sido referido neste capítulo, isso reduzia a produção 

e, consequentemente, os ganhos. (Rackham: 1938, 16-7; Djang: 1942, 148; Horn: 1997, 

112) 

Toda a legislação promulgada até 1844 limitava-se a abranger as fábricas têxteis. 

Milhares de crianças continuavam a trabalhar em empregos não regulamentados, tais como 

a agricultura e muitas outras áreas, na sua maioria, nocivas para a saúde infantil. (May: 

1987, 63; Mathias: 1995, 183) 

 

 

A Lei de 1847 

O debate relativo às condições de trabalho na indústria continuou, tendo Fielden 

assumido o lugar de Ashley como líder parlamentar. Entretanto, aumentava a agitação em 

Lancashire e Yorkshire pela redução do horário de trabalho, não apenas para as crianças, 

mas também para os adultos e surgiu a exigência em forma de movimento, para a criação 

de uma Ten Hours Bill para todos os operários fabris. No entanto, a hostilidade dos 

fabricantes e políticos a qualquer interferência legislativa relativamente à mão-de-obra dos 

homens foi de tal ordem que, os reformadores acharam mais prudente limitar as suas 

exigências às mulheres e aos jovens – rapazes e raparigas com menos de dezoito anos. O 
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resultado desta táctica foi a Lei das Dez Horas, de 1847 que, graças ao esforço de Fielden 

limitou o horário das mulheres e crianças operárias a dez horas diárias.10 

Todavia, em 1848 havia relatos de evasões em Lancashire e de campanhas para a 

revogação da lei. Os produtores mantinham as suas máquinas em funcionamento até 

quinze horas por dia e os operários trabalhavam em turnos, por vezes iniciando o trabalho 

muito cedo, saindo da fábrica por algum tempo – ao meio do dia e voltando a trabalhar à 

noite – cumprindo assim as dez horas estabelecidas. Desta forma, era impossível controlar 

o excesso de horas laborais, uma vez que o trabalho de cada criança na fábrica não era 

contínuo. (Rackham: 1938, 10; Ward: 1983, 72) 

 

 

As Leis de 1850 e 1856 

Uma medida significativa foi conseguida em 1850 quando o horário laboral foi 

estipulado entre as seis da manhã e as seis da tarde ou entre as sete da manhã e as sete da 

tarde e as pessoas protegidas foram proibidas de trabalhar fora deste horário. Isto resultou 

na limitação do horário de trabalho masculino, dado não valer a pena manter as máquinas 

em funcionamento sem a presença das mulheres e das crianças. Os homens encontravam-

se protegidos, como foi referido na época, por baixo das saias das mulheres. (Rackham: 

1938, 10-1) 

Resultante das Leis Fabris de 1844, 1847 e 1856, o horário laboral foi legalmente 

reduzido para as dez horas diárias, sendo as mulheres e as crianças de ambos os sexos 

protegidas contra a usurpação do seu horário para refeições. Os ordenados aumentaram e a 

                                                 
10 A característica mais notável relativamente à legislação fabril, no que diz respeito ao horário do dia de 
trabalho, é que não houve nenhum avanço entre a Lei das Dez Horas em 1847 e a Lei Fabril de 1937. O dia 
de trabalho continuou a ser de dez horas nas fábricas têxteis e as mudanças mais profundas a este respeito 
residiram no facto da Lei de 1937 abranger outras indústrias. (Rackham: 1938, 11) 
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redução do horário laboral permitiu que a criança tivesse alguma educação. (Pike: 1967, 

72) 

 

 

As Leis de 1864, 1867 e 1871 

Em 1864, foi promulgada a Lei das Dez Horas e Meia diárias para as indústrias não 

têxteis – indústrias da cerâmica, dos vimes, da camisaria e outras, até que, em 1867, todas 

as fábricas com mais de cinquenta trabalhadores foram incluídas. 

A Workshops Act de 1864 dizia respeito a estabelecimentos com menos de 

cinquenta trabalhadores. A inspecção de oficinas foi inicialmente da responsabilidade das 

autoridades locais, mas quando, em 1871, se revelou ineficaz, houve uma mudança, 

passando esta a ser da responsabilidade dos inspectores do Ministério do Interior. Apesar 

de haver uma grande expansão destas leis, não houve nenhuma uniformidade, uma vez que 

muitas modificações e excepções foram feitas, no que diz respeito ao horário de trabalho 

de cada indústria. 

