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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



1. 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
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1ª Fase: 1750 a 1860

 Inglaterra; 

 Indústria têxtil;

 Máquina a vapor

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)
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O século XVIII foi marcado pelo grande salto tecnológico nos transportes e máquinas. As
máquinas a vapor, principalmente os gigantes teares, revolucionaram o modo de produzir.
Se por um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregados, por
outro, baixou o preço de mercadorias e acelerou o ritmo de produção.



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.



• O trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pela máquina;

• O ritmo da vida passou a atender os ritmos da produção;

• Uso em grande quantidade de mão-de-obra infantil e feminina;

• Êxodo rural;

• Consolidação do capitalismo;

• Aumento da concorrência.

• Rápido crescimento econômico.
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1. O que foi a Revolução Industrial? Quando e onde
aconteceu?
2. Antes da indústria, como o homem produzia aquilo
que era necessário para a sua sobrevivência e
comércio?
3. Quais foram os fatores que levaram a Inglaterra a ser
a pioneira nessa revolução?
4. Quais são as principais características da Revolução
Industrial?
5.Quais as consequências da Revolução
Industrial? (Mudanças na sociedade).


