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•DATA: 25/03/2019
•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





"São constantes as informações sobre crianças que trabalham 
em fábricas e que são cruelmente agredidas pelos supervisores a 
ponto de seus membros se tornarem distorcidos pelo constante 

ficar de pé e curvar-se (para apanhar). Por isso eles crescem e se 
tornam deficientes. Eles são obrigados a trabalhar treze, 

quatorze ou até quinze horas por dia.“

(Trecho do livro “A História da produção de algodão”, de Edward Baines).





• Foram Diversas Campanhas realizadas a partir de meados do século XIX
às mulheres da Inglaterra e Estados Unidos algo então inédito para elas:
o sufrágio, direito de votar em eleições políticas.

• Quando mudaram do campo para as cidades, para trabalhar nas
fábricas, as mulheres passaram a se conscientizar mais de seus direitos.

• “ O movimento sufragista tem suas origens na urbanização e na
industrialização do século XIX”, diz a historiadora Lídia Possas.
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• VÍDEO 3: As Sufragistas - Definindo uma Sufragista
• https://www.youtube.com/watch?v=DC2FIXYr4dQ
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01. Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial:
a) O aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte
êxodo urbano e o aumento da produção.
b) A substituição do artesanato pela manufatura e o consequente aumento da
produção acompanhado pelo recrudescimento da servidão.
c) A total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da
classe trabalhadora.
d) A modernização da produção agrícola, o êxodo rural e uma diminuição do nível
geral da produção.
e) A substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta,
a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril.

17


