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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

As condições da classe trabalhadora 

Na busca pelo lucro e pela competitividade do preço das mercadorias, os donos de fábricas da 

revolução industrial na Inglaterra, promoveram uma alta exploração do trabalho sobre as pessoas mais 

pobres daquela sociedade. O carvão, principal combustível para a energia das máquinas da época, era 

extraído de minas, onde o trabalho infantil foi muito utilizado. A expectativa de vida dos trabalhadores era 

baixa, e por volta dos trinta anos já tinham vários problemas de saúde incapacitantes, resultado de acidentes 

de trabalho e longas jornadas exaustivas de trabalho (em média 12 a 16 horas por dia). O trabalho das 

crianças também era utilizado nas fábricas do setor têxtil (tecidos e roupas), assim como o trabalho feminino. 

Os salários eram baixíssimos, as pessoas da classe trabalhadora eram subnutridas, e as famílias moravam 

em um único cômodo, em bairros com péssimas condições de higiene e saneamento. 

As pessoas da classe trabalhadora nunca 

apenas aceitaram essa situação, e buscavam se 

manifestar de diversas formas, como através de 

protestos, tentativas de negociação, e levantes. 

Com o passar dos anos, foram surgindo 

organizações dos trabalhadores, os sindicatos. 

Na década de 1810, também surgiu um grande 

movimento que buscavam reivindicar mudanças 

destruindo máquinas, era o chamado movimento 

do ludismo, que tinha esse nome por causa do 

nome de um precursor chamado Ned Lud. 

 

ATIVIDADES: 

1. Leia e copie o texto acima em seu caderno. 

 

2. Escreva um texto de cinco linhas no seu caderno que contenha as seguintes palavras: 

 

 
Revolução Industrial – trabalhadores – exploração – crianças – mulheres – sindicatos 

 

 

3. Como você imagina que seria a sua vida se você e sua família vivessem na época da revolução 

industrial na Inglaterra? Descreva como você acha que seria o seu cotidiano. 


