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GEOGRAFIA – AULA 8 
 
Unidade Temática: Mundo do trabalho. 

Objetos de Conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica. 

 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 

A Revolução Industrial foi um período de intenso avanço tecnológico, que permitiu o 

desenvolvimento da indústria moderna e consolidou o capitalismo enquanto modelo econômico. 

O desenvolvimento da indústria foi responsável por grandes transformações no processo de 

produção de mercadorias e também nas relações de trabalho até então existentes. 

 

      
Imagem mostrando máquinas de antigamente e atuais 

 

O desenvolvimento tecnológico aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra e foi 

posteriormente se espalhando por outras partes do mundo. Iniciou-se a partir do desenvolvimento 

da máquina a vapor, oficialmente fundada por Thomas Newcomen, em 1698, e aperfeiçoada por 

James Watt, em 1765. A melhoria da máquina a vapor consistiu na diminuição do desperdício de 

energia, tornando-a mais eficiente. 

Outra criação importante desse período foram as estradas de ferro, que, a partir das 

décadas de 1830 e 1840, tiveram um crescimento acelerado em toda a Inglaterra. As estradas de 

ferro foram em grande parte financiadas pelos lucros gerados a partir do desenvolvimento da 

indústria têxtil e trouxeram como grande benefício o encurtamento das distâncias e o transporte de 

mais mercadorias. 

  



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Quais foram as grandes mudanças nas relações de trabalho e na produção de 
mercadorias? 

A Revolução Industrial trouxe inicialmente grandes transformações no processo de produção 

das mercadorias, principalmente de vestiário. O processo produtivo anterior ao desenvolvido na 

Revolução Industrial era o manufatureiro, no qual a produção ocorria em oficinas, com 

trabalhadores especializados e que realizavam o trabalho manualmente. 

A partir da Revolução Industrial, desenvolveu-se a maquinofatura, com a qual o processo 

produtivo deixou de ser realizado de maneira manual e passou a ser feito pelas máquinas. O 

processo de produção a partir das máquinas era realizado em maior velocidade e era necessária a 

utilização de apenas um trabalhador para manejar a máquina. 

No caso das relações de trabalho, o grande impacto da Revolução Industrial foi o de 

promover a desvalorização do salário do trabalhador. Isso porque, no processo manufatureiro, 

o trabalhador possuía qualificações específicas para produzir roupas, uma vez que a produção era 

toda manual. Com o uso das máquinas, não era mais necessária a contratação de trabalhadores 

especializados, já que qualquer um poderia manejar o maquinário. Assim, os salários despencaram 

em toda Inglaterra. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/revolucao-industrial.htm | Acesso em 12/04/2021 

Imagens: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FrameBreaking-1812.jpg 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FANUC_R2000iB_AtWork.jpg 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades: 

 

1- Diferencie o processo manufatureiro da maquinofatura. 

  

  

  

  

 

 

2- A Revolução Industrial fez com que alguns trabalhadores fossem substituídos por máquinas. 

Pense em três profissões que você acredita que não podem ser substituídas por máquinas 

nos próximos anos. Justifique suas escolhas. 
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3- Complete as frases a seguir baseando-se no conteúdo do texto. 

 

a) O desenvolvimento _________________________ aconteceu de maneira pioneira na 

_______________________ e foi posteriormente se espalhando por outras partes do 

mundo. Iniciou-se a partir do desenvolvimento da _____________________________. 

 

b) O desenvolvimento da __________________________ foi responsável por grandes 

transformações no processo de produção de mercadorias e também nas relações de 

_____________________ até então existentes. 

 

c) A __________________________________ trouxe inicialmente grandes transformações no 

processo de produção das mercadorias, principalmente de 

___________________________. 

 

 

4- Com o processo de industrialização, apesar do desenvolvimento dos transportes com as 

estradas de ferro e o maior acesso a produtos pelas pessoas, cresceu também o 

desemprego com a substituição de muitas vagas de trabalho manual por maquinários. 

Analisando esse cenário, você considera positivo ou negativo essa substituição de 

trabalhadores por máquinas no mundo do trabalho da época? Justifique sua resposta. 
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