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Resumo 
Esse estudo tem como objeto de análise a evolução da filosofia liberal britânica do século XVIII 
até a primeira metade do século XIX, e a relação que esta guardou com a Lei dos Pobres, 
concentrando-se em como o liberalismo definiu sua própria identidade incorporando uma 
postura crítica ao assistencialismo, especialmente à noção de um direito de garantia à 
subsistência. Entende-se que esse posicionamento foi adotado com base em uma concepção 
negativa da natureza humana, que estigmatizou os pobres como seres moralmente deficientes, 
além de reforçar o argumento em favor da instituição de uma economia de livre mercado, que 
pressionasse os trabalhadores a aceitarem as condições impostas pelo trabalho assalariado 
capitalista do período da Revolução Industrial.  
 
Palavras-chave: Liberalismo, Lei dos Pobres, Inglaterra, Revolução Industrial, 
Assistencialismo.  
 
Abstract 
This study have as object of analysis the evolution of the British liberal philosophy from the 18th 
century to the first half of the 19th century, and the relation that it has with the Poor Laws, 
focusing on how the liberalism has defined its own identity by incorporating a critical posture 
against the assistentialism, especially the notion of a guaranty of a right to subsistence. Is 
understood that this position was adopted based on a negative conception of the human nature, 
that has stigmatized the poor as morally deficient beings, besides reinforcing the argument 
favoring the institution of a free market economy, that would pressure the workers to accept the 
conditions imposed by the capitalist waged labor from the Industrial Revolution’s period.  
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Introdução 

 

Com a emergência de um novo ciclo de crise econômica do mundo capitalista 

iniciado a pouco menos de dez anos, cujas repercussões a nível global e regional ainda 

envolvem grandes incertezas, observa-se o reaquecimento de debates em torno de qual 

deveria ser a extensão ideal dos direitos sociais em sentido amplo. Os contornos dessa 

discussão assumem, naturalmente, formas variantes conforme as realidades nacionais e 

regionais. Contudo, é comum observar nos debates cotidianos em torno do bem-estar 

social e do assistencialismo alguns chavões que se repetem na forma de senso comum, 

empregados por críticos desse tipo de política pública. Via de regra, essas considerações 

estendem-se para além de um sentido mais puramente econômico e estão imbuídas de 

juízos morais. Nada disso se trata de uma novidade, e o historiador que se debruçar 

sobre as relações entre pobreza e políticas públicas no Ocidente irá perceber que esse 

tipo de argumentação deve em muito a uma determinada interpretação sobre a natureza 

do pauperismo, que começa a tomar forma bem definida no século XVIII.  

 O exemplo histórico que melhor ilustra essas considerações iniciais diz respeito 

à estruturação e reforma da Lei dos Pobres inglesa, o primeiro código nacional de 

legislações assistencialistas. Baseada no princípio de que era encargo das 

administrações paroquiais zelarem por seus pobres desamparados, empregando os 

sadios e subsidiando a subsistência dos inválidos para o trabalho, a Lei dos Pobres, 

consolidada no século XVII, passa a conviver com ataques permanentes contra seu 

funcionamento a partir do século XVIII, quando o gasto público que ela representa entra 

em uma espiral ascendente. A gestão dos desamparados converteu-se cedo em uma 

problemática central para o pensamento econômico britânico, inclusive para a jovem 

economia-política. Para além de envolver questões relativas à própria natureza humana, 

estava em jogo a disputa entre uma ordem capitalista industrial emergente e um 

capitalismo fundiário secular, que mantinham interesses antagônicos quanto à 

administração do pauperismo na Ilha. A campanha negativa contra o assistencialismo 

culminou em 1834 com o ato de reforma que, sob o pretexto da austeridade das contas 

públicas e da moralização dos pobres, instituiu uma legislação muito mais baseada na 

vigilância, na internação e no controle social dos pobres, sob a forma da Nova Lei dos 

Pobres.  
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Esse artigo realiza uma reconstituição da história da Lei dos Pobres até a época 

de sua reforma, destacando a forma como o pensamento liberal britânico se estruturou 

desde o século XVIII tendo a hostilidade contra o modelo assistencialista como uma de 

suas premissas básicas. Ele se inicia com uma breve apresentação sobre as origens desse 

sistema nos séculos anteriores à industrialização. Passa-se então para uma reconstituição 

da formação da filosofia liberal britânica a partir do século XVIII até o aparecimento da 

tríade da economia clássica durante a industrialização, composta por Smith, Malthus e 

Ricardo, e como esse pensamento evoluiu intimamente associado com a questão social 

dos pobres e a rejeição de um direito natural à subsistência. Em seguida, é abordado o 

movimento reformista que alterou as diretrizes da Lei dos Pobres em 1834. Enfatiza-se 

que este foi um movimento encabeçado por uma intelectualidade orgânica 

qualitativamente diferente dos intelectuais do liberalismo que a precederam, 

distinguindo-se por uma maior articulação interna, representando inegável 

fortalecimento da identidade classista burguesa após décadas de industrialização, e por 

um compromisso assumido com colocar na prática da gestão política os princípios de 

sua ideologia, o que pode ser entendido em um movimento de conquista de consenso 

hegemônico sob a ótica gramsciana. A estruturação do artigo tem em vista defender a 

hipótese de que a Lei dos Pobres, embora tenha sido desde o princípio concebida como 

uma resposta para problemas sociais inerentes às contradições do avanço das relações 

capitalistas na Inglaterra, foi explorada por um liberalismo em amadurecimento como 

referência negativa para apontar os efeitos perniciosos da noção de direito à subsistência 

como obstáculo ao laissez-faire. Por sua incapacidade e indisposição de enxergar o 

papel decisivo que a Lei dos Pobres desempenhou para uma transição relativamente 

estável para a ordem capitalista, retratando-a apenas como um empecilho no caminho 

do livre mercado, o liberalismo foi incapaz de encontrar soluções práticas que de fato 

superassem a necessidade dessa instituição, de sorte que sua tentativa de reforma radical 

em 1834 mostrou-se, na prática, algo com muito mais continuidades do que o 

pretendido.  

 

 

Um breve histórico sobre a origem da Lei dos Pobres 
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 Na Europa ocidental como um todo, as monarquias medievais começaram a 

intervir mais efetivamente sobre a pobreza com as dramáticas mudanças sociais 

impostas pela chegada da Peste no século XIV. Até então, a tradição era que esse 

assunto fosse regulado pela relação direta entre os pobres com o clero ou a nobreza, 

com pouca intervenção das Coroas. A Inglaterra não foi uma exceção nesse sentido. 

Eduardo III viu-se obrigado durante seu reinado a instituir a Ordenança dos 

Trabalhadores em 1349, que decretou a obrigação de trabalhar para todos os que 

fossem considerados sadios para tal. Dois anos depois um novo estatuto teve de ser 

aprovado pelo Parlamento, reafirmando a necessidade do trabalho e decretando que os 

trabalhadores deveriam aceitar salários nos patamares anteriores à pestilência. 

Legislações mais repressivas foram adotadas para coibir a circulação de vadios, uma 

categoria extensa que podia abarcar desde mendigos famintos a soldados 

desmobilizados (GEREMEK, 1986, p. 100-103). Até então, pouca coisa distinguia a 

Ilha do Continente, no que diz respeito às estratégias adotadas pelo governo para lidar 

com uma nova realidade socioeconômica. Uma separação mais evidente entre os 

caminhos se inicia com a dinastia dos Tudor (1485-1603), sob a qual a Coroa assumirá 

papel crescente na gestão do pauperismo. Os desafios de administrar uma nova pobreza 

passavam, primeiramente, pelo esforço para compreendê-la. O século XVI é marcado 

pela multiplicação de um novo tipo de pobre que não se enquadrava na concepção 

eclesiástica de pobreza que marcara períodos passados, dividida entre as figuras dos 

merecedores, os incapacitados para o trabalho e que eram por isso dignos de caridade, e 

os vagabundos, os que optavam pela vida viciosa. O regime Tudor deparava-se agora 

com o trabalhador desempregado ou subempregado, gente apta e ávida por trabalhar em 

troca do próprio sustento, mas incapaz de encontrar oportunidades para fazê-lo. Essa 

categoria já existia no medievo e cresceu com o colapso da ordem feudal na Inglaterra 

que se inicia com a Peste, tornando-se cada vez mais comum graças às mudanças nas 

relações econômicas rurais que caracterizam a transição do feudalismo para o 

capitalismo agrário.  

 A peculiaridade inglesa em seu histórico assistencialista está completamente 

atrelada à precocidade com a qual as relações capitalistas instalaram-se na Ilha. Wood 

(2000) se notabilizou ao apontar para a estrutura classista de posse e exploração da terra 

na Inglaterra como a origem social do capitalismo, com a divisão entre uma minoria de 

Lordes proprietários que vivia de renda, uma camada intermediária de nobres menores 
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ou plebeus endinheirados que arrendavam essa terra, convertendo-se em fazendeiros 

empregadores de mão de obra, e uma massa de empregados agrícolas e subarrendatários 

que executava a labuta. Com base na descrição de Wood, Patriquin (2007) destrinchou 

como essa organização necessitou da Lei dos Pobres para ser socialmente viável, em 

obra de referência no tema. A economia tradicional camponesa esteve sempre 

dependente do acesso a recursos diversificados para assegurar a subsistência. Em uma 

economia extensiva, estimasse que uma família inglesa do período final do medievo, 

entre os séculos XIII e XV, precisaria de doze ou quinze acres de terra para viver de 

forma independente, além de arado e gado para puxá-lo. Mas talvez apenas metade das 

famílias dispusesse desse mínimo de recursos no início do século XIII, quando as 

relações de trabalho assalariado começam a se expandir para fora dos senhorios (Idem, 

p. 48). Os demais dependeriam da riqueza que conseguissem extrair de zonas 

alternativas, coletando, plantando ou pastando em terrenos baldios, terras incultas, 

bosques e florestas, além do campo aberto, sistema que se difundiu entre os ingleses nos 

séculos XII e XIII, no qual parte da terra do senhorio era loteada para ficar à disposição 

do uso dos camponeses residentes da localidade, geralmente para pastagem. A 

exploração dessas áreas jamais se deu sem tensões. O campo aberto era encarado como 

uma concessão pelo proprietário, mas reivindicado como um direito pelos trabalhadores. 

