
Tema 3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. MOVEMENTOS OBREIROS 

1. AS CAUSAS DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

A Revolución industrial foi o resultado dun conxunto da cambios económicos e 
tecnolóxicos, que se produciron por primeira vez en Gran Bretaña a mediados do século 
XVIII, e que deron lugar a unha fonda transformación da economía e máis da sociedade. 

Durante o século XIX, a industrialización difundiuse polos países europeos. Fóra de 
Europa, estendeuse por Estados Unidos e, máis tarde, por Xapón e Rusia. 

En Gran Bretaña, a Revolución industrial estivo impulsada por unha serie de procesos 
políticos, demográficos e económicos. Moitos deles, tales como a revolución agrícola e 
demográfica, estendéronse posteriormente polo resto dos países europeos. 

• A situación política. As revolucións do século XVIII estableceron un modelo político 
parlamentario que conciliou os intereses da burguesía e da aristocracia. Ambos grupos 
desenvolveron unha mentalidade emprendedora e ditaron leis favorables ao 
desenvolvemento económico. 

• As melloras do transporte e das comunicacións (acondicionamento de camiños, 
construción de canles) impulsaron o comercio e favoreceron a formación dun mercado 
interior. 

• O poderío naval de Gran Bretaña permitiulle controlar as rutas comerciais oceánicas e 
acumular grandes capitais procedentes do comercio colonial que se investiron na 
agricultura e na industria. As súas posesións coloniais proporcionaban ademais materias 
primas baratas e mercados. 

• A revolución demográfica, proceso acelerado de crecemento demográfico favorecido 
polo aumento da produción agraria e polos avances científicos e hixiénicos. 
Progresivamente, produciuse unha diminución das taxas de mortalidade, aumentou a 
esperanza de vida, reduciuse a incidencia das mortalidades catastróficas e 
incrementáronse os movementos migratorios. 

• A dispoñibilidade de abundantes recursos enerxéticos e minerais, como o carbón 
mineral e o ferro. 

• As transformacións agrarias, coñecidas como revolución agraria, impulsaron o 
crecemento demográfico, proporcionaron man de obra á industria e achegaron capitais 
que puideron investirse na creación de fábricas. 
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1.1. A revolución agrícola 

Ao longo do século XVIII producíronse en Gran Bretaña unha serie de 
TRANSFORMACIÓNS que modernizaron a agricultura e a gandaría e incrementaron a 
produción. Entre elas destacan: 

• A aplicación de novas técnicas de cultivo que permitiron eliminar o barbeito (sistema 
Norfolk de rotación de cultivos).  

• A renovación técnica. A mellora da ferramenta e a mecanización de tarefas agrícolas 
como a sementeira ou a malla liberaron man de obra e abarataron custos. 

• Introducíronse novos cultivos (millo, pataca...) e aumentou a superficie cultivada 
(drenaxe de zonas húmidas, sistemas de rega). 

• Cambios do réxime de propiedade da terra. Mediante novas leis permitiuse aos 
grandes propietarios apropiarse dos terreos de uso comunal e valalos (enclosure acts). 

• Cambio na mentalidade dos propietarios agrícolas que, fronte á mentalidade 
rendista do Antigo Réxime, orientaron a súa produción ao mercado e converteron a 
terra nunha fonte de beneficios para ser investidos na propia renovación agraria, na 
industria e no comercio. 

Entre as CONSECUENCIAS da revolución agrícola salientan: 

• O empobrecemento do campesiñado. Privados do uso dos terreos comúns e de 
traballo pola mecanización, moitos campesiños volvéronse xornaleiros (traballadores do 
campo suxeitos a un salario) ou emigraron ás cidades (éxodo rural), onde a nacente 
industria precisaba man de obra barata e non cualificada. 

• O crecemento da poboación. O incremento da produción agrícola fixo posible unha 
mellora da alimentación que, xunto aos avances na hixiene e na medicina, contribuíu a 
reducir as taxas de mortalidade e ao aumento da poboación. En consecuencia, 
aumentou a demanda de produtos e a man de obra dispoñible para traballar na 
industria. 

