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Mudanças na sociedade e na paisagem

• Grandes transformações nas 
sociedades, espaços 
geográficos e paisagens da 
Terra.

• Formação de novas classes 
sociais:

• Burguesia industrial –
proprietária das indústrias;

• Proletariado ou Operariado –
trabalhadores assalariados 



Fortalecimento do trabalho assalariado e do 
capitalismo
• Generalização das relações assalariadas e fortalecimento do

capitalismo;

• Capitalismo é um sistema econômico e social de organização das
sociedades humanas caracterizado pela propriedade particular e pelo
trabalho assalariado.



Intensa Urbanização

• Urbanização – processo de transformação do espaço rural ou natural em
uma área dotada de infraestrutura e equipamentos de uso coletivo;

• Indústrias instaladas nas cidades atraíram trabalhadores do campo (êxodo
rural);

• 1ª Rev. Industrial – Cidades Insalubres e com péssimas condições de
higiene, cortiços;

• 2ª Rev. Industrial – Reformas Urbanas, como alargamento de vias,
implantação de redes de água e esgoto, coleta de lixo, pavimentação de
ruas;

• 3ª Rev. Industrial – Metrópoles consolidadas e importantes, como Tóquio,
Nova York, Londres.



Divisão Social do Trabalho

• Cada operário tornou-se responsável por parte do processo de 
fabricação de um produto (lembra da Linha de Montagem?);

• Objetivos:

• Elevar a produção;

• Gerar mais lucros para a indústria.



Cidades e interação humana com a natureza

• Vida urbana: distanciamento do homem com relação à natureza;

• Campo e cidade se complementam.

• Campo: fornece alimentos e matérias-primas;

• Cidade: oferece serviços, empregos e, geralmente, moradia.



Impactos 
ambientais 
provocados pela 
indústria

Contaminação do ar;

Chuva ácida;

Desmatamento;

Poluição de rios/solos



Capitalismo e 
cidade

• Espaço geográfico da cidade foi
transformado em mercadoria;

• Expansão urbana do centro
para as periferias;

• Moradias precárias em favelas;

• Falta de infraestrutura básica;







Concentração do poder econômico, financeiro e 
político

• Formação de grandes e poderosas empresas
industriais, comerciais e financeiras;

• Muitas empresas se dispersaram para outros
países e são configuradas como
multinacionais ou transnacionais;

• São muito ricos, investem em tecnologia e
conhecimento científico;

• Exercem forte influência política e econômica
no mundo.





Empresas mais valiosas 
do mundo