Tentativas da nobreza de reservarem terrenos para caça ou outro uso exclusivo 

provocavam revolta nas aldeias. Havia também a tensão entre o próprio campesinato, 

que desenvolveu sistemas bem organizados para definir quais indivíduos teriam ou não 

direito a acessar o que era entendido como “terra comum”, com a preocupação de não 

exaurir esses recursos essenciais por conta de uma superexploração. O desenvolvimento 

capitalista avançou sobre a autossubsistência camponesa incialmente pelas margens, 

cerceando o acesso a essa economia (idem, p. 45-49).  

 As razões para que a classe proprietária se interessasse crescentemente por esses 

terrenos estava relacionada à valorização da terra que se observa com o início da Idade 

Moderna inglesa. O primeiro surto de “cercamentos”, isto é, a apropriação privada 

desses espaços, que eram literalmente cercados para coibir a exploração econômica 

destes por camponeses, data de entre o fim do século XV e início do XVI. O principal 

incentivo financeiro estava em converter terra de má qualidade para o cultivo em pasto 

para as ovelhas, visando abastecer a próspera indústria rural de tecidos de lã. Como o 

preço dos artigos de lã se desvalorizou em relação a outros produtos agrícolas no 
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decorrer no século XVI, a expansão do cercamento viu-se momentaneamente refreada, 

mas o crescimento populacional que se inicia nesse século, após as passagens mais 

catastróficas da Peste dos séculos XIV e XV, garantiu que a terra permanecesse 

valorizada, dificultando sua manutenção por famílias que a arrendavam (idem, p. 56-

59). Com a subsequente perda do acesso a terra por uma parcela cada vez maior da 

população, crescentemente dependente do trabalho assalariado, o sistema canônico de 

ajuda aos pobres constituído no medievo encontra seu fim no século XVI, incapaz de se 

adaptar à nova realidade social (TIERNEY, 1959, p. 128-133). Coube aos Tudor 

instituírem um novo modelo laico para lidar com as multidões de subempregados e 

desempregados. Uma série de estatutos ao longo do século XVI se encarregaram de 

definir as paróquias como unidades administrativas autônomas no que diz respeito à 

prestação de socorro aos pobres, conferindo às autoridades locais poderes para coletar 

impostos compulsórios entre os contribuintes paroquianos com a finalidade de financiar 

essas atividades. A Coroa encontrava assim um modo de poupar seus próprios recursos 

e passar os custos para as localidades. Pobres que se recusassem a se estabelecer em 

uma paróquia, tornando-se vadios, ou mendigassem sem autorização, estavam sujeitos a 

castigos físicos que podiam envolver açoites, mutilação das orelhas ou mesmo a forca 

em caso de reincidência.  

Foi nos últimos anos do governo Tudor, durante o final do reinado de Elizabeth, 

que as mais de duas dúzias de estatutos referentes à pobreza e a vadiagem emanadas 

durante a vigência da dinastia tiveram suas diretrizes compiladas em um único código 

coeso. Em 1601, estava completa a Lei dos Pobres, como ficou conhecida a legislação. 

Ela sofreria poucos adendos antes do século XIX. O principal foi o Ato de 

Assentamento (SettlementAct)de 1662, que decretou que apenas os pobres devidamente 

“assentados” em uma paróquia poderiam ser socorridos por ela. A condição de 

assentado era obtida por nascimento na paróquia, matrimônio com um paroquiano ou ao 

se residir por lá durante um período pré-estabelecido de tempo. Seu objetivo era evitar 

que multidões empobrecidas vagassem rumo às paróquias mais ricas em busca de 

auxílio. 

O século XVII deve ser entendido como o grande ponto de virada da economia 

agrária inglesa em direção ao capitalismo. O fenômeno dos cercamentos recobra sua 

força com um crescimento explosivo, enquanto novas relações de exploração agrícola e 

posse de terra se disseminam. Modelos de concessão de uso da terra que ofereciam 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

7 

maior estabilidade para o arrendatário vão sendo substituídos peloleaseholding,no qual 

pagava-se um preço ao proprietário não mais definido pelo costume, mas pela 

competição. O leaseholdingera o modelo por excelência do capitalismo agrário, no qual 

a renovação do termo de posse estava condicionada a capacidade do ocupante de fazer o 

máximo de uso produtivo desta, incentivando a competição entre os inquilinos. Esse já 

era o sistema de arrendamento predominante no começo do século XVIII. Têm-se então 

um movimento duplo de expropriação, onde, por um lado, a terra cultivável encarece 

pela competição capitalista e torna-se cada vez mais acessível apenas para fazendeiros 

mais ricos, enquanto simultaneamente terrenos não cultivados ou de uso comum, 

importantes para a subsistência, são cercados por conta da elevação do preço da 

propriedade fundiária (PATRIQUIN, 2007, p.49-56). Os yeomen, uma categoria 

abrangente tradicionalmente empregada para designar pequenos camponeses que 

possuíam alguma terra, já estavam em vias de extinção no século XVIII. Quando se 

inicia uma nova e longa temporada de cercamentos em 1760, dessa vez movida 

predominantemente por atos parlamentares, 75% da terra inglesa já se encontrava 

cercada (WORDIE, 1983, p. 501-502). Estava concluída, ou ao menos extremamente 

avançada, a conversão do campesinato em proletariado rural, um fenômeno que se 

iniciou em Inglaterra antes de em qualquer parte da Europa. Não é possível entender a 

especificidade dos ingleses em relação à administração do pauperismo, sendo o único 

país a estabelecer uma rede laica de amplitude nacional de auxílio aos pobres financiada 

por impostos compulsórios antes do século XIX, sem conceber o quão cedo a classe 

camponesa foi expropriada de seu acesso direto a terra, comprometendo sua 

subsistência e deixando-a sujeita as flutuações do mercado de trabalho.  

A Lei dos Pobres explica parcialmente porque a generalização da apropriação da 

terra para uso privado, concentrando sua posse, não foi acompanhada por grandes 

agitações agrárias. A explicação complementar é o fato de uma parcela de camponeses 

mais endinheirados assumiram o papel de ponta de lança contra os direitos comunais, 

tornando a lógica da expropriação horizontal assim como vertical e tornando mais 

complexos os antagonismos. Fundamentalmente, a assistência prestada era uma 

ferramenta de controle e estabilidade social, oferecendo alguma garantia aos que se 

viam despossuídos contra a ameaça concreta da fome. Certamente, a ajuda paroquial 

possuía grandes limitações, bem levantadas por Hindle (2004), que destacou a 

necessidade de se atentar para a importância dos recursos alternativos da economia rural 
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inglesa, visto que a Lei dos Pobres simplesmente não dispunha de capacidade de 

arrecadar recursos suficientes para manter satisfatoriamente todos os necessitados na 

linha da subsistência. Mas isso não invalida o papel social dessa instituição, cuja 

importância pode ser constada pelo fato de que mesmo durante os eventos mais 

conturbados do século XVII revolucionário, incluindo a Guerra Civil (1639-1651), as 

paróquias permaneceram obedecendo aos seus estatutos. A rede de juízes que compunha 

a Common Law conferia um grau considerável de homogeneidade nas práticas 

assistenciais ao longo do Reino. Como salienta Charlesworth (2010, p. 104-138), a Lei 

dos Pobres era lei de fato, e autoridades paroquianas negligentes que deixassem um 

pobre morrer desassistido sob sua administração poderiam inclusive serem julgadas por 

homicídio. Os registros existentes de pobres apelando aos poderes locais para 

reivindicarem auxílio é um indicativo de que, na consciência popular, o princípio da 

garantia de subsistência quando o indivíduo via-se privado de obter o próprio sustento 

era uma realidade. É justamente isso que desencadeia uma avalanche de críticas ao 

sistema no século XVIII. 

 

 

À pobreza vista pelo liberalismo no século XVIII e início do século XIX 

 

 Ainda sob os o domínio Tudor, época em que o pensamento humanista fortalece-

se na Ilha, observam-se sinais de que a passagem para uma abordagem laica do 

problema da pobreza seria acompanhada por uma concepção pessimista sobre as 

inclinações dos pobres. Juan Luis Vives, acadêmico de origem espanhola que viveu 

alguns anos na Inglaterra e frequentou a corte de Henrique VIII, foi responsável pela 

autoria do mais influente trabalho sobre o tema do século XVI, De 

SubventionePauperum, de 1526. Nele Vives, defendeu que o pauperismo se tornasse 

majoritariamente uma questão do Estado, ao mesmo tempo em que alertava para o que 

considerava como traços naturais do caráter dos humildes, que os direcionavam na 

direção da preguiça e da apatia. Entretanto, como os demais humanistas, tinha 

convicção de que esses vícios poderiam ser corrigidos pela disciplina e a boa conduta, 

não excluindo dessa forma os pobres como indivíduos sujeitos ao aprimoramento como 

os demais seres humanos. O trabalho era uma ferramenta fundamental para tal, e por 

isso Vives instruí as autoridades a nunca oferecem caridade aos aptos para a labuta 
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(BEIER, 2004, p. 16-19). Essa orientação era abraçada pelos Tudor, e a Lei dos Pobres 

herdou dos estatutos passados a diretriz para que os sadios fossem contemplados com 

ajuda paroquial apenas em troca de trabalho arranjado pelas autoridades ou por 

empregadores locais. Na prática, isso era inconveniente e sobrecarregava os poderes 

locais, sendo mais comum oferecer ao necessitado uma soma financeira modesta sem 

exigir serviço em troca. Também era bastante difundido o hábito de ceder-se roupas, 

serviços médicos, pagamento de aluguéis, alimentos e outros benefícios que se 

enquadravam na categoria de “ajuda extramuros”, isto é, o socorro concedido fora de 

instituições desenhadas para tal.  