• A formación de importantes beneficios nas mans dos propietarios agrícolas que 
poderán investidos en actividades industriais. 
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2. A PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Chámase así á primeira fase da revolución industrial, na que se desenvolve a 
industrialización en Inglaterra e se inicia a súa difusión por Europa (Bélxica, val do Rin, 
Silesia). Abarca dende mediados do século XVIII ata 1860/70. 

2.1. Características 

 Invención de máquinas, cada vez máis especializadas, e mecanización das tarefas 
produtivas. 

 Instalación de fábricas, unidades de produción nas que se concentran os traballadores 
asalariados e as máquinas. Estes obreiros realizan só unha parte do proceso produtivo 
(división do traballo), de acordo cun horario e baixo un ríxido código de disciplina 
(supervisores, capataces). É o sistema fabril (factory system). 

 Emprego da enerxía do vapor como forza motriz, grazas á invención a máquina de 
vapor (James Watt, 1769) e do carbón como principal fonte de enerxía. 

 Forte desenvolvemento da industria téxtil, da siderurxia e dos transportes. 

2.2. Sectores punteiros 

Industria téxtil do algodón. Foi o primeiro sector no que se produciu a mecanización 
e a transformación industrial. Estas transformacións baseáronse en: 

• Emprego do algodón como materia prima. No Antigo Réxime, a produción téxtil era 
basicamente de la e de liño, pero ao longo do século XVIII foise popularizando o 
algodón, fácil de estampar con cores chamativos, barato (grazas á produción das 
colonias ultramarinas e ao traballo dos escravos) e doado de fiar e tecer.  

• Establecemento de medidas proteccionistas contra os tecidos que chegaban da India 
para estimular a industria británica. 

• Progresiva mecanización do traballo, grazas a innovacións técnicas tanto no tecido 
como no fiado. 

Polos beneficios que proporcionaba, o algodón foi desprazando a la e os talleres foron 
substituídos por fábricas nas que se instalaban máquinas atendidas por man de obra 
asalariada. 

A minaría do carbón e a industria siderometalúrxica. Ambas industrias están 
moi ligadas xa que o desenvolvemento da siderurxia foi posible grazas á substitución da 
madeira polo carbón para fundir o ferro nos altos fornos. A produción de carbón 
aumentara grazas ao uso do vapor nas minas (para a extracción de auga). Novos 
procedementos, como a fabricación do aceiro, permitiron producir metais de mellor 
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calidade. A crecente mecanización das actividades produtivas, a expansión da máquina de 
vapor e a construción de ferrocarrís proporcionaron unha demanda crecente á industria 
siderúrxica. 

A revolución dos transportes e das comunicacións. A Revolución industrial 
supuxo o auxe dos transportes e do comercio, xa que as industrias demandaban materias 
primas e os produtos manufacturados tiñan que chegar ata os consumidores. As 
transformacións comezaran coas construción de canais e a mellora das estradas.  

Pero o cambio máis radical foi o ferrocarril, é dicir, a aplicación da máquina de vapor ao 
transporte. En 1830, a locomotora de STEPHENSON permitiu construír a primeira liña 
ferroviaria en Inglaterra. O desenvolvemento do ferrocarril estimulou o resto dos sectores 
produtivos e permitiu a interrelación dos mercados, así como a redución do tempo das 
comunicacións. O ferrocarril converteuse no símbolo do progreso. 

A máquina de vapor tamén se aplicou á navegación e os barcos de vapor, construídos con 
ferro, substituíron os de vela (clippers).  