De acordo com a Workshops Act de 1864, crianças com oito anos podiam ingressar 

no mundo do trabalho e o horário laboral das mulheres e dos jovens limitava-se entre as 

cinco horas da manhã e as nove da noite. 

A Lei de 1864 reforçou as medidas referentes à limpeza e ventilação previstas na 

Lei de 1802, ao exigir que cada fábrica fosse ventilada de modo a que o pó, os gazes e 

outras impurezas fossem inofensivas. Houve uma delimitação, relativamente ao número de 

trabalhadores que podiam trabalhar no mesmo espaço e foram impostas regulamentações 

quanto às condições sanitárias. (Rackham: 1938, 11, 15-6) 

Na Lei de 1867 – Workshops Regulation Act – foi, pela primeira vez, estabelecida a 

distinção entre fábrica e oficina. Anteriormente, todos os locais de produção eram 
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conhecidos por mills, fábricas, ou simplesmente locais de trabalho. Esta Lei recorria ao 

número de pessoas empregues num local de trabalho, como critério de distinção entre 

fábricas e oficinas. O limite era cinquenta. Desta forma, um local que empregasse até 

quarenta e nove pessoas seria considerado uma oficina, mas, caso empregasse mais um 

trabalhador tornar-se-ia uma fábrica no âmbito legal. (Alden: 1909, 8; Djang: 1942, 40) 

A Lei de 1867 foi um fracasso total, devido aos poderes insuficientes dados às 

autoridades locais, à sobreposição de funções entre os inspectores fabris e os inspectores 

sanitários e também devido à falta de um controlo central adequado que garantisse o 

cumprimento da legislação, por parte das autoridades locais. (Djang: 1942, 42; Hutchins & 

Harrison: 1911, 225) 

 

 

A Lei de 1878 

A Lei de 1874 colocou mais restrições ao emprego de crianças e a Lei de 187811 – 

Factory and Workshops Act – estabelecia três condições para o ingresso de uma criança no 

mundo do trabalho: a criança devia ter a idade certa, devia ter educação suficiente e devia 

estar fisicamente apta. Como garantia de que os jovens estavam de facto aptos a nível 

físico para o trabalho nas fábricas e nas oficinas, nenhuma criança podia começar a 

trabalhar sem um atestado de robustez física, obtido através de um médico nomeado por 

esta legislação. (Alden: 1909, 9; Behlmer: 1982, 157) 

Em 1878, a distinção entre as fábricas e as oficinas, com base no número de 

empregados foi abolida, passando a haver uma distinção, dependendo da utilização ou não 

utilização do poder mecânico. Os locais de trabalho que usassem o poder mecânico eram 

                                                 
11 A Lei de 1878 foi emendada em 1883, 1891 e 1893. Finalmente, em 1901, foi promulgada a Lei Fabril 
consolidativa que, embora inefectiva em muitos aspectos, constituiu uma espécie de “Magna Carta” para os 
trabalhadores. (Alden: 1909, 9) 
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considerados fábricas, todos os outros eram considerados oficinas. (Rackham: 1938, 12; 

Djang: 1942, 40) 

De acordo com a Lei de 1878, a inspecção sanitária das oficinas ainda se 

encontrava a cargo dos inspectores fabris. O registo das oficinas não era obrigatório. 

Consequentemente, uma das maiores dificuldades dos inspectores fabris era descobrir a 

localização destas oficinas, o que facilitava a fuga de milhares à inspecção. (Djang: 1942, 

43) 

As pausas para descanso foram exigidas por esta Lei que estipulou que o trabalho 

contínuo não deveria prolongar-se por mais de cinco horas, nas fábricas não têxteis e 

quatro horas e trinta minutos, nas fabricas têxteis. (Djang: 1942, 134) 

A Lei de 1878 introduziu algumas alterações às regulamentações de segurança. A 

Secção 9 proibia a limpeza de qualquer parte de uma máquina em movimento por uma 

criança. Mesmo a parte fixa de uma máquina não podia ser limpa por uma criança. 

Contudo, esta medida que estava mais bem esclarecida do que a legislação anterior, não foi 

devidamente cumprida.12 (Djang: 1942, 148) 

 

 

Todas as tentativas para incluir as várias indústrias na legislação fabril e proteger as 

crianças operárias, como no caso da indústria têxtil, depararam-se com uma forte oposição. 