 Mesmo que o funcionamento da Lei dos Pobres não funcionasse na prática como 

ditavam os preceitos humanistas, ela mostrou-se uma instituição forte, estável e 

independente o bastante para ter sua continuidade assegurada através das revoluções do 

século XVII. Uma postura de maior hostilidade contra o sistema começa a ser observada 

apenas no século XVIII. Especialmente em sua segunda metade, esse século 

testemunhou um aumento sem precedentes nas despesas representadas pelos pobres, o 

que oferecia uma base concreta para seus críticos. Mas não se deve ignorar o peso que a 

consolidação do pensamento liberal, e o profundo pessimismo que este guardava em 

relação à natureza humana, exerceram nesse contexto. O trabalho do filósofo Bernard 

Mandeville (1962) é paradigmático nesse sentido. Em 1714, com a publicação do livroA 

Fábula das Abelhas, o autor defendeu que o vício privado convertia-se no bem coletivo, 

com argumentos que antecipavam em meio século alguns dos principais pontos 

levantados por Smith em A Riqueza das Nações. Mandeville(idem, passim) entendia 

que mesmo a postura considerada socialmente virtuosa está embasada em sentimentos 

como a vaidade ou a inveja, dado que a motivação do indivíduo ao praticar ações 

altruístas era primeiramente seu orgulho próprio, e que não poderia haver prosperidade 

em uma sociedade sem a avareza ou a cobiça. As paixões humanas não deveriam ser 

sufocadas, mas abraçadas visando o benefício comum, cabendo à boa política zelar pela 

condução dessa energia visando causas positivas, ainda que não tenha sido capaz de 

explicar de que maneira essa gestão deveria se dar.  O importante é observar que, se por 

um lado os indivíduos são investidos de uma natureza egoísta comum, por outro lado, o 

modo como lidam com essa natureza é socialmente diferenciado. Para a gente 

sofisticada, que cultivara os hábitos refinados e a instrução intelectual, o impulso 

perverso convertia-se em combustível para o engrandecimento pessoal, motivado pela 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

10 

busca do reconhecimento alheio. Quanto aos humildes, cujas origens e perspectivas de 

vida impediam que desenvolvessem grandes ambições, não era de se esperar que esse 

mesmo impulso fosse direcionado para a industriosidade, visto que sua condição não 

combinava com grandes aspirações. Sabiam mirar apenas as recompensas mais 

imediatas, por isso a tendência era a de que se entregassem aos prazeres devassos tão 

logo sentissem suas necessidades primárias satisfeitas. O efeito positivo que a vaidade 

exercia sobre as classes privilegiadas só seria alcançado nos pobres pelo desespero da 

miséria e da fome, porque estes não tinham uma vaidade bem cultivada. Justificava-se 

assim o pagamento de salários de subsistência (idem, p. 123).  

 A crueza com a qual Mandeville expôs seu pensamento rendeu-lhe críticas muito 

efusivas, mas ele plantou algumas sementes fundamentais que germinarão mais 

tardiamente no século XVIII, quando a insatisfação com a Lei dos Pobres aumentará 

muito. Estima-se que em 1685 o gasto total com a ajuda paroquial em todo o Reino fora 

de 665 mil libras, e que esse valor elevou-se para 1 milhão em 1753. Em 1785 o número 

dispara para 2 milhões, mostrando inquestionável aceleração do ritmo das despesas 

(DAVIES, 1975, p. 44). Desenhava-se com isso um contexto muito mais favorável a 

abraçar ideias hostis contra a Lei dos Pobres e, por extensão, os próprios pobres. A 

economia política estruturou-se em relação a isso de modo curioso. Smith (2007), por 

exemplo, conseguiu embasar sua crítica ao assistencialismo fora dessa base pessimista. 

Embora tenha se notabilizado por, com A Riqueza das Nações (1776), exaltar o egoísmo 

humano como força motriz do progresso material, resgatando ideais de Mandeville, o 

filósofo e economista escocês não seguiu pelo caminho de seu predecessor quanto a 

distinguir tendências divergentes na forma como ricos e pobres expressavam sua 

natureza autocentrada. Ao contrário, reconheceu em todos os homens a existência de um 

desejo por prosperidade, que se manifestava entre os trabalhadores pela prontidão em 

abraçar avanços que elevassem sua produtividade e, consequentemente, seus salários. O 

uso positivo do interesse pessoal (sendo “interesse” um termo muito mais palatável para 

os leitores do que “vício”, como Mandeville aplicara anteriormente) estava ao alcance 

de todos e não representava mais um privilégio elitista (HIMMELFARB, p. 60-79). Mas 

para que este potencial comum a todos fosse aproveitado, era necessário que o mercado 

atuasse com liberdade, e a Lei dos Pobres aparecia entre as intervenções arbitrárias que 

atravancavam o funcionamento do laissez-faire. Em seu entendimento, o principal 

problema era o Ato de Assentamento, que em sua visão impedia a livre circulação de 
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mão de obra, prendendo trabalho ocioso em paróquias onde não havia utilidade para ele 

e impedindo que este escorresse para onde havia demanda (SMITH, 2007, p. 111-116).  

 Como se sabe, o liberalismo de Smith, apoiado em seu princípio de intervenção 

mínima do poder público sobre questões econômicas, encontrou grande receptividade. 

Seu posicionamento positivo frente à natureza humana, entretanto, não repercutiu da 

mesma maneira, e sua obra permaneceu como um interlúdio otimista em meio ao 

profundo pessimismo com o qual o século XVIII revestira a questão. Esse foi o tom 

adotado nos próximos trabalhos do liberalismo. Apenas dez anos depois da primeira 

edição de A Riqueza das Nações, a publicação do tratado do reverendo Joseph 

Townsend, intitulado Uma Dissertação sobre a Lei dos Pobres (originalmente 

publicado de forma anônima), voltou a reforçar a ideia de que grandes contingentes 

populacionais estariam sempre, em qualquer parte, fadados à vida difícil e aos mais 

indesejados serviços. Fazia parte da ordem natural que essa gente, inclinada por sua 

condição para a imprevidência e falta de perspectiva, existisse para prestar as tarefas 

que seriam inapropriadas para os indivíduos de melhores estratos, que não eram tolhidos 

para a labuta dura e os ofícios perigosos: 

Parece ser uma lei da natureza que o pobre deva ser em certa medida 
imprevidente, que deva haver sempre alguém para preencher os mais 
abjetos, os mais sórdidos, e os mais ignóbeis ofícios na comunidade. 
O estoque de felicidade humana é dessa forma muito aumentado, 
enquanto os mais delicados são não apenas aliviados da labuta, e 
libertos desses empregos casuais que fariam deles miseráveis, mas são 
deixados à liberdade, sem interrupção, para perseguir aquelas 
vocações que são apropriadas às suas várias inclinações, e mais úteis 
ao país. Quanto aos mais baixos entre os pobres, por costume eles 
estão conciliados com as mais desprezíveis ocupações, aos trabalhos 
mais laboriosos, e às carreiras mais perigosas, enquanto a expectativa 
de sua recompensa faz deles alegres em meio a todos os perigos e 
trabalho duro. (TOWNSEND, 1817, p. 39, tradução livre). 

 
 Por seu perfil embrutecido, as camadas mais desfavorecidas da população 

encontravam a felicidade por meio do trabalho e do retorno imediato do fruto de seu 

suor. Seu incentivo principal, portanto, é a necessidade constante. A Lei dos Pobres, ao 

transformar a subsistência em um direito e não mais algo a ser conquistado pela labuta, 

esvaziava esse fundamento sobre o qual estava estruturada a ordem social. “Ele, que 

prontamente emprega o pobre em trabalho útil, é seu único amigo; ele que apenas 

alimenta ele, é seu maior inimigo” (idem, p. 19-20), sintetiza, em suas considerações. O 

único modo sustentável de se socorrer os pobres era por via da doutrina do trabalho. 
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Sugeriu que oficinas fossem montadas pelas paróquias onde os desamparados pudessem 

ter acesso aos materiais para trabalhar, sem receber abrigo ou comida por isso, pois 

estes deveriam ser adquiridos com o resultado da labuta.Como característico dos 

primeiro anos da economia política, a argumentação combina um cientificismo com 

pareceres morais sem que haja uma separação tão clara entre ambos. Isso é muito bem 

exemplificado quando Townsend recorre ao exemplo supostamente verdadeiro de uma 

ilha na qual os espanhóis haviam introduzido um casal de cabras para criação (idem, p. 

42-46). A abundância de pasto e ausência de predadores fez com que a população de 

caprinos se multiplicasse exponencialmente, até esgotar-se o alimento e iniciarem-se 

ciclos de alta mortalidade. Foi preciso que cães predadores fossem trazidos à ilha para 

estabilizar a situação, permitindo que apenas as cabras aptas e esforçadas sobrevivessem 

no novo ambiente. Estabelece-se um paralelo entre a economia e a natureza para 

conferir ao argumento uma aura de cientificismo naturalista, quando o cerne do discurso 

é uma colocação moralista: a fome e a morte são o castigo justo para a preguiça, e 

apenas tragédia social poderia decorrer caso esse princípio fosse contrariado.  