2.3. As consecuencias da Revolución industrial 

1) A expansión da Revolución industrial. A mediados do século XIX industrialización 
alcanzara zonas de EUROPA OCCIDENTAL (Bélxica, Francia). ENTRE 1850 E 1870, 
produciuse a industrialización de Rusia, Alemaña, Estados Unidos e Xapón. No SUR DE 

EUROPA os focos de industrialización (Cataluña, Lombardía) coexistiron cun forte 
predominio do rural. EUROPA ORIENTAL mantívose practicamente á marxe deste 
proceso ata o século XIX. 

2) O peso internacional dos países pasou a medirse polo seu nivel de industrialización e 
non pola súa extensión ou capacidade militar. 

3) As migracións cambiaron a distribución da poboación no planeta. Nos países máis 
desenvolvidos, o éxodo rural provocou o CRECEMENTO URBANO dado que as industrias 
tenderon a localizarse preto dos núcleos urbanos. A navegación de vapor facilitou as 
MIGRACIÓNS TRANSOCEÁNICAS, de millóns de europeos cara outros continentes, sobre 
todo a América e Oceanía. 

4) Expansión do comercio, tanto a nivel interior (os intercambios superaron o ámbito 
da comarca para abranguer todo o territorio) como a nivel exterior ligando tódolos 
continentes e provocando a división do mundo entre provedores de materias primas 
(países non industrializados) e consumidores de produtos manufacturados (países 
industrializados). 

5) Desenvolvemento da ciencia e tecnoloxía, necesarias para incrementar a produción 
industrial. 
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6) Desenvolvemento do capitalismo industrial e financeiro. É o sistema económico 
xurdido en Europa occidental a finais do século XVIII, froito do desenvolvemento da 
Revolución industrial, dos traballos teóricos de ADAM SMITH, THOMAS MALTHUS E 

DAVID RICARDO e do establecemento de sistemas políticos e xurídicos liberais que lle 
deron cobertura institucional e legal. Presenta os seguintes trazos básicos: 

• A obtención do máximo beneficio, a través do investimento continuo e do 
aumento da produción, é o obxectivo principal da actividade económica. 

• A liberdade económica debe ser total, sen ningunha traba e sen ningunha 
intervención do Estado: liberdade de prezos, de salarios, de empresa... O mercado 
debe regularse soamente pola lei da oferta e da demanda. 

• A propiedade privada dos medios de produción e dos bens producidos debe estar 
garantida por lei. 

• Os medios de produción son propiedade privada dun grupo reducido de persoas, a 
burguesía, e os traballadores das fábricas, os obreiros, obteñen un salario a 
cambio do seu traballo. O traballo considérase unha mercadoría máis suxeita á lei 
da oferta e da demanda: o seu prezo (salario) varía entón segundo as circunstancias. 
En consecuencia, establécese a dependencia, desigualdade e explotación dos 
que non posúen beneficios ou medios de produción. 

• Existencia de crises periódicas, producidas pola necesidade de obter beneficios 
crecentes e pola falta de planificación. 

3. A SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

A partir das décadas de 1860-1870, producíronse importantes innovacións técnicas, 
industriais e empresariais que permiten diferenciar unha segunda etapa na Revolución 
industrial. 

As súas características básicas son: 

• O liderado de Gran Bretaña comezou a ser disputado por novas potencias industriais 
como Alemaña, Estados Unidos e Xapón. 

 Novas fontes de enerxía. O carbón seguiu a ser a fonte de enerxía básica, pero cada 
vez foron tendo maior uso outras novas, especialmente o petróleo, empregado 
especialmente para mover motores, e a electricidade (iluminación, enerxía motriz...). 

 Novos sectores industriais. A industrial téxtil, motor das primeiras fases da 
industrialización cedeu terreo fronte á metalurxia (novos metais como o aceiro 
inoxidable e o aluminio) e ao auxe de novas industrias, tales como a química (tinturas, 
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explosivos, fertilizantes, plásticos...), eléctrica (motores, turbinas, aparatos 
electrodomésticos).  

 Novos medios de transporte, grazas á invención do motor de explosión (automóbil, 
avión) e á aplicación da electricidade ao transporte (trens eléctricos,  tranvía, metro). 

