
Realismo

O tempo – a sociedade de classes 

A síntese 2 – as utopias
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A sociedade de classes

Aquilo a que se chama, à falta de melhor, «classes médias»

corresponde a uma série de camadas sociais e profissionais que só têm

em comum o viverem de outra coisa (…) que não do trabalho dos seus

braços.

Contornos indeterminados, composição heterógenea, aspirações

ambíguas, fraca consciência colectiva (…) [são] violentamente

atravessadas pelos movimentos de mobilidade ascendente ou de

decomposição desencadeados pela industrialização.

Yves Lequin, As hierarquias da riqueza e do poder

Parece-te haver alguma relação entre as 
classes médias e a instrução primária? 

Porquê?

O tempo

Parece-te que Eiffel faria parte das classes médias? Porquê?

Escola primária, século XIX
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A sociedade de classes: uma sociedade de contrastes?

James Tissot,  O baile, 

1878, óleo sobre tela, 91 

x 51 cm, Museu do 

Louvre, Paris Casa de Rockefeller (1865)

Forest Hill, Cleveland

Grande ou alta 
burguesia

Proletariado

Giuseppe de Volpedo, O quarto 

Estado, 1898-1901 , óleo  sobre 

tela 293 x 545 cm, Galeria Civica

de Arte Moderna, Milão

O tempo

Que grupos sociais identificas?

O interior de uma  

casa de operários 

na cidade, séc .XIX 
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No campo urbanístico, tratava-se de assegurar

reformas que garantissem, em essência, três

elementos: 1) a higienização da cidade, abrindo ruas

e permitindo insolação e ventilação para diminuir a

alta incidência de epidemias (…); 2) o controle social,

por meio de avenidas amplas o suficiente para

manobrar tropas que pudessem aplacar as

constantes revoltas populares (…) e 3) a promoção

de intervenções que produzissem valorização

imobiliária em benefício dos altos círculos sociais

próximos do poder.

João S. Whitaker Ferreira, Instrumentos urbanísticos

Claude Monet, A boulevard dos  Caopucines, 
1873-4, óleo sobre tela

Quais os objectivos das reformas urbanísticas?

Caricatura do século XIX 

alusiva ao estado de 

obras permanente em 

Paris promovido pelas 

reformas de Hausmann
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Gravura de 1865 da fábrica 
Hoechst Dyeworks, em 

Manchester

Gravura inglesa de meados do

século XIX representando uma

mulher a descer 2 crianças

para o poço de mina.

O excesso de horas, a exiguidade do jornal [salário], principalmente da

mulher, as faltas de asseio e higiene, a deficiência da alimentação, e as

poeiras deletérias [nocivas], são as causas que conduzem à tuberculose

pulmonar.

Eng. J. de Oliveira Simões, Boletim do Trabalho Industrial, nº 49, 1910

1º Relatório dos Comissários da Comissão

de Emprego de Crianças – Minas, Papéis

Parlamentares, sessão de 1842

Quais as condições de vida e de trabalho do operariado?

Quais as condições de vida das crianças?
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Gravura  inglesa sobre a ação dos 

luddistas , 1812

O que fez o operariado para melhorar as suas condições de vida e de trabalho?

Mutualidade do Ministério do Trabalho 

e da Previdência Social, França

Luddismo
Forma de luta iniciada por 
John Ludd que consistia na 

destruição das máquinas para 
evitar o desemprego

Associações mutualistas
Prestavam apoio aos associados na 
velhice e invalidez, na doença, na 

maternidade e na educação
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Quais os objetivos dos sindicatos?

Que relação se pode estabelecer entre a caricatura e a consciência de classe?

Os trabalhadores receberam em

1824 o direito de livre associação

(…). Formaram-se sindicatos em

todos os ramos (…). Os objectivos

eram: fixar os salários e negociar,

em conjunto com os empregadores;

regulamentar a média dos salários

(…). Lutavam também pela

manutenção da oferta de trabalho

(…) e ainda para dar assistência

financeira a trabalhadores

desempregados.

Friedrich Engels, Condition of the Working 

Class in England, 1844 

Sindicatos
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Charles Fourier

(1772-1837)

Quem se preocupa com os operários?

Saint-Simon

(1760-1825)

Robert Owen

1771-1858

Os socialistas utópicos

De cada um, de acordo com
sua capacidade, e a cada um,
de acordo com a sua
necessidade.

Oito horas diárias de trabalho são
suficientes para qualquer ser
humano e, com boa gestão, chegam
para obter uma quantidade
apreciável de comida, vestuário e
abrigo, e com o tempo que lhe resta,
toda a pessoa tem direito a
educação, divertimento e sono

Socialistas, porquê?
Utópicos, porquê?

Síntese 2 – as utopias
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Como caracterizam os socialistas científicos a sociedade de classes?

Karl Marx

(1818-1883)

Friederich Engels

(1820-1895)

Que relação se pode estabelecer 
entre o que leste e a mensagem 
do cartaz: Proletários de todo o 
mundo, uni-vos!?

A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. (…) A grande
indústria estabeleceu o mercado mundial (…). Na mesma medida em que o comércio, a
navegação, os caminhos-de-ferro se estenderam, desenvolveu-se a burguesia que
multiplicou os seus capitais. O progresso da indústria (…) [provoca] a união
revolucionária pela associação [dos operários]. O seu declínio [da burguesia] e a vitória
do proletariado são igualmente inevitáveis.

Karl Marx e Fr. Engels, Manifesto do Partido Comunista, (1848)

Quem MAIS se preocupa com os operários? Os socialistas científicos
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Confrontos entre 

grevistas e policia em 

Lambert, França, 

Março de 1886

Que mais fez o operariado para melhorar 
as suas condições de vida e de trabalho?

Manifestação do 1º Maio -1882, Nova 

Iorque

As longas jornadas

Trazem baixos salários

Provocam desemprego

Geram tuberculose

Reduzem-nos à miséria

As jornadas curtas

Trazem salários altos 

Diminuem o desemprego

Salvaguardam a saúde

Asseguram o bem-estar

Confederação Geral do Trabalho

Reduzamos as horas de trabalho

Quem apresenta outras propostas 
sociais?

O anarquista imagina uma sociedade na qual as
relações mútuas seriam regidas (…) por mútua
concordância (…), sofrendo reajustes para que
pudessem satisfazer as exigências sempre crescentes
de uma vida livre, estimulada pelos progressos da
ciência, por novos inventos e pela evolução
ininterrupta de ideais cada vez mais elevados.

Proudhon

Pierre-

Joseph

Proudhon

1809-

1865

Os anarquistas
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Que regime político prevalece na 2ª metade do 
séc. XIX?

A democracia liberal marcada pelo sufrágio censitário,
sendo a França um dos primeiros países a estabelecer
o sufrágio universal como se vê no cartaz.

O cartaz celebra o estabelecimento do sufrágio
universal na França.Quem te parece que está
excluído?

O movimento sufragista, que exigia o direito de 
voto para as mulheres, mas também a educação

O que provocou essa exclusão?

As mulheres
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Quando foi decidida a divisão
da África?

Justifica a frase sublinhada.

A política colonial é filha da política industrial. Para os estados ricos, onde os capitais se
acumulam e onde a população cresce continuamente (…), a exportação é absolutamente
essencial. Sem ela não há prosperidade, nem investimento de capitais, nem empregos (…).
Ora os mercados europeus estão saturados: é necessário encontrar consumidores noutras
partes do mundo.

Jules Ferry, 1890

Achas que existe alguma
relação entre esta divisão e o
texto de Jules Ferry? Porquê?

Na Conferência de Berlim em 1884-5.
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