 É impressionante a forma como Townsend antecipou parte importante dos 

argumentos de Thomas Malthus em mais de uma década. Entre as publicações originais 

de Uma Dissertação sobre a Lei dos Pobres e Um Ensaio Sobre o Princípioda 

População (ou apenas Ensaio sobre a População), isto é, entre 1786 e 1798, a eclosão 

da Revolução Francesa deu fôlego a um novo otimismo em relação à questão social e ao 

gênero humano em si, cuja melhor expressão na Inglaterra se deu com Thomas Paine e 

seu Direitos do Homem (1791). O ímpeto de transformação levou autores a exaltarem a 

concepção de direitos inalienáveis a todos os cidadãos, alegando que a razão e a 

democracia poderiam dar início a uma nova era de progresso contínuo, capaz de elevar 

mesmo os mais pobres em intelecto, moralidade e espírito. Defendeu-se que a pobreza 

não precisava mais ser encarada como uma sina inexorável da humanidade, podendo ser 

superada em definitivo com o fim da tirania e do parasitismo do clero e da aristocracia, 

consideradas as causas da desigualdade (JONES, 2004). O Ensaio sobre a População 

veio para interromper bruscamente esse êxtase. Malthus (1998) sustentou que a 

existência de leis de ferro da natureza, que em última instância manifestavam a vontade 

divina, esvaziavam qualquer expectativa quanto ao conceito de perfectibilidade humana, 

o ideal de que os indivíduos e a sociedade possuíam um potencial ilimitado de 

aprimoramento. A forma mais explícita pela qual essas leis se manifestavam era pelo 
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princípio da dinâmica populacional, uma versão mais elaborada do argumento 

naturalista que havia sido esboçado por Townsend. Através da constatação de que a 

capacidade humana de reprodução superava em ritmo a capacidade da agricultura de 

gerar alimento, e que o aumento da riqueza material numa sociedade introduzia a 

tendência de expansão demográfica, ao incentivar que os casais contraíssem matrimônio 

mais cedo, incorria-se no pressuposto de que o progresso econômico sempre esbarraria 

cedo ou tarde nessa contradição, terminando em crises de subsistência. 

 Por mais que lamente a desigualdade gritante visível na Inglaterra, Malthus 

(idem, p. 79-83) entende que a divisão entre proprietários e despossuídos obrigados a 

vender sua força de trabalho é uma necessidade estrutural, reabilitando a ameaça 

permanente da fome como um mal indispensável e principal forma de incentivo ao 

trabalho. Cabia aos favorecidos pela grande loteria da vida, que haviam nascido na 

posição de abastados, zelar pela propriedade privada e utilizá-la da forma mais racional 

e eficiente possível, enquanto os menos afortunados deveriam abraçar a labuta, a 

moderação e a temperança para se colocarem a serviço de seus empregadores.Como já 

estava estabelecido na tradição pessimista, considerava-se que as paixões e a tentação 

pela devassidão eram inerentes ao espírito humano. Se mesmo os ricos e instruídos 

podiam ser seduzidos por elas, não era de se esperar que os pobres e incultos fossem 

capazes de resistir, se não estivessem sob a constante pressão exercida pela subsistência. 

Os privilegiados aprendiam a preferir prazeres refinados em relação à diversão ordinária 

porque dispunham de meios para experimentá-los, opção que estava evidentemente 

vedada para as classes populares. Não se afastariam da preguiça e do alcoolismo por 

vislumbrarem perspectivas e diversões mais engrandecedoras, que não eram próprios de 

sua condição, mas sim pelo medo da miséria extrema.  

Novamente, coloca-se que a Lei dos Pobres subvertia essa ordem. Qualquer 

dispêndio público concedido aos que não trabalhavam dava-se sempre em detrimento 

dos laboriosos. Uma lei que concedia às autoridades paroquianas poderes para 

extorquirem os contribuintes honestos poderia ser apenas de cunho tirânico. Por 

entender que esse sistema, de tão entranhado na sociedade inglesa, não poderia ser 

abolido de forma repentina sem resultados catastróficos, Malthus (idem, 29-30) propõe 

que sua extinção se dê de forma gradativa. O primeiro passo seria, em concordância 

com Smith, acabar com toda a legislação que de alguma forma dificultava a livre 

circulação dos pobres, na expectativa de que assim estes se dirigissem mais facilmente 
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para onde havia demanda por trabalho. Em seguida, extinguir igualmente qualquer 

instituição que tornasse o trabalho urbano mais caro do que o rural, como o sistema de 

aprendizagem ou as corporações de ofício, tirando o incentivo para se abandoar o 

trabalho no campo, necessário para se alimentar a população. Finalmente, orienta que 

sejam edificadas workhouses
2municipais mantidas por contribuições voluntárias, 

projetadas como espaços pouco confortáveis e de trabalho pesado. A internação nesses 

centros era a única modalidade de socorro que deveria ser oferecida, assegurando que 

apenas os verdadeiramente desesperados recorressem à ajuda pública. Em prol de se 

promover o espírito de independência e dignidade entre a gente comum, condição 

imprescindível para a felicidade da sociedade, era preciso que o ato de se solicitar 

qualquer espécie de abono público fosse revestido de desonra, e o solicitante 

estigmatizado.  

Durante as duas primeiras décadas do século XIX, a economia política britânica 

foi dominada pelo debate entre Malhtus e David Ricardo, no qual a questão principal 

era a renda da terra, reproduzindo a tensão política entre um capitalismo agrário 

instituído fazia séculos e o capitalismo industrial ascendente. Apesar de discordâncias 

importantes, Ricardo abraçou a teoria populacional malthusiana, reproduzindo o 

pessimismo em relação aos salários da classe trabalhadora, que tendiam ao nível da 

subsistência pelo fato de qualquer enriquecimento material favorecia o aumento da 

população que, com o tempo, pressionava para baixo o preço da mão de obra. Como 

liberal, Ricardo (1821, p. 68-69)era avesso às legislações que intervinham sobre os 

contratos da esfera privada, inclusive as relações de trabalho, sendo o salário algo cujo 

preço deveria ser regulado pelo livre mercado, assim como qualquer outra mercadoria. 

A Lei dos Pobres, ao invés de enriquecer os pobres, na prática estava apenas 

empobrecendo os ricos, dragando recursos dos contribuintes em uma escalada sem fim 

de aumento de despesas. As guerras contra a França revolucionária no final do século 

XVIII, seguidas pelas campanhas contra Napoleão que se arrastaram até 1815, período 

no qual os preços dos produtos agrícolas subiram ainda mais, castigou principalmente 

os mais pobres, fazendo com que as solicitações de socorro paroquial atingissem um 

pico. Nos primeiros anos do século XIX, os gastos anuais já estavam na faixa das 4 

milhões de libras, atingindo uma máxima durante os últimos anos de guerra, quando 

                                                           
2 Literalmente, “casas de trabalho”, instituições de trabalho e vigilância que funcionavam como abrigo 
para desamparados. 
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esse número oscilou entre 5 e 8 milhões anuais. Nas décadas de 1820 e 1830, com a 

recuperação econômica, os valores se estabilizaram entre 4 e 6 milhões de libras, 

quantia considerada ainda intoleravelmente alta para a classe média aburguesada.  

 O pensamento liberal, que tinha como maiores estrelas os economistas clássicos 

da economia política, desenvolveu sua hostilidade perante a Lei dos Pobres unindo o 

princípio de não intervencionismo de Smith com um severo pessimismo frente à 

natureza humana que, embora fosse apresentado como uma característica universal, 

discriminava ricos e pobres como categorias de inclinações diferentes entre si. Esse 

posicionamento foi construído em cima de uma combinação de determinismo 

naturalista e filosofia moral, mas com o cuidado de revestir as opiniões arbitrárias com 

um viés cientificista neutro. O representante máximo dessa conjunção foi Malthus, cuja 

teoria repercutiu de forma onipresente durante a primeira metade do século XIX em 

todos os debates sociais da Inglaterra. Por fora da economia política, a filosofia 

utilitarista, apresentada ao mundo pela primeira vez em Uma Introdução aos Princípios 

da Moral e da Legislação (1798), do jurista Jeremy Bentham, oferecia um 

embasamento teórico para aqueles que se propunham a tornar mais “científico” seus 

projetos sociais. A ferramenta para tal era o “utilitarismo”, filosofia que obteve seu 

nome a partir do “princípio da utilidade” ou “princípio utilitário”, que Bentham (1823, 

p. 50-54) cunhou com o propósito de estabelecer um padrão universal e absoluto para 

medir, com precisão cirúrgica, a extensão negativa ou positiva dos efeitos de uma 

decisão individual ou governamental. A partir de uma série de critérios específicos 

(sendo os mais importantes a intensidade, a duração, a certeza e a propinquidade), 

poderia se estimar a positividade ou negatividade de uma ação pelas suas 

consequências, por meio de uma espécie de cálculo matemático onde esses critérios 

ocupariam o lugar das variáveis. Essa suposta precisão convencia Bentham de que seu 

utilitarismo era uma fórmula inquestionável para inferir se um fenômeno social gerava 

mais dor ou prazer, isto é, se ele era bom ou ruim para o todo. 