 Nova organización o traballo, buscando producir máis no menor tempo posible para 
reducir os custos de fabricación e incrementar os beneficios. En EE.UU., 
desenvolvéronse o taylorismo (traballo en cadea: eliminación dos momentos inútiles 
dos obreiros e emprego de cintas transportadoras) e o fordismo (produción en serie: 
especialización dos obreiros nunha soa tarefa e estandarización da produción). 

 Novas formas de organización empresarial, orixinadas pola necesidade de contar 
con grandes recursos financeiros, así como o desexo de dominar os mercados e obter 
os máximos beneficios. A concentración empresarial propúxose eliminar a 
competencia e dominar o mercado mediante o CARTEL (acordo entre empresas do 
mesmo tipo para fixar prezos ou repartírense o mercado), o TRUST (fusión de empresas 
do mesmo tipo, cos mesmos obxectivos có cartel), o HOLDING (grupo de empresas 
controlado por unha sociedade que posúe a maioría das súas accións) e o MONOPOLIO 
(dereito exclusivo dunha empresa a comercializar un produto).  

4. O NOVA SOCIEDADE INDUSTRIAL: A SOCIEDADE DE CLASES 

Os cambios orixinados polas revolucións liberal e industrial modificaron completamente as 
estruturas sociais do Antigo Réxime e marcaron a desaparición da sociedade estamental e a 
súa substitución pola sociedade de clases. Entres as características desta nova sociedade 
destacan: 

 A igualdade xurídica de tódolos seus membros e a desaparición dos privilexios. 

 A riqueza como criterio de diferenciación social, o que dá lugar ás diferentes clases 
sociais. 

 A desigualdade económica orixinada pola acumulación de riqueza e de bens de 
produción. Esta desigualdade orixina grandes diferenzas sociais entre unha minoría que 
acumula grandes riquezas e unha inmensa maioría que vive unicamente do salario que 
cobra polo seu traballo. 

 O dinamismo social, con posibilidades de ascenso e descenso na escala social, froito 
da capacidade e do talento individual para conseguir fortuna ou perdela. 

 O protagonismo de novos grupos – burguesía e proletariado –, fronte aos 
característicos do Antigo Réxime: nobreza (que perde os seus privilexios, pero conserva 
grande parte do seu poder económico) e campesiñado (que, con todo, segue sendo o 
grupo maioritario) 
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4.1. A burguesía, clase dominante 

A burguesía foi a principal impulsora dos cambios políticos e económicos relacionados 
coas revolución liberal e industrial; tamén foi a máis beneficiada por estes cambios, de 
modo que se converteu no grupo dominante manifestado en: 

Dominio económico. A burguesía acumulaba a maior parte dos capitais das actividades 
económicas (industria, finanzas, comercio, agricultura...). 

Dominio político-ideolóxico. A lexislación establecida polos réximes liberais favorecía os 
intereses da burguesía (sufraxio censatario, liberdade do mercado, protección da 
propiedade privada...). Ao mesmo tempo, a súa riqueza e o control da alta cultura 
permitíalle impor a súa mentalidade e os gustos burgueses a toda a sociedade. 

A burguesía non era un grupo compacto, diferenciándose entre a alta burguesía (grandes 
industriais, comerciantes e banqueiros) e a baixa ou pequena burguesía (propietarios de 
pequenos negocios e profesionais liberais). 

4.2. O nacemento do proletariado 

Como consecuencia da industrialización e das reformas agrarias, xurdiu unha nova clase 
social: o proletariado. Dela formaban parte os traballadores das fábricas e os xornaleiros 
do campo que, para poder vivir, vendían a súa forza de traballo a cambio dun salario. 

