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•DATA: 25/02
•Objetivos:
•Reconhecer a importância da Primeira Revolução Industrial
para a consolidação do capitalismo.
•Compreender as transformações tecnológicas trazidas pela
Revolução Industrial.
•Compreender como a ‘Divisão Social do Trabalho” afetou a
vida de operárias e operários.
•Reconhecimento da longa duração da exploração do
trabalhador (inclusive da mão-de-obra infantil) e da luta por
direitos relacionados ao mundo do trabalho e as mulheres.
•Recursos:
•Uso da fotografia como registro de versões da história e
vídeos
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Há períodos na História em que 
conhecimentos acumulados 

aceleram o ritmo de mudanças, que 
se tornam rápidas e amplas, 
abrangendo várias áreas da 

atividade humana. Um desses 
períodos teve início por volta de
1750, na Inglaterra, e recebeu o 
nome de Revolução Industrial. Robôs juntam peças de um 

futuro automóvel em uma 
fábrica.



• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações
econômico-sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou
por grande parte da Europa, América do Norte e Ásia durante todo o século
XIX e início do século XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas
máquinas, da energia humana pela energia mecânica e do modo de produção
doméstico pelo sistema fabril.
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• DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO:

Cada trabalhador é responsável por uma etapa do processo de 
produção;

Somada todas as etapas, temos o produto final;

Trabalho “robotizado”.
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Ilustração da paisagem inglesa durante a 
Revolução Industrial. As grandes chaminés 

expelindo fumaça representava 
desenvolvimento.



• VÍDEO 1: Charlie Chaplin Tempos Modernos - Legendado Português
• https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s

• VÍDEO 2: Linha de produção
• https://www.youtube.com/watch?v=_FuXP24AlXg

Milhares de trabalhadores das indústrias inglesas.

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=_FuXP24AlXg


• Líder do comércio internacional;

• Abundância de matérias primas (minério de ferro e lã);

• Mão de obra barata e disponível;

• Mercado consumidor;

• Fonte de energia em abundância (carvão mineral);

• Burguesia com uma importante força econômica e política.

(financiando ataques piratas; traficando escravos; emprestando dinheiro a juros;
pagando baixos salários aos artesãos que trabalhavam nas manufaturas).
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