A Lei dos Pobres, ao aliviar sofrimentos pontuais em detrimento de um conjunto 

maior, era claramente um exemplo de medida negativa. Bentham também havia 

contribuído com ideias influentes sobre vigilância sobre pobres e transgressores, 

pregando que a assistência pública deveria seguir os moldes do sistema carcerário ao se 

uniformizar e centralizar, instituindo um controle pelo alto que garantisse um 

funcionamento homogêneo em todo o país. Recomendou a construção de novas 
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workhousesprojetadas com um viés mais punitivo do que havia até então, assim como 

um cadastro nacional para os pobres e o envio de crianças carentes para as fábricas 

como aprendizes a partir dos 4 anos. O que podia ser entendido como um cerceamento 

das liberdades individuais e uma retirada da autonomia decisória das paróquias era 

justificado pelo princípio utilitário, pois traria ordem para a sociedade. Sacramentava 

dessa forma o retrato dos pobres como seres adoentados de moral e intelecto, que só 

poderiam ser salvos de suas deficiências pelo trabalho (HIMMELFARB, 1988, p. 97-

105).  

 

 

A Reforma de 1834: a instituição da Nova Lei dos Pobres 

 

 A economia política e o utilitarismo mostraram-se as duas principais influências 

adotadas pelos representantes do liberalismo que se mobilizaram pela reforma em 1834. 

Com a chegada da década de 1830, o debate sobre a Lei dos Pobres foi acrescido pela 

“questão fabril”, isto é, a análise sobre os impactos que a indústria moderna vinha 

exercendo sobre o corpo social, especialmente no que diz respeito à pobreza em suas 

múltiplas facetas. Este era um tema que a economia clássica havia evitado abordar mais 

incisivamente. As tensões sociais associadas à industrialização permaneceram 

segregadas da análise econômica clássica. Optaram por instituir dentro da economia 

política, nos termos de DeDecca (1983, p.54-55), uma despolitização do campo 

econômico. Esperavam, dessa forma, apresentar uma análise econômica “pura”, 

científica, como que despida de subjetivismos ideológicos que pusessem em xeque suas 

pretensões de atuarem como princípios universais para a boa economia. Tudo aquilo 

que fosse entendido como mais explicitamente político, o que incluía conflitos de 

classes, tendia a ficar isolado em uma esfera distinta, ou ser marginalmente abordado. 

Conforme a Revolução Industrial se encaminhava para suas décadas finais, nos anos 

1830 e 1840, as contradições do desenvolvimento da indústria capitalista engendravam 

um grau crescente de conturbações ligadas aos interesses antagônicos classistas, até 

atingir um nível intoleravelmente alto que demandava respostas imediatas, em nome da 

manutenção do projeto de sociedade que tinha o sistema fabril e o livre mercado como 

pilares estruturais. Se os clássicos não haviam dado conta destas questões, era preciso 

que uma nova leva de intelectuais abraçasse o desafio.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

17 

Devo abrir aqui um parêntese para apresentar alguns conceitos do pensamento 

gramsciano, que ajudam a compreender a mudança no perfil da intelectualidade liberal 

que se estabelece na fase tardia da Revolução Industrial. Gramsci classificava a 

hegemonia como a capacidade de uma classe ou grupo de classes de converter outros 

setores da sociedade para seu próprio projeto, fazendo-os reproduzir ao menos uma 

parte fundamental de seus dogmas. Trata-se por isso de um projeto político e cultural, 

sem o qual não pode haver dominação na sociedade moderna (MORAES, 2010, p. 54-

56). Gramsci evoluiu a teoria marxista acerca do Estado, concebendo-o como dois 

espaços distintos, dentro daquilo que chamou de “Estado ampliado”. O primeiro é a 

sociedade política, referente aos mecanismos institucionalizados pelos quais as classes 

dominantes dominam os aparelhos repressivos oficiais e a burocracia administrativa. O 

segundo, a sociedade civil, é onde agem os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, 

organismos de ação política aos quais as pessoas aderem de modo voluntário, sendo, 

portanto, o locusde formação de consenso, isto é, hegemonia.  Quando, na sociedade 

civil, um grupo de pretensões hegemônicas se coloca com uma identidade histórica 

comum baseada em um destino político imaginado, há o surgimento de um “bloco 

histórico”, uma entidade política que busca concretizar o que interpreta como uma 

vontade coletiva, um desejo político latente que sinaliza um potencial de transformação 

social (COUTINHO, 1992, p. 76-79). Os agentes das hegemonias são os chamados 

“intelectuais orgânicos”, figuras geradas no interior de todas as classes, dotadas de 

capacidade destacada de identificar as características de seu grupo, sua posição na 

sociedade e expressar suas aspirações, reforçando a identidade de seu segmento 

(GRAMSCI, 2000, p. 17-28). 

A década de 1830 testemunhou uma reorganização do pensamento liberal inglês, 

ancorada sobre a ascensão de uma intelectualidade orgânica burguesa, que adotou uma 

postura mais radical, incisiva e prática frente aos obstáculos que se colocavam no 

caminho de suas expectativas sociais. Esse novo bloco hegemônico, composto por 

membros da burguesia urbana que não precisavam ostentargrandes credenciais 

acadêmicas (ao contrário dos economistas clássicos), mobilizara-se em um movimento 

de grandes pretensões reformistas. A burguesia beneficiava-se de um espaço inédito no 

Parlamento, conquistado após a reforma eleitoral de 1832, que redesenhou as zonas 

eleitorais do Reino, retirando assentos parlamentares de regiões agrícolase 

contemplando com representantes eleitos regiões industriais em crescimento. Pela 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

18 

primeira vez, esses burgueses sem nobreza pertencentes à classe dos industrialistas ou 

simpáticos a esta tinham condições de eleger representantes diretos para a Câmara dos 

Comuns, não mais dependendo unicamente da fidalguia de aspirações liberais para 

encarnar seus interesses políticos. Conseguiram, dessa forma, colocar na pauta 

legislativa propostas de reforma de seu interesse, entre as quais a da Lei dos Pobres. 

Mas essa jogada não podia dar-se apenas verticalmente pelo alto: ela necessitava de um 

esforço horizontal de obtenção de consenso.  

A “terapia de choque” liberal na qual a reformulação da assistência deveria se 

inserir era, antes de mais nada, um programa de classe, logo, imbuído de ideologia 

classista. No caso, estamos falando de uma burguesia industrialista, amadurecida e 

empoderada após décadas de industrialização, ao ponto de finalmente reivindicar com 

orgulho uma identidade de classe mais independente dos símbolos aristocráticos, ainda 

que estes continuassem a exercer atração até o século seguinte. Sentia-se confiante para 

impor uma renegociação do pacto de dominação entre as elites econômicas britânicas 

que havia sido firmado com os eventos revolucionários do século XVII, quando 

aristocracia, pequena nobreza capitalista e burguesia concordam, após embates 

violentos, com o estabelecimento de um Estado que favorecesse a acumulação 

capitalista, mas mantendo a primazia cultural e política dos nobres, que significava uma 

hegemonia do capitalismo agrário. Conforme a Revolução Industrial fez erodir a ordem 

social sobre a qual essa hegemonia estava assentada, conforme se atesta pela crescente 

agitação social e efervescência de ideias radicais a partir da década de 1790, se abria um 

perigoso período de incerteza, ameaçando ruir a secular estrutura que compunha o 

status quo inglês, aterrorizado com a possibilidade de ver na Ilha algo próximo aos 

episódios revolucionários do Continente. Ao mesmo tempo, se descortinava um espaço 

para a formação de novas hegemonias. A burguesia urbana propõe-se então a difundir 

sua própria cultura política, na expectativa de que outras classes aderissem aos seus 

dogmas, mas sem romper abruptamente o pacto de dominação firmado com a nobreza 

agrária, o que se confirmou pela aversão da burguesia inglesa a aliar-se com o 

radicalismo popular. Ao contrário do que se deu na França, ela formaria seu bloco 

ideológico de modo mais sútil, pela conquista de um grau de consenso social em torno 

de seu projeto, e não por um assalto frontal para tomar o Estado.  

O reformismo legislativo deve ser visto então antes como consequência do que 

causa desse empreendimento cultural, ou ao menos uma manifestação paralela, mas 
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interdependente. O primeiro grande manifesto desse projeto de intelectuais orgânicos 

surgiu na forma de um inquérito social publicado em 1832 pelo médico Phillips James 

Kay-Shuttleworth (KAY-SHUTTLEWORTH, 1832). Em A Condição Moral e Física 

das Classes Trabalhadoras Empregadas na Manufatura de Algodão em Manchester, no 

qual relata a condição dos operários de um dos principais polos industriais do país, o 

autor retoma antigos argumentos contrários a Lei dos Pobres para coloca-los como 

causa do estado miserável em que se encontravam aqueles trabalhadores. Defendendo 

que o sistema fabril e o laissez-faire eram sinônimos de civilização e riqueza material, a 

explicação para a miséria humana que se via concentrada nos centros manufatureiros só 

poderia se dar por causas externas que interferiam sobre o bom funcionamento dessa 

tríade (idem, p. 49-55). Entre as arbitrariedades que atravancavam essa máquina de 

prosperidade, a assistência paroquial se destacava negativamente: 

A Lei dos Pobres providencia, receamos, muito frequentemente um 
apelo pela imprevidência e ociosidade. Quando imprudente com o 
futuro, a inteligência do homem é confinada pelos limites estreitos do 
presente. Com esse passo ele se coloca abaixo dos animais cujos 
instintos ensinam eles a fazer estoques para as estações de 
necessidade. A estrutura artificial da sociedade, ao prover segurança 
contra males existentes, muito frequentemente negligenciou a 
influência moral de seus arranjos sobre a comunidade. A humanidade 
alegra-se na consciência de que os pobres podem obter as vantagens 
do tratamento cuidadoso na doença, e socorro na necessidade; que 
haja asilos para a enfermidade, idade e decrepitude; mas a extensão 
ilimitada dos benefícios, idealizada por uma inteligência sábia para o 
alívio dos males que nenhuma presciência humana poderia evitar, tem 
uma tendência direta a encorajar, entre os pobres, apatia concernindo 
presentes exigências, e a negligência quanto a uma provisão para as 
contingências do futuro. Os efeitos disso irão ser favoráveis a cada 
outra causa desmoralizante, e irão daí em diante operar mais 
poderosamente entre os que são mais degradados. (Idem, p. 28-29, 
tradução livre, destaques mantidos do original). 