A meirande parte do proletariado ten a súa orixe nos campesiños que emigraban ás cidades 
para traballar nas novas industrias (por mor da mecanización do campo, o crecemento 
demográfico e os cambios na propiedade da terra). Esta abundante man de obra quedaba a 
expensas dos intereses burgueses, que impuxeron duras condicións de vida aos 
traballadores para poder obter os máximos beneficios do seu traballo. Para comprender 
esta situación é necesario ter en conta que: 

 Non existía lexislación laboral e o Estado, aplicando o principio de nin intervir en 
asuntos económicos, deixaba en mans de patróns e obreiros todo o referente ás 
relacións laborais. 

 A man de obra era moi abundante, o que permitía aos patróns establecer as súas 
condicións, colocando ao proletariado nunha clara situación de inferioridade. 

 As xornadas de traballo eran moi longas. Unha xornada de 12 horas era habitual e 
podía prolongarse ata 15 cando a iluminación permitía traballar polas noites. 

 Os salarios eran tan escasos que obrigaban a traballar a todos os membros da familia. 
O traballo das mulleres e dos nenos resultaba especialmente penoso, recibindo sempre 
menor salario que os homes. 
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 As condicións de traballo da fábrica ou da mina eran mínimas en cuestión de hixiene 
e seguridade, provocando numerosas enfermidades nos traballadores. 

 Os códigos de disciplina eran moi ríxidos e severos, sendo moi frecuentes a 
imposición de multas por falar, asubiar ou retirarse enfermo do traballo. 

 A consecuencia do gran éxodo rural, o proletariado vivía en condicións insalubres, 
produto da masificación e falta de hixiene nos barrios obreiros. 

5. O MOVEMENTO OBREIRO 

As duras condicións de vida e de traballo do proletariado provocaron o nacemento dunha 
conciencia de clase marxinada polo sistema. Esta toma de conciencia orixinará, 
progresivamente, un movemento de reivindicación de melloras e cambios que afectará a 
tódolos países industrializados. 

5.1. As primeiras formas de protesta e de organización obreira 

Xa dende principios do século XIX os obreiros e xornaleiros empregaron diversos medios 
para conseguir melloras das súas condicións de salario e traballo: 

 A destrución das máquinas (ludismo), consideradas culpables do empeoramento 
laboral e do desemprego. 

 As sociedades obreiras. Para defender os seus intereses, os traballadores crearon 
asociacións, a pesar das prohibicións das autoridades que consideraban que ameazaban 
a liberdade económica. Nun primeiro momento, formaron SOCIEDADES DE SOCORRO 

mutuo para axudar economicamente aos seus membros en caso de enfermidade ou 
paro. Máis tarde crearon SINDICATOS que agrupaban a traballadores dun mesmo ramo. 
As súas primeiras reivindicacións foron a defensa do dereito de asociación, a redución 
da xornada laboral, as melloras salariais e a regulación do traballo infantil. 

 A protesta organizada. A FOLGA foi empregada para obrigar a que os patróns 
aceptasen as súas reivindicacións. Mais a miúdo foron infrutuosas a causa da desunión 
dos traballadores, da falta de medios económicos para resistir, do emprego doutros 
traballadores por parte dos empresarios, e da represión do Estado (as folgas foron 
ilegais durante moito tempo).  

5.2. O socialismo marxista 

É o movemento ideolóxico que xorde a partir do pensamento de K. MARX e F. ENGELS. 
Os seus principios básicos están recollidos en dúas obras fundamentais: O manifesto 
comunista e O capital: 

Materialismo histórico. É a concepción da evolución das sociedades desenvolvida por 
Marx. Segundo o marxismo, os condicionamentos materiais son o fundamento da historia: 
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os factores económicos (modo de produción) determinan tódalas características dunha 
sociedadeAsí, por exemplo, a evolución humana estaría marcada pola sucesión dos modos 
de produción escravista, feudal e capitalista.  

