
Revolução Industrial 
 

O surgimento das primeiras fábricas 

modernas na Europa, em meados do século XVIII, 

provocou mudanças tão profundas na organização 

da sociedade e na vida das pessoas que esse 

processo ficou conhecido como Revolução 

Industrial. 

Antes da Revolução Industrial, a maior 

parte dos europeus dedicava-se às atividades 

primárias (agricultura, pastoreio, pesca, 

extrativismo), em geral voltada para o próprio 

consumo, ou o de sua comunidade. 

As pessoas viviam principalmente no 

campo, numa época em que não havia energia 

elétrica, meios eficientes de comunicação a 

distância, transportes rápidos ou mercados 

disponíveis todo o tempo. Geralmente, as pessoas 

eram donas dos seus instrumentos de trabalho e do 

seu tempo, organizando o seu dia da forma que lhes 

parecia mais apropriada.  

      

 
 

Do artesanato à indústria moderna 
 

 A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e 

com o uso das máquinas. Desde o Paleolítico, as sociedades humanas se dedicavam a transformar matérias-

primas (pedras, barro, peles, minérios, lã e madeira) em produtos úteis à sua sobrevivência. Essa atividade 

manual, praticada em todas as sociedades, é chamada de artesanato. Em geral, o artesão trabalha por conta 

própria, possui os instrumentos necessários para a confecção do produto e domina todas as etapas de produção, 

desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. 

 

EXEMPLO: 

 

 Os sapateiros durante a Idade Média, por exemplo, preparavam o couro, cortavam-no com suas 

tesouras ou facas e costuravam-no com linhas e agulhas próprias, até confeccionarem os sapatos (produto 

final). Os produtos prontos, se não fossem uma encomenda, seriam vendidos a algum interessado. Com o 

dinheiro da venda, os sapateiros adquiriram os produtos necessários à sua sobrevivência (alimentos, roupas, 

utensílios, etc.) e mais matéria-prima para continuar seu trabalho. 

 Com a expansão comercial e urbana ocorrido a partir do século XVI, os comerciantes ganharam 

destaque na Europa. Os artigos que vendiam não eram produzidos por eles, mas comprados dos trabalhadores 

artesanais, que tinham o ritmo próprio de produção. 

 Com o tempo os comerciantes perceberam que aumentariam seus ganhos se pudessem controlar o 

tempo e o ritmo de trabalho dos artesãos. Por isso, decidiram reuni-los num mesmo espaço, chamado de 

fábrica, mas muito pouco semelhante a uma fábrica moderna. Ali eles escolhiam o produto que seria feito, 

como seria feito, em que quantidade e tamanho. Assim assumiram o controle do processo que antes era do 

artesão, que ainda detinha, entretanto, os instrumentos e o saber específico do seu campo de atuação. Esse 

sistema ficou conhecido como manufatura. 

 Para aumenta ainda mais a produtividade das fábricas, introduziu-se a divisão do trabalho, ou seja, 

cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa da produção, não sendo mais necessário que 

conhecesse um ofício como um todo. Em uma fábrica de sapatos, por exemplo, um grupo de trabalhadores só 

preparava o couro; outro só cotava; um terceiro só costurava, e assim por diante. 

 Com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas as máquinas, que permitiam a um único 

indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Essa mudança deu origem às maquinofaturas 

industriais. 

 Nas maquinofaturas, os operários (como eram chamados os trabalhadores), participavam do processo 

produtivo apenas com sua força de trabalho, pois os controles e os meios de produção (como as instalações e 



as máquinas), que eram muito caros, pertenciam aos industriais (donos das fábricas), que faziam parte da 

classe burguesa ou capitalista. 

 

  

 

Burguesia e classe operária 

 

Originalmente, a palavra burguesia designava o conjunto de habitantes dos burgos (centros urbanos 

da Idade Média), que em geral se ocupavam do comércio.  

Com o surgimento das fábricas modernas, a maioria dos artesãos foi, pouco a pouco, se 

transformando em operários. Ou seja, os trabalhadores deixaram de ser donos do processo e dos meios de 

produção, de seu tempo e do produto de seu trabalho para se tornarem empregados de um industrial, junto 

com os camponeses que migravam do campo para as cidades, eles formaram um novo grupo social, 

conhecido como classe operária. 

A classe burguesa, por sua vez, passou a ser composta pelos donos de fábricas, bancos, empresas 

comerciais, enfim, os detentores do capital – palavra utilizada para designar financiadores e qualquer bem 

empregado na produção, incluindo tanto as máquinas, as fábricas e as matérias-primas quanto o dinheiro 

usado para adquiri-las e pagar os salários dos operários. Por isso, também são chamados de capitalistas. 

 

 

Revolução para quem? 
 

         
 

 Com a Revolução Industrial vários setores passaram a ser mais produtivos e eficientes, como a 

medicina, as comunicações, a produção de alimentos e os transportes. O efeito mais visível dessa 

transformação se nota na demografia. A população europeia, que não passava de 100 milhões no ano de 1700, 

quase dobrou em um século, chegando a 188 milhões em 1800. Do mesmo modo, a renda nacional inglesa 

também cresceu, passando de 48 milhões de libras, em 1690, para 405 milhões em 1812. 

 Mas será que essas transformações geraram benefícios para os diversos grupos sociais e chegaram a 

todos os povos do mundo? A resposta é não. Primeiro, porque o enriquecimento da burguesia inglesa se deu 

à custa da exploração de outros grupos sociais, resultando no surgimento de uma massa miserável de 

trabalhadores nas grandes cidades. 

 Além disso, a partir da segunda metade do século XVIII, cresceram também as desigualdades entre os 

países que produziam as matérias-primas e os que as compravam. Finalmente, a industrialização acabou 

provocando graves problemas ambientais, cujo efeitos são sentidos até hoje. 

 



 

Revolução Industrial foi como ficou conhecido o período do surgimento das primeiras fábricas modernas na 

Europa, em meados do século XVIII, que provocou mudanças profundas na organização da sociedade e na 

vida das pessoas. Sobre esse período responda: 

 

1) Como era a vida do europeu antes da Revolução Industrial? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Qual a principal particularidade da Revolução Industrial? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Explique como funcionava a divisão do trabalho e por que era importante para os objetivos dos burgueses. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4) A Revolução Industrial provocou transformações profundas na sociedade que são vistas até os dias de hoje. 

Entre essas transformações está a perca de alguns elementos por parte do trabalhador. Explique o que os 

artesãos perderam quando se transformaram em operários. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Com a Revolução Industrial vários setores passaram a ser mais produtivos e eficientes, a população europeia 

quase dobrou em um século e a renda nacional inglesa também cresceu. Contudo, os benefícios da Revolução 

Industrial não chegaram a todas as classes sociais. Explique por que isso ocorreu. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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