 
 No fragmento acima, Kay denuncia o que acreditava ser um perigoso senso 

equivocado de humanidade entre os ingleses, que os levava a conceder benefícios 

incondicionais visando aliviar os necessitados, mas sem perceber que com isso estavam 

minando o senso de esforço próprio e previdência da classe trabalhadora. A ênfase dada 

no caráter irrestrito dessa ajuda procura fortalecer a ideia de que viver à custa da 

paróquia havia se convertido em um modo de vida muito mais convidativo do que o 

trabalho honesto. No ano seguinte, Peter Gaskell publicava a pedido do Parlamento 

outro inquérito sobre a classe operária, tendo agora um escopo maior ao tomar como 

parâmetro o quadro nacional. O tom assumido no relatório é menos alarmista do que o 
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de Kay, mas as conclusões seguem as mesmas linhas, inclusive no que tange à Lei dos 

Pobres. Considerando que sua preocupação primária em relação aos trabalhadores era 

restabelecer uma estrutura familiar idealizada, onde o pai era o provedor sóbrio e 

responsável do recurso material e a mãe a zeladora do lar e da criação dos filhos, Gaskel 

(1833) salientou o efeito da lei sobre a união entre os pobres:  

As leis dos pobres e as leis dos bastardos3 atuaram 
inquestionavelmente, e ainda estão atuando, como prêmio para 
imoralidade e ociosidade. Isso é produzido, por um lado, ao tornar o 
homem pobre imprevidente, ao prover um fundo sobre o qual ele pode 
se abster do trabalho; e, pelo outro, destruindo a castidade das moças, 
e assim arruinando todas aquelas associações enobrecedoras que 
deveriam marcar o intercurso entre os sexos, e pervertendo a mais 
sagrada entre todas as relações humanas – a do casamento. Que esses 
males sejam atribuídos tanto a uma falta de administração apropriada 
quanto aos efeitos inerentes destas leis, não pode ser negado; mas leis 
que abrem uma porta tão ampla e tentadora para libertinagem e 
imprevidência devem certamente estar carecendo de alguns dos 
atributos apropriados dos decretos legislativos. (Idem, p. 216-217). 
 

  Os trabalhos de Kay e Gaskell, que se propuseram a levar a economia política 

para um plano mais prático, aplicando-a analiticamente sobre problemas sociais a serem 

resolvidos, descrevem o liberalismo como uma panacéia para toda sorte de mal social. 

A receita que oferecem para solucionar a questão dos pobres está inserida nessa 

estratégia. Exigia-se um corte abrupto nas políticas assistenciais, estigmatizadas da 

mesma forma que seus beneficiários. Uma reforma radical já se desenhava em fevereiro 

de 1832, quando o Parlamento nomeia uma comissão pública para inquirir sobre o 

funcionamento da Lei dos Pobres em toda a Inglaterra e País de Gales, bem como 

levantar propostas para interromper a escalada de gastos. Os nove comissários 

principais e dezesseis comissários assistentes incumbidos com a tarefa tiveram pouco 

tempo e recursos para realizar sua investigação, e admitiu-se abertamente que alguns 

condados sequer foram visitados, enquanto que a metrópole londrina foi simplesmente 

ignorada e sequer é mencionada no material final. Mas isso não vinha ao caso. As 

conclusões já estavam tomadas desde o começo. O relatório apresentado ao Parlamento, 

originalmente na forma de treze volumes que começam a ser publicados em fevereiro de 

1833 e terminam no ano seguinte, foi redigido basicamente por apenas dois comissários, 

que haviam assumido para si a chefia da comissão. Eram Nassau Senior, advogado de 

formação que se converteu em professor de economia política, e Edwin Chadwick, 

                                                           
3Gaskell se refere com bastardylawsàs leis que possibilitavam que mães solteiras acionassem a paróquia 
para obrigar os pais de seus filhos a pagarem pensão, caso estes recusassem o casamento. 
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outro advogado com notável ambição de subir na carreira pública e incansável ímpeto 

reformista.  

 As páginas do relatório concentraram seu fogo contra o socorro extramuros, toda 

a forma de ajuda oferecida aos pobres fora dos limites físicos de instituições projetadas 

com esse fim. Indignava a comissão a existência do que interpretavam como uma 

cultura generalizada de concessão de esmolas. Além de repetir afirmações antigas, de 

que essa prática pervertia a ordem natural da economia e minava o espírito de trabalho e 

moralidade da gente comum, acusa-se a Lei dos Pobres de funcionar como um subsídio 

indireto para os salários dos fazendeiros. O mecanismo institucional que permitia isso 

era o Sistema Speenhamland (ou Lei Speenhamland), criado em 1795 como resposta 

para a miséria no campo durante um ano de colheitas ruins. Com ele, tabelas eram 

fixadas nas paróquias para parear o valor dos abonos ao preço do pão, com o intuito de 

evitar que esses pagamentos ficassem muito abaixo do custo de subsistência. De acordo 

com os redatores do inquérito, os empregadores rurais aproveitavam-se disso para pagar 

baixos salários reais, pois sabiam que os trabalhadores receberiam um complemento da 

paróquia dividido entre todos os contribuintes. O fato de a administração da Lei dos 

Pobres conceder autonomia para as localidades significava que, nas paróquias onde a 

força econômica e política do capital fundiário predominavam, se estabelecia uma 

relação promíscua entre fazendeiros e gestores locais, em detrimento dos pagadores de 

imposto que se dedicavam a outras atividades (ROYAL, 1806, p. 78-83). Esse ponto 

une a questão do auxílio à outra grande crítica dos comissários: a ausência de uma 

centralização administrativa referente aos pobres, deixando todo o poder decisório nas 

mãos de forças locais despreparadas, amadoras, estúpidas, covardes e corruptas (idem, 

p. 98-104). O fim do Sistema Speenhamland, bem como do Ato de Assentamentos, 

deveria, na opinião dos relatores, extinguir as amarras institucionais que prendiam a 

mão de obra ociosa às paróquias, fazendo com que esta naturalmente se dirigisse para 

onde houvesse procura.  

 Chadwick e Senior levantaram na parte final do inquérito um punhado de duas 

dezenas de recomendações para a realização de uma reforma geral no assistencialismo, 

que giravam em torno de três princípios essenciais, guardando vínculos intrínsecos entre 

si. O primeiro é a abolição de toda ajuda extramuros, que visava interromper o ciclo 

vicioso que contaminava os pobres e afirmar os interesses do capitalismo industrial e 

mercantil urbano contra o capitalismo fundiário (idem, p. 262). O segundo é a expansão 
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das workhouses, que deveriam se converter na pedra fundamental da Lei dos Pobres 

reformada. Aqui observamos a influência mais explícita de Bentham sobre o 

pensamento liberal. Embora as workhousesjá existissem, em número bem limitado, o 

enorme custo que essas casas representavam era demasiado alto para a grande maioria 

das paróquias, além de serem um desafio administrativo. Por isso, não eram vistas até 

então como uma alternativa viável pela administração pública. Para solucionar esse 

problema, a comissão sugeriu que as paróquias fossem reunidas em uniões 

administrativas, onde cada uma deveria contar com ao menos uma instituição desse 

tipo. As workhousesdeveriam ser projetadas segundo princípios de ordem e disciplina. 

Tão logo adentrassem a instituição, as famílias deveriam ser divididas, entre alas 

separadas conforme critérios de sexo, idade e estado de saúde. A rotina deveria ser 

rigorosa, com a imposição de tarefas a serem remuneradas por um valor abaixo do que o 

que se obteria no mercado fora do abrigo. Com isso, os comissários estavam 

convencidos de que seria possível discernir mais facilmente o pobre realmente sem 

alternativas do vagabundo, pois apenas os primeiros aceitariam internar-se nessas 

condições, compondo aquilo que chamavam de “teste da workhouse” (idem, p. 230-

240). A terceira e última diretriz geral era a centralização administrativa, outra 

influência de Bentham. Propôs-se o estabelecimento de um órgão nacional com poderes 

para intervir sobre as localidades em qualquer assunto que dissesse respeito à Lei dos 

Pobres, estabelecendo uma pirâmide hierárquica entre essa entidade e as paróquias, 

tendo as uniões como elo intermediário (idem, p. 217). Isso reduziria o controle das 

forças locais sobre as autoridades paroquianas, enfraquecendo a influência das elites 

fundiárias, bem como dos trabalhadores organizados, que podiam pressionar as classes 

médias na paróquia ou município como forma de incliná-las a gerir a assistência 

conforme julgassem mais vantajoso para sua própria classe, que via de regra estava 

privada do acesso direto aos mecanismos decisórios do poder público. 

 O Parlamento prontamente acatou todas as recomendações principais do 

relatório, que serviram de base para a elaboração do ato de reforma de 1834, fundando o 

que passou a ser conhecido como a Nova Lei dos Pobres. A facilidade com a qual a 

medida foi aprovada deu-se pelo fato de que os liberais conseguiram captar o apoio dos 

lordes proprietários, que estavam intimidados com episódios recentes de revoltas rurais, 

levando-os a incorporar mais facilmente a ideia de que os pobres estavam fora de 

controle. Além disso, nessas agitações, os fazendeiros arrendatários que empregavam 
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mão de obra haviam desempenhado um papel ambíguo, com relatos de que muitos 

incitavam abertamente os trabalhadores com o interesse de canalizar sua força contra os 

custos de arrendamento impostos pelos proprietários, justificando que era esse preço 

que impedia que pagassem salários maiores. Esses fazendeiros viram-se então isolados 

fazendo oposição à mudança. Os proprietários rurais também foram cooptados pela 

inclusão de medidas que fortaleciam sua posição em eleições locais e asseguravam sua 

presença nos conselhos das novas uniões.  