Para Marx a economía sería a infraestrutura que determinaría o resto das características 
dunha sociedade (superestrutura): organización política, moralidade, ideoloxía, aparato 
legal, relixión.... Esta relación é mutua, xa que estes últimos elementos garántenlle á clase 
explotadora o seu dominio sobre a clase explotada. Sen embargo, o papel determinante é 
da economía: un cambio no modo de produción provoca unha transformación do resto 
dos elementos da sociedade. De entre todos estes elementos, Marx é especialmente crítico 
coa relixión, á que considera un dos instrumentos máis eficaces: ensínalle aos obreiros que 
este mundo carece de valor, que o que importa é o outro. 

 

 

 

 

 

 

A loita de clases. A historia é un proceso dialéctico, é dicir, unha loita entre opostos 
(tese e antítese) produto da cal emerxe unha nova realidade histórica (antítese). Tódolos modos 
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comunista. Para Marx, a clase é un concepto fundamental xa que emerxe tamén en 
función da primacía do económico: unha clase é un grupo social que ten unha idéntica 
relación cos medios de produción (propietarios, non propietarios).  

A teoría da alienación. Esta teoría parte do presuposto marxista de que o home se 
realiza como tal a través do traballo, que lle permite satisfacer as súas necesidades, dominar 
a natureza e afirmarse como individuo mediante o desfrute do produto do seu traballo. Sen 
embargo, na sociedade capitalista, o traballador está alienado economicamente xa que o seu 
traballo é unha explotación baleira de calquera tipo de significado e creatividade. Ademais, 

Desposuídos dos medios de produción 

Relacións sociais 
de produción 

Propietarios dos medios de produción 

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

Relixión, cultura, arte, Estado, leis. 

E
X

P
LO

TA
C

IÓ
N

 



 10

o capitalista aprópiase dunha parte substancial do traballo do obreiro, xa que o produto 
industrial adquire un prezo no mercado que é maior da suma do custo de produción e dos 
salarios dos traballadores. Este traballo que non lle é retribuído ao traballador mediante o 
salario coñécese co nome de plusvalía e é a base do enriquecemento capitalista. 

A sociedade comunista. Marx dedicou gran parte da súa actividade a loitar a prol da 
consecución da sociedade socialista. Defendeu a necesidade da acción revolucionaria da 
clase traballadores para conquistar o poder político do Estado. A revolución é o medio 
para rematar coa a explotación capitalista, abolir a propiedade privada dos medios de 
produción e crear un sistema baseado na súa propiedade colectiva e na desaparición das 
diferenzas de clase. Como paso intermedio e transitorio, Marx defendeu o establecemento 
dunha ditadura do proletariado que trala revolución establecese as bases da nova 
sociedade socialista. 

A explotación feminina. Segundo Engels, a aparición da propiedade privada 
provocou a aparición da familia monogámica, na que as mulleres son consideradas a 
propiedade do home e son explotadas como traballadoras domésticas sen salario. Coa 
sociedade socialista viría a liberación das mulleres, mediante o emprego asalariado e a tutela 
colectiva dos fillos. Ademais, as unións entre homes e mulleres pasarían a estar 
determinadas soamente polo amor e non polo interese. 

5.3. O anarquismo 

O anarquismo é un movemento ideolóxico e sindical xurdido, ao igual que o socialismo 
marxista, como reacción ás fortes desigualdades sociais provocadas pola industrialización. 
Entre os seus líderes e pensadores destacaron PROUDHON, BAKUNIN e KROPOTKIN.  

A idea central do anarquismo é a negación da autoridade e o respecto á liberdade individual 
nunha sociedade igualitaria e cooperativa (Bakunin: “só son verdadeiramente libre cando 
tódolos seres humanos que me rodean, homes e mulleres, son verdadeiramente libres”). A 
pesar das diferenzas dentro o anarquismo, podemos sinalar como principios básicos: 

• A abolición do Estado e a eliminación de todo tipo de autoridades e institucións 
(políticas, militares, económicas, relixiosas, familiares...). 

• Eliminación da propiedade privada, considerada como un roubo e unha violación dos 
dereitos sociais básicos das persoas. 

