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A ERA DAS REVOLUÇÕES: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Objetivo da Aula:
•- 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



• 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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• 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

VÍDEO 3: TECNOLOGIA ROBÓTICA NA CARNE

https://www.youtube.com/watch?v=5bTed_B2Kdk&t=43s

Milhares de trabalhadores das indústrias inglesas.

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=_FuXP24AlXg
https://www.youtube.com/watch?v=5bTed_B2Kdk&t=43s


• Condições precárias;
• Trabalho intenso;
• Longas jornadas de trabalho;
• Uso de mão de obra infantil e feminina;
• Ausência de garantias legais;
• Péssimas condições de salubridade nas 

indústrias.

A URBANIZAÇÃO:
- Processo intenso e desorganizado;
- Surtos de epidemias nos grandes centros 
urbanos;
- Habitação, alimentação e higiene precários. 



"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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