 Seguindo as orientações liberais, o ato de reforma declarou abolida a ajuda 

extramuros, iniciou uma onda de construção de workhousese nomeou um comitê central 

para zelar pela aplicação da Nova Lei dos Pobres em todo o Reino, a Comissão da Lei 

dos Pobres, na qual Chadwick ocupou o posto secundário de secretário, imediatamente 

inferior aos três comissários principais que ocupavam o topo da hierarquia. Entender as 

referências ideológicas dos reformadores é um passo importante para se analisar o 

caráter do novo modelo assistencialista. Embora muitos inimigos da reforma, 

entrincheirados em uma vigorosa rede de periódicos radicais de ampla circulação, 

tenham acusado a reforma de ser malthusiana, isso não parece verdade. É fato que a 

preocupação com os efeitos demográficos da Lei dos Pobres aparecem no relatório da 

comissão, através dos trechos recortados a partir das muitas entrevistas que os 

comissários assistentes obtiveram em suas visitas, mas esse mesmo elemento não 

transparece nos parágrafos propriamente escritos por Senior e Chadwick. Ambos 

manifestam grande apreensão com a degradação moral dos pobres induzida pela 

facilidade em se obter ajuda pública, mas não dão a entender que isso se traduz de 

forma automática em aumento demográfico. Poucos anos antes, o próprio Senior(1831) 

havia se notabilizado por um ensaio no qual discordava do princípio populacional 

malthusiano, o que inclusive lhe rendeu uma troca de cartas com Malthus debatendo 

suas discordâncias. Ele sustentou que as previsões malthusianas continham um 

pessimismo exagerado, e que o quadro catastrófico só era realidade quando os 

obstáculos positivos para o crescimento da população (ou seja, epidemias, fome e as 

demais mazelas que elevavam a mortalidade) predominavam sobre os obstáculos 

preventivos (matrimônio tardio, planejamento do número de filhos e tudo que atuava 

antes da concepção do bebê). Tal situação era típica de regiões pouco desenvolvidas, 

uma realidade distante da inglesa. Por si só, o aumento demográfico não era 

necessariamente negativo, sendo inclusive importante para fortalecer o crescimento 
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econômico. Esse potencial positivo seria extraído conforme houvesse boas leis e um 

povo instruído intelectualmente e moralmente para desfrutar de suas possibilidades. 

 Chadwick, por sua vez, tinha como referência primordial o utilitarismo de 

Bentham, de quem fora amigo próximo e assistente pessoal. Sua prioridade máxima era 

a gestão eficiente dos assuntos públicos, onde defendia uma presença mais forte do 

Estado na forma de uma defesa intransigente da centralização administrativa. O 

crescimento da população nunca esteve muito dentro de seu foco. Na verdade, ao longo 

de sua carreira pública como reformador na Lei dos Pobres e na saúde pública, 

Chadwick sempre encontrou no pensamento malthusiano um obstáculo enervante. 

Frustrava-o esbarrar constantemente com uma barreira de pessimismo que atribuía todos 

os problemas sociais ao aumento populacional em última instância, desacreditando seu 

esforço pessoal para encontrar soluções objetivas e imediatas (LEWIS, 1942, p. 30-32). 

É evidente que a carga negativa com a qual a Nova Lei dos Pobres revestia a figura do 

pobre era muito condizente com a forma como Malthus abordava essa categoria, mas 

esse retrato pejorativo esteve longe de ser um exclusivismo seu, estando tão difundido 

na primeira metade do século XIX que mesmo entre sues críticos esse estigma havia 

sido incorporado.  

 Pode-se argumentar que a postura centralizadora e intervencionista adotada 

pelos reformistas feria princípios do laissez-faire, como colocou Himmelfarb(1988, 

p.193-198) em seu influente trabalho sobre a concepção da pobreza na Inglaterra da 

Revolução Industrial. A autora considera que o princípio norteador da reforma não foi 

propriamente a propagação do credo liberal, mas sim a “despauperização”, isto é, a 

necessidade de acabar com um estado de miséria que contradizia o discurso de 

progresso econômico associado à industrialização. O caminho para tal seria a adoção da 

workhousee filtragem que esta faria entre pobres honestos e viciosos. Essa tese soa 

equivocada por tomar a forma pelo conteúdo, dando a entender que a defesa de um 

Estado fortalecido e mais presente em questões socioeconômicas desqualificaria o 

caráter liberal dos objetivos reais do programa reformista. Como já discutido, a 

centralização foi uma forma de esvaziar a capacidade de tomada de decisão das 

localidades, onde os interesses contrários à mudança na Lei dos Pobres conseguiam agir 

mais diretamente. Ela estava, portanto, subordinada ao interesse liberal, e não o 

contrário. 
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 A hipótese que guia esse artigo assume que a reforma de 1834 resulta de um 

longo desenvolvimento de uma filosofia liberal na Ilha, que assumiu contornos mais 

radicais na medida em que o capitalismo em sua forma industrial encontrava-se 

culturalmente maduro para impor novas condições de equilíbrio com o capital fundiário. 

Ou seja, apoia-se em interpretações historiográficas que entendem esse ato como uma 

tentativa de “choque de gestão liberal”. Thompson (1996, p. 267-268), por exemplo, 

cravou a Nova Lei dos Pobres como uma insanidade imposta por missionários do 

liberalismo, mesmo que ela claramente contrariasse as necessidades humanas dos 

desfavorecidos. Hobsbawm (2006, p. 167), por sua vez, associou-a com um movimento 

maior de forçar o êxodo rural em direção às cidades em expansão, onde trabalho barato 

era necessário. Mas a análise mais famosa nesse sentido é a de Polanyi (2000), que em 

seu ensaio mais famoso retratou a reforma como o primeiro golpe decisivo desferido 

pelos agentes do livre mercado contra os resquícios pré-capitalistas que resistiam ao 

estabelecimento de uma economia de mercado plena, na qual a ideia de subsistência 

assegurada não deveria encontrar espaço. Todos esses pareceres envolvem uma forte 

carga de juízo político, mas são colocações bem fundamentadas em relaçãoao discurso 

dos próprios reformadores, que nunca ocultaram suas expectativas quanto aos resultados 

produzidos por uma guinada para o livre mercado. É claro que alguns elementos 

precisam ser revistos, especialmente na interpretação de Polanyi, que, ao tentar 

esmiuçar a lógica que sustentara longamente a Lei dos Pobres, caiu no equívoco de 

reproduzir considerações enganosas do inquérito que concebeu o ato de 1834. 

 Polanyi (idem, p. 99-108) procurou se afastar dos aspectos mais caricatos dos 

comissários, sobretudo a representação pejorativa do trabalhador e o exagero de se 

considerar que o abono extramuros era uma garantia concedida sem restrições. Também 

enxergou corretamente que a Lei dos Pobres era utilizada pelos fazendeiros para reterem 

mão de obra barata no campo, sem que essa se esvaísse para a cidade, apesar de ter 

retratado essa relação em um contraste equivocado entre paternalismo pré-capitalista e 

livre mercado capitalista, quando na verdade o capitalismo era uma realidade bem 

consolidada no campo inglês ao menos desde o século XVII. Mas ele ecoou a conclusão 

de que a Lei dos Pobres, principalmente a partir da introdução do Sistema 

Speenhamland, foi decisiva para uma depressão agrícola no país, prejudicando aqueles 

que ela se propunha a defender por meio de um rebaixamento prático do salário real. 

Mesmo reconhecendo que o custo do abono não significava uma despesa tão grande 
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para as paróquias quanto a comissão alegou, ele toma como verdade que este era 

disseminado e elevado o suficiente para atuar como mecanismo determinante nos níveis 

salariais em âmbito nacional. Foi preciso o estabelecimento de um campo revisionista, 

iniciado por Blaug(1963) e aprimorado por Boyer (2006), para superar essa visão. 

Dentro da perspectiva revisionista, o impacto real do sistema era limitado demais para 

ser responsabilizado por uma crise agrícola, e seu efeito foi mais provavelmente de 

elevar os salários após as guerras do que rebaixá-los, contribuindo para a recuperação da 

economia. Observou-se que nos dezoito condados em que o Sistema Speenhamland foi 

posto em prática, todos rurais, o abono per capita era sensivelmente maior do que nos 

condados que não o fizeram. Mas, quanto ao padrão de flutuação desses valores, os dois 

grupos apresentavam um comportamento semelhante, evidenciando uma economia 

inter-relacionada em que as causas que aliviam ou afligem a pobreza repercutem 

nacionalmente (BLAUG, 1963, p. 164-167; 181).  