• Supresión de todo tipo de diferenza social e económica para establecer unha nova 
sociedade sen clases, baseada na igualdade social, e na solidariedade humana. 

• Organización da vida social en comunas, pequenas células autoxestionadas e 
autónomas, que elixirán por sufraxio universal de homes e mulleres ás súas autoridades 
e que poderán federarse ou separarse libremente entre elas. A vida da comuna ten como 
obxectivo o libre desenvolvemento persoal e o beneficio dos membros da sociedade. 
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• Instrución e educación baseada en principios científicos e laicos. Defensa da libre 
conciencia fronte a calquera dogma ou imposición social e ideolóxica. 

• Formación da familia sobre a base do amor libre de todo vínculo legal e de todo 
prexuízo relixioso. 

• Abolición dos exércitos, das fronteiras e das nacións, substituídas pola federación 
libre de comunas solidarias. 

Para lograr esta transformación, os anarquistas rexeitaban a loita política (por iso se 
abstiñan de participar nas eleccións) e defendían a vía revolucionaria, aínda que por 
deferentes medios. A maioría defendía a folga revolucionaria levada a cabo por sindicatos 
libres e independentes de organizacións políticas. Outros, atentados contra os 
representantes do poder. 

5.4. O internacionalismo proletario 

Marxistas e anarquistas defendían a necesidade de unir os esforzos da clase obreira de todo 
o mundo para loitar contra o capitalismo). Por iniciativa de Marx, en 1864, creouse a 
Asociación Internacional de Traballadores (I Internacional) á que se adheriron marxistas, 
anarquistas e sindicalistas. Pero as grandes discrepancias ideolóxicas entre marxistas e 
anarquistas fixérona inviable e acabou por desaparecer cara a 1876. 

No ano 1889, algúns dirixentes socialistas fundaron en París a II Internacional. Estas, a 
diferenza da primeira, era unha organización exclusivamente socialista, cuxo obxectivo era 
a coordinación de programas e actuacións dos diferentes partidos socialistas. A II 
Internacional creou algúns dos símbolos de identidade do movemento obreiro, como o 
himno da Internacional e a festa do Primeiro de Maio (Día dos Traballadores). 

6. A CONDICIÓN DAS MULLERES 

6.1. Un pouco de teoría feminista 

O feminismo ten desenvolvido dous conceptos básicos para analizar a situación das 
mulleres e, por tanto, entender as sociedades humanas. 

• Xénero: Consiste na creación cultural da feminidade e da masculinidade. O xénero pon 
de manifesto que o que se entende por home ou muller varía, incluso radicalmente, nas 
distintas épocas históricas e en cada cultura. 

• Patriarcado: Consiste na estruturación da sociedade a partir do dominio dos homes 
adultos sobre as mulleres, os nenos e os mozos. Deste xeito, na Idade Moderna, o 
ámbito doméstico estaba gobernado polo pai. A autoridade paterna reflexábase tanto na 
cabeza do Estado (o rei como un pai para os seus súbditos) como na relixión (Deus 
pai). 
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6.2. A inferioridade e a diferenza 

No século XIX mantense a crenza na inferioridade da muller, xustificada no principio de 
que as mulleres son esencialmente diferentes dos homes (tanto fisica como 
psicoloxicamente), o que fai que o destino feminino se conciba só en termos de 
maternidade ou matrimonio. Ámbalas crenzas cristalizarán na chamada doutrina das dúas 
esferas, que se desenvolve vinculada ao auxe da burguesía.. 

Dacordo con esta doutrina, existe unha diferenza radical e insalvable entre o ámbito do 
doméstico (o fogar, a familia) e o ámbito do público (política, negocios...). Estas 
diferenzas correspóndense coas distintas naturezas dos sexos de forma que ás mulleres 
corresponderíalles a esfera do doméstico e ós homes a esfera do público. 