Aos poucos, a legislação foi alargada e a idade em que as crianças podiam iniciar o 

trabalho nas indústrias foi elevada para os dez anos em 1874, onze em 1891, doze em 1901 

e catorze em 1920. (Rackham: 1938, 13) 

                                                 
12 Em 1880, foi promulgada a Employers’ Liability Act. Esta Lei veio auxiliar os inspectores fabris 
relativamente à exigência da delimitação da maquinaria perigosa. O trabalhador afectado teria que receber 
uma compensação do seu patrão caso o seu acidente se devesse a algum defeito na maquinaria. Os patrões 
encontravam-se, assim, mais abertos às sugestões dos inspectores no que diz respeito à protecção das 
máquinas, visto recearem a ocorrência de acidentes. (Djang: 1942, 154-5) 
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É, no entanto, de salientar que, apesar da protecção de um número crescente de 

crianças contra os mais sérios excessos industriais, através da aprovação de legislação 

laboral, muitas crianças trabalhadoras ficaram de fora da rede de protecção legal (como por 

exemplo as que trabalhavam no “domestic service”). Também sem regulamentação durante 

um longo período de tempo ficaram as inúmeras crianças que percorriam as ruas das 

principais cidades e que viviam de qualquer tipo de trabalho que lhes aparecia. (Horn: 

1997, 119) 

Nesta perspectiva, poderá ser questionada a eficácia da legislação na redução do 

emprego de crianças, visto que a proibição do seu trabalho nas fábricas poderá ter 

conduzido a um aumento da exploração do trabalho infantil, em áreas económicas menos 

visíveis. 

Por outro lado, a redução do trabalho infantil na indústria têxtil não se deveu apenas 

à promulgação de legislação. Durante grande parte do século XIX, o avanço tecnológico 

reduziu a demanda de mão-de-obra infantil. Contudo, a curto prazo, a promulgação de leis 

fabris reduziu a proporção de crianças empregues na indústria têxtil. (Nardinelli: 1990, 

115) 

Em “Child Labour and British Industrialization”, Sara Horrell e Jane Humphries 

consideram que foi no período central da Revolução Industrial, nas décadas de vinte e 

trinta que, a participação das crianças no mundo do trabalho era mais elevada e que a idade 

de iniciação nesse mesmo mundo se encontrava mais baixa, havendo um decréscimo 

relativo do seu trabalho nas fábricas, após 1840. (Lavalette: 1999, 80) 

Na década de quarenta do século XIX, o trabalho infantil parecia estar em declínio, 

um declínio que coincidia com as leis que limitavam o emprego das crianças nas fábricas e 

nas minas. De acordo com o censo realizado em 1851, apenas 2% de crianças entre os 

cinco e os nove anos de idade estavam a trabalhar e 28% das que tinham entre os dez e os 
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catorze anos. Em 1871 a proporção de crianças mais novas que se encontravam a trabalhar 

era insignificante e a participação das crianças mais velhas no mundo do trabalho tinha 

começado a descer. 

Outros factores podem ter contribuído simultaneamente para a redução do trabalho 

infantil nas fábricas. As melhorias na maquinaria e a qualidade do algodão tecido vieram 

reduzir a necessidade das crianças apanharem os desperdícios de algodão e emendarem os 

fios partidos. No entanto, apesar da redução inicial na proporção de crianças empregues 

nas fábricas têxteis, os números aumentaram posteriormente até atingirem um segundo 

pico em 1874. A legislação não conseguiu travar permanentemente o recurso ao trabalho 

infantil nas fábricas, mas parece ter travado o seu aumento temporariamente. 

Não se sabe se as crianças despedidas das fábricas encontraram emprego noutros 

locais ou se permaneceram desempregadas, ou ainda se o seu retiro da força laboral terá 

sido voluntário. De facto, os defensores da legislação laboral, enquanto medida de 

protecção, estavam preocupados com o facto de que as leis fabris iriam fazer com que as 

crianças desempenhassem trabalhos não regulamentados. Até às décadas de sessenta e 

setenta do século XIX, apenas a indústria têxtil tinha leis que a regulamentavam, à 

excepção da Lei de 1842 – Mines Regulation Act – que proibia as crianças menores de 

doze anos de trabalharem nas minas. A Lei de 1867 – Gangs Act – proibia que crianças 

menores de oito anos trabalhassem na agricultura e a Workshop Act do mesmo ano 

procurava regulamentar o seu emprego em pequenos estabelecimentos. No entanto, esta 

Lei não foi bem sucedida na sua aplicação, até a nomeação de inspectores fabris em 1871. 

Deste modo, as crianças podem ter passado as décadas dos meados do século XIX a 

trabalhar em áreas económicas que não se encontravam legisladas. (Lavalette: 1999, 78-9; 

86-7) 