 Destaca-se que, nas zonas rurais, o ciclo da procura de trabalho apresenta 

particularidades próprias do cultivo de cereais, especialmente do trigo, a cultura 

principal dos ingleses na época. Se, nos meses de colheita, a procura por trabalho era 

intensa, no resto do ano essa demanda era bem mais baixa. Ciclos de desemprego 

sazonais faziam parte do mundo do trabalho rural, com essa situação sendo agravada 

pela industrialização, que introduziu competidores desiguais para alguns setores das 

antigas manufaturas domésticas, restringindo ainda mais as opções de ocupação 

produtiva durante a época para os que encontravam dificuldade em se empregar (idem, 

p. 161-164). A concessão de abonos em dinheiro vivo, uma prática que já vinha se 

expandindo desde antes do Sistema Speenhamland, surgia onde o rendimento anual 

médio dos trabalhadores era insustentavelmente baixo, sendo por isso consequência e 

não causa do empobrecimento (BOYER, 2006, p. 45-52). É interessante notar também 

que a campanha contra o auxílio extramuros era direcionada para a realidade rural do 

sul e do leste da Inglaterra, mas não para o norte e oeste mais urbanizados, onde o 

pagamento de abonos permaneceu longamente após 1834. Como o trabalho urbano 

oferecia mais perspectivas de emprego no decorrer do ano, aceitava-se que essa forma 

de pagamento era mais eficiente para socorrer a pobreza em surtos momentâneos de 

desemprego, sem que isso se convertesse em um subsídio regular de salários. Além 

disso, o fornecimento de cuidados médicos ao custeio da paróquia continuou recorrente, 

mesmo sendo considerada uma prática de cuidados extramuros (GREEN, 2010, p. 15). 
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Apesar dos massivos investimentos públicos em workhouses, que até a década 

de 1860 receberam muito mais verba do que a educação pública, por exemplo, as 

práticas extramuros continuaram a ser, nacionalmente, responsáveis pela maior parte 

dos gastos com a pobreza (três vezes mais do que os cuidados intramuros) nos anos que 

se seguiram à reforma (idem, p. 128-134; 194-196). Novas legislações visando coibir as 

despesas com pobres não internados apareceram em 1842, 1844 e 1852, e uma nova 

cruzada social contra a assistência paroquial surgiu no fim da década de 1860, 

resgatando a ideia de que a caridade privada voluntária seria uma alternativa mais 

interessante do que o sistema público (MACKINNON, 1987). O órgão central da Lei 

dos Pobres teve de conviver em perpétua queda de braço com os administradores 

paroquiais, que insistiam que as diretrizes impostas pela Nova Lei dos Pobres não eram 

estritamente viáveis. O fato de que o discurso liberal optou por apoiar-se em distorções 

da realidade para justificar seu projeto resultou no custo prático de que este não estaria 

talhado para o plano concreto. A imposição de um liberalismo bruto simplesmente não 

era condizente com os problemas reais da sociedade inglesa.  

 

 

Considerações Finais 

 

Os entraves que logo apareceram como obstáculo para o funcionamento da Nova 

Lei dos Pobres conforme ela havia sido planejada não significavam, todavia, que a 

reforma tenha sido um fracasso. Por mais que ela não tenha conseguido surtir o efeito 

imediato de mudança radical que dela se esperava, ideologicamente ela deve ser 

entendida como um sucesso. Juntamente com a reforma eleitoral de 1832 e a abolição 

das Leis do Trigo em 18464, a aprovação do ato foi o maior gesto de força política de 

uma burguesia ascendente que desenvolvera uma economia política aplicada a questões 

práticas de gestão pública, unindo liberalismo e industrialismo em uma perspectiva 

extra-econômica, na qual o conjunto social era modificado para favorecer o sistema 

fabril. Por mais que a Lei dos Pobres tenha se mostrado, desde o início, uma condição 

necessária para que o avanço das relações capitalistas e a pulverização da propriedade 

                                                           
4 Conjunto de legislações protecionistas que taxavam a importação do trigo, favorecendo a classe 
fundiária que o cultivava visando o mercado interno. Sua abolição era uma das reivindicações prioritárias 
da burguesia industrialista e comercial urbana, pois alegavam que estas mantinham o preço dos alimentos 
artificialmente altos.   
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dos trabalhadores não se traduzisse em uma miséria catastrófica, a construção de uma 

noção de direito à subsistência assegurada precisava ser combatido culturalmente. A 

persistência das práticas extramuros que se observou por algumas décadas após a 

reforma não era uma ameaça à ordem liberal, conquanto que se conseguisse dissociar o 

seu funcionamento de aspirações que flertassem com lógicas hostis à economia de 

mercado. O ato de 1834 deixou claro que se estava estabelecendo uma nova supremacia 

política e cultural do laissez-faire, na qual o indivíduo incapaz de manter-se na linha da 

subsistência por seu próprio trabalho não seria alvo de complacência, mas de vigilância, 

punição e estigma. As continuidades em relação à Velha Lei dos Pobres existiram sem 

dúvida alguma. Mas agora eram entendidas como desvios da regra geral, ainda que 

necessárias, não sendo mais vistas como paradigma assistencialista, e isso significava 

uma vitória incontestável da cultura liberal.  

 

 

Referências Bibliográficas 
 
BEIER, Lucinda A.The Problem of the Poor in Tudor and Early Stuart England. E-
book. Taylor & Francis: 2004. 

BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation.Londres:_1823._Disponível_em:_<https://books.google.com.br/books/about
/An_Introduction_to_the_Principles_of_Mor.html?id=qWcAAAAAMAAJ&redir_esc=
y>. Acessoem: 8 de janeiro de 2016. 

BLAUG, Mark. The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New. In: The 

Journal of Economic History, vol. 23, nº 2, p. 151-184, junho de 1963. 

BOYER, George R. An Economic History of the English Poor Law, 1750-1850. E-book. 
Cambridge University Press, 2006. 

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. 

DAVIES, David. The Case of Labourers in Husbandry:Stated and Considered, in Three 
Parts. Londres: 1795. Disponívelem: <https://books.google.co.uk/books/about/ 
The_Case_of _Labourers_in_Husbandry.html?id=awrnAAAAMAAJ>. Acesso em: 29 
de novembro de 2015. 

DE DECCA, Edgar Salvadori. A ciência da produção: fábrica despolitizada. In: Revista 

Brasileira de História, São Paulo, nº 6, p. 47-79, set. 1983. 

Disponível em: <http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html>. Acesso em: 27 de 
setembro de 2015. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

29 

GASKELL, P. The Manufacturing Population of England. Londres: 1833. Disponível 
em: <https://archive.org/details/manufacturingpop00gaskuoft>. Acesso em: 8 de março 
de 2016. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 2: Os intelectuais. O princípio 

educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

GREEN, David. R. Pauper Capital: London and the Poor Law, 1790-1870. E-book. 
Ashgate, 2010. 

HIMMELFARB, Gertrude. La idea de la pobreza: Inglaterra a principios de la época 

industrial. México: Fondo de Cultura Econômica, 1988. 

HINDLE, Steve. OntheParish? The Micro-Politics of Poor Relief in Rural England, 

1550-1750. E-book.Oxford, 2004. 

HOBSBAWM, Eric. The Age of Revolution,1789-1848. Nova York: Vintage Books, 
2006. 

JONES, Gareth Stedman. An End to Poverty? A Historical Debate. E-book. Nova York: 
Columbia University Press, 2004. 

KAY-SHUTTLEWORHT, James Phillips.The moral and physical condition of the 

working classes employed in the cotton manufacture in Manchester.Londres, 1832. 
Disponível em: <https://archive.org/details/moralphysicalcon00kaysuoft>. Acesso em: 
13 de setembro de 2014. 

LEWIS, R. A. Edwin Chadwick and the Public Health Movement,1832-1854. 
University_of_Birmingham,_1949._Disponível_em:_<http://etheses.bham.ac.uk/4589/1
/Lewis1949PhD1.pdf>. Acesso em: 11 de janeiro de 2017. 

MACKINNON, Mary. English Poor Law Policy and the Crusade Against Outrelief. In: 
The Journal of Economic History, vol. 47, nº 3, p. 603-625, setembro de 1987.  

MALTHUS, Thomas. An Essay on the Principle of Population. E-book.Eletronic 
Scholarly Publishing Project, 1998. 

MANDEVILLE, Bernard. The Fable of the Bees. New York: Capricorn Books, 1962. 

MORAES, Dênis. Comunicação, Hegemonia e Contra-Hegemonia: A Contribuição  

PATRIQUIN, Larry. Agrarian Capitalism and Poor Relief in England, 1500-1860. 
Nova York: Palgrave, 2007.  

POLANY, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Campos, 2000.  

RICARDO, David. On the Principles of Political Economy and Taxation.3ª ed. 1821.  

ROYAL Commission into the operation of the Poor Laws. Poor Law Commissioners’ 
Report of 1834– copy of the report made in 1834 by the commissioners for inquiring 
into the administration and practical operation of the Poor Laws. Londres: 1906. 
Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/simple.php?id=146>. Acesso em: 13 de 
setembro de 2014. 

SENIOR, William Nassau. Two Lectures on Population. Londres: 1831. Disponível em: 
<http://oll.libertyfund.org/titles/senior-two-lectures-on-population>. Acesso em: 30 de 
abril de 2016. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 
 

 

30 

SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. E-
book._Metalibri,_2007._Disponível_em:_<http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_W
ealthNations_p.pdf>. Acessoem: 2 de outubro de 2016. 

Teórica de Gramsci. In: Debates, vol. 4, nº 1, p. 54-77, janeiro-junho de 2010. 

THOMPSON, E. P. The Making of the English Working Class. Nova York: Vintage 
Books, 1996.  

TIERNEY, Brian. Medieval Poor Laws– A Sketch of Canonical Theory and Its 
Application in England. Los Angeles: University of California, 1959.  

TOWNSEND, Joseph. A Dissertation on the Poor Laws. Londres, 1817. Disponível: 
<https://books.google.com.br/books/about/A_dissertation_on_the_poor_laws.html?id=P
ZJPAAAAYAAJ&redir_esc=y>. Acesso em: 27 de dezembro de 2015. 

WOOD, Ellen Melksins. A Origem do Capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

WORDIE, J. R. The Chronology of English Enclosure, 1500-1914. In: The Economic 

History Review, New Series, vol. 36, nº 4, p. 483-505, novembro de 1983. 


	Daniel S. Bastos