Esta adscrición é ríxida, inmutable e condiciona tódolos aspectos da vida feminina:  

• Xustifícase pola necesidade de protexer o fogar e a familia das influencias perniciosas 
do mundo exterior (clases baixas, mundo da cidade...). 

• Determina a discriminación educativa das mulleres, que reciben unha educación 
diferente e deficiente, que nega a súa racionalidade e ten como único obxectivo atopar 
marido no mercado matrimonial. 

• Sostén a discriminación xurídica e política das mulleres, subordinadas legalmente ao 
home (non poden mercar nin vender sen autorización masculina, non poden facer 
contratos nin dispoñer libremente da súa propiedade ou herdanza), excluídas do dereito 
ao voto e sometidas á unha dobre moral xurídico-sexual: o adulterio masculino 
tolerábase e aceptábase mentres que o feminino xustificaba a morte da muller a mans 
do marido. 

• Xustifica a discriminación laboral feminina (xa que se considera que a aportación 
feminina non é esencial para a supervivencia da familia, é só complementaria. O sostén 
da familia debe vir sempre do salario e do traballo do home). 

Sen embargo, todo este discurso teórico non respondía á realidade. Entre o 
proletariado, o traballo feminino era esencial para asegurar os niveis de subsistencia; no 
campo, o traballo feminino constituía un complemento necesario para a economía 
familiar; entre as clases medias, as mulleres levaban a contabilidade, ocupábanse da 
venda ó público, aportaban a dote.... Tamén nas oligarquías as mulleres tiñan unha 
función importantísima (xestión das casas burguesas e nobiliarias, establecemento de 
contactos esenciais para as alianzas políticas e económicas...). 

6.3. O traballo feminino 

As transformacións económicas do século XIX (proletarización do campo, baixos salarios 
do proletariado, demanda de servizo doméstico por parte dunha burguesía crecente...) 
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determinaron que as mulleres accedesen en maior número ó traballo fóra da casa. A 
posición das mulleres traballadoras era especialmente inxusta debido a: 

• Discriminación social: as mulleres traballadora son mal vistas polos sectores 
“respectables” da sociedade, que as acusan de abandonar o fogar, desatender ós fillos e 
as obrigas domésticas, e ser causantes dos males do proletariado. 

• Discriminación de clase: as mulleres sofren a mesma explotación laboral que os seus 
compañeiros masculinos (baixos salarios, dureza das condicións laborais, longas 
xornadas...). 

• Discriminación de xénero: por ser mulleres, perciben salarios menores que os 
masculinos (entre un 30% e un 60%), sofren acoso sexual no traballo (sobre todo no 
servizo doméstico) e teñen unha dobre xornada laboral: tarefas domésticas e traballo 
remunerado. 

6.4. Os primeiros síntomas de cambio (primeiras décadas do século XX) 

• Descenso da natalidade (por un control voluntario dos nacementos). 

• Incorporación paulatina das mulleres ó ámbito da política, da cultura e das artes (en 
España salientan María Zambrano, Concepción Arenal, Pardo Bazán, Victoria Kent...). 

• Progresivo acceso a traballos considerados tradicionalmente masculinos (sobre todo a 
partir dos anos ’20): burocracia, administración, ensino... 

• Aparición do asociacionismo feminino e das primeiras reivindicacións 
feministas: 

o Vinculadas ó sufraxismo (reivindicación do dereito a voto para as 
mulleres) ou ó movemento obreiro (que xeralmente antepoñía os 
obxectivos de clase á consecución da fin da subordinación feminina). 

o Existen dúas tendencias: 

 Afirmación da igualdade co home: logo, as mulleres deben ter os 
mesmos dereitos e oportunidades. 

 Afirmación da diferenza feminina: a importante tarefa das mulleres 
como nais fai necesaria a mellora da súa educación e situación. 
Ademais, as calidades esencialmente femininas (dozura, empatía, 
compaixón...) farían que a influencia das mulleres na vida pública 
fosen moi beneficiosas para o conxunto da sociedade. 

 

 


