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"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.
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• Líder: Ned Ludd ( Trabalhador);

• Pregava a destruição das máquinas como

forma de protesto;

• Eram contra as reduções salariais, a

exploração infantil e a supressão de

direitos básicos.

• Período: 1811



• Movimento operário que exigiu melhores
condições de trabalho:
• Redução da jornada de trabalho;

• Extinção do trabalho infantil;

• Voto universal;

• Proibição do trabalho de mulheres em minas
de carvão;

• Regulamentação dos salários.

• Período: 1830

9



10

•1ª Fase: 1750 a 1860

-> Inglaterra; 

->Indústria têxtil;

->Máquina a vapor
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•2ª Fase: 1860 a 1900
->Europa, América e Ásia (Fordismo)

->Japão (Toyotismo)

->Inovações tecnológicas ( aço, eletricidade, petróleo, 
telecomunicações)

•3ª Fase: Meados do século xx
->Revolução tecnológica ( robótica, engenharia genética, 
microeletrônica)



OBS.: Os funcionários sob o método toyotista devem estar a par de todas as etapas do 
processo de produção, executando multitarefas. Já os funcionários sob o modelo fordista 

ficavam limitados a apenas uma função exclusiva, tendo que desempenhá-la de modo 
repetitivo.


