
Revolução IndustrialRevolução IndustrialRevolução IndustrialRevolução Industrial

Conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se 
relacionarem uns com os outros, ocorridas a partir de 1760.

Artesanato

• Todas as tarefas são 
realizadas pela mesma 

Manufatura

• Trabalhadores reunidos em 
grandes oficinas.

Maquinofatura

• Introdução de máquinas 
que substituem parte das realizadas pela mesma 

pessoa.

• O artesão é dono da 
matéria-prima e das 
ferramentas.

grandes oficinas.

• Cada trabalhador executa 
uma parte do trabalho em 
troca de uma 
remuneração.

• As máquinas e ferramentas 
pertencem ao capitalista.

que substituem parte das 
ferramentas e dos 
trabalhadores.

• Cada trabalhador executa 
uma parte do trabalho em 
troca de um salário.

• As máquinas e ferramentas 
pertencem ao capitalista.

As Grandes Navegações 
e a conquista de 

mercados na África, na 
Ásia e na América 

aumentam a demanda 
por produtos europeus.

Criação de máquinas 
industriais movidas a 

vapor.
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Pioneirismo inglêsPioneirismo inglêsPioneirismo inglêsPioneirismo inglês

•Acúmulo 

de capitais

Mão de 

obra farta 

e barata
Existência de 

ricas minas de 

carvão e de 

ferro 

necessários 

para a indústria

Rico comércio 

desenvolvido 

graças à abolição 

dos antigos direitos 

feudais

Puritanismo Revolução 

Gloriosa

Estabilidade política, criando 

Pirataria 
na costa 
da Ásia, 
África e 
América

Comércio com 
as colônias e 
outros países 

(incluindo 
tráfico de 
escravos)

Cercamentos: 
expulsão dos 

camponeses de 
suas terras

Migração de uma 
massa de camponeses 

para as cidades

Não 
condenava 

o lucro

Pregava vida 
disciplinada e voltada 

para o trabalho e para a 
oração

Estabilidade política, criando 
condições para o 

desenvolvimento do 
capitalismo
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Criação do barco e da 

Ampliação dos mercados 

e impulso para a 

industrialização de 

Máquinas e inventos aplicados à indústriaMáquinas e inventos aplicados à indústriaMáquinas e inventos aplicados à indústriaMáquinas e inventos aplicados à indústria

Mecanização da indústria 

de tecidos de algodão em 

função da demanda.

A utilização do vapor 

exige material mais 

resistente.

Desenvolvimento da 

metalurgia.

Máquinas feitas de ferro 

permitem a difusão da 

utilização do vapor em 

outros setores.

Criação do barco e da 

locomotiva a vapor = 

revolução nos 

transportes.

industrialização de 

outros países.

17



Indústria e mudanças socioeconômicas

Revolução 
Industrial

Consolidação do 

Burguesia industrial: donos 
das matérias-primas, das 
fábricas e das máquinas

Maior divisão do 
trabalho

Consolidação do 
capitalismo

Duas novas 
camadas socias

Operariado: pessoas que 
trocavam sua força de 

trabalho por um salário
Perda do conhecimento 
do processo produtivo 

pelo trabalhador

Maior 
produtividade
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Melhorias técnicas na agricultura e desenvolvimento da medicina

• Aumento da população mundial 

Melhorias técnicas na agricultura e desenvolvimento da medicina

• Aumento da população mundial 

Crescimento dos transportes terrestres

• Diminuição do tempo das viagens

Crescimento dos transportes terrestres

• Diminuição do tempo das viagens

Impactos da Revolução industrial

• Diminuição do tempo das viagens

• Maior circulação de pessoas e mercadorias

• Diminuição do tempo das viagens

• Maior circulação de pessoas e mercadorias

Desenvolvimentos dos transportes por rios e mares

• Aumento da migração entre os continentes

Desenvolvimentos dos transportes por rios e mares

• Aumento da migração entre os continentes

Mudanças na forma de ver e viver o mundoMudanças na forma de ver e viver o mundo
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