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Em tenra idade encetei 
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INICIA A DESCOBERTA… 

Agora responde… 
 
• Qual a condição social desta 

personagem? 

• Que mudanças ela observa nas 
propriedades agrícolas? 

• Quais foram as consequências 
destas mudanças no setor 
agrícola? 

• O que motivará esta 
personagem a partir para a 
cidade? 
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Esta modernização traduziu-se na alteração do regime de propriedade e na introdução de 
novas técnicas. Atenta nas fontes para saberes o que se alterou na agricultura. 

Enclosures – campos fechados com sebes 

Introdução de novas culturas 

Drenagem de pântanos 

1. Que inovações 
agrícolas 
introduzidas nos 
finais do século XVIII 
na Inglaterra e na 
Holanda estão 
presentes nas 
fontes? 

Nos séculos XVII e XVIII, a Inglaterra e a Holanda iniciaram um processo de modernização 
agrícola que se revelou uma verdadeira Revolução Agrícola. 

O ARRANQUE DA “REVOLUÇÃO INDUSTRIAL” NA INGLATERRA 

Em resumo… 

A introdução destas inovações agrícolas trouxeram algumas consequências como 
o aumento da produção e da produtividade agrícolas, a melhoria da alimentação 
da população e a valorização da agricultura como fonte de riqueza 
(fisiocratismo). 
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Ao longo do século XVIII, verificou-se um acentuado crescimento populacional, provocado, 
sobretudo, pela diminuição da mortalidade, contribuindo para um saldo fisiológico 
positivo. 

Deste modo, a população mundial rejuvenesceu. Foram vários os fatores que contribuíram 
para este novo regime demográfico. Atenta nas fontes para os identificares. 

A passagem de um regime demográfico 
largamente dominado pela natureza, 
em que as frequentes crises, pelo 
aumento da mortalidade aniquilam os 
efeitos de uma forte natalidade, a um 
novo regime marcado pela atenuação 
das crises, pela diminuição da 
mortalidade infantil e talvez pelo 
controlo dos nascimentos, assente numa 
mudança de mentalidade e os 
progressos da economia de troca, não 
poderia surgir bruscamente, nem ao 
mesmo tempo em todas as populações e 
em todos os níveis sociais. 

 
André Corvisier, História Universal.  

O Mundo Moderno, p. 375 

A vacinação de E. Jenner – caricatura de 1802 



Uma sessão no Parlamento inglês 
(século XIX) 

Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra iniciou um processo de industrialização 
que ficou conhecido por Revolução Industrial. 
Os motivos que explicam a prioridade inglesa estão expressos no esquema que deves ir 
preenchendo com base nas fontes. 
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Condições da prioridade inglesa 

Políticas Regime parlamentar – política de liberalização económica 

• Mentalidade empreendedora da burguesia e da nobreza 
• Mão de obra abundante  

Sociais 



Banco de Inglaterra, 
fundado em 1694 
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Condições da prioridade inglesa 

Acumulação de capitais disponíveis para investimento Financeiras 

Económicas 
• Abundância de matérias-primas (algodão, madeira, lã e carvão) 
• Vasto mercado interno e colonial 

O comércio colonial tem a vantagem de oferecer um mercado vasto, ainda que 
longínquo, para os produtos da indústria inglesa que excedem a procura dos 
mercados mais próximos. Isto encoraja a Grã-Bretanha a aumentar 
continuamente os seus excedentes, portanto, a quantidade de trabalho 
produtivo. Por sua vez, os operários das manufaturas, que têm assim emprego, 
formam um novo mercado interno para os produtos da terra. 

 
Adam Smith, A riqueza das Nações, 1776 
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Condições da prioridade inglesa 

• Bons portos de mar e rios navegáveis 
• Construção de uma vasta rede de comunicações 

Tecnológicas 

Naturais 

• Aperfeiçoamento de maquinaria, como a máquina a vapor 

Máquina a vapor de 
James Watt 
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Condições da prioridade inglesa 

Políticas Regime parlamentar – política de liberalização económica 

• Mentalidade empreendedora da burguesia e da nobreza 
• Mão de obra abundante  

Acumulação de capitais disponíveis para investimento 

Sociais 

Financeiras 

Económicas 
• Abundância de matérias-primas (algodão, madeira, lã e carvão) 
• Vasto mercado interno e colonial 

• Bons portos de mar e rios navegáveis 
• Construção de uma vasta rede de comunicações 

Tecnológicas 

Naturais 

• Aperfeiçoamento de maquinaria, como a máquina a vapor 



8/12 

A Revolução Industrial alterou de forma marcante os sistemas de produção. De facto, do 
artesanato e da manufatura passou-se à maquinofatura e à indústria. Observa o esquema 
ilustrado e define cada um destes sistemas de produção. 

Do artesanato à maquinofatura 

Em resumo… 

Do artesanato à indústria 

Produção feita à mão, de acordo com técnicas tradicionais, no 
qual o artesão realiza todas as etapas. 

Artesanato 

Produção realizar através da combinação de métodos 
manuais e artesanais. 

Manufatura 

Sistema de produção que utiliza máquinas no fabrico de 
produtos. 

Transformação de matérias-primas com recurso a máquinas e 
a energia. Produção em larga escala. 

Maquinofatura 

Indústria 

A INDUSTRIALIZAÇÃO EUROPEIA DE MEADOS DO SÉCULO XVIII A INÍCIOS DO SÉCULO XIX 
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A primeira fase da industrialização, conhecida como a idade do vapor, ficou marcada pela 
invenção da máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt.  

James Watt [1736-1819] 



A INDUSTRIALIZAÇÃO EUROPEIA DE MEADOS DO SÉCULO XVIII A INÍCIOS DO SÉCULO XIX 9/12 

Esta máquina utilizava como fonte de energia o carvão (hulha) e permitia o funcionamento 
de todo o tipo de maquinaria aplicada a diversos setores da indústria. 

Máquina a vapor, desenvolvida por James Watt [1769] 



Lançadeira volante (máquina de tecer), inventada por John Kay 

A INDUSTRIALIZAÇÃO EUROPEIA DE MEADOS DO SÉCULO XVIII A INÍCIOS DO SÉCULO XIX 10/12 

Os dois setores de arranque da Revolução Industrial foram as indústrias têxtil e 
metalúrgica. Que fatores contribuíram para que estes se tornassem os setores de arranque 
da industrialização? 

Forja de ferro (William James Müller, c. 1833) 

Em resumo… 

Para o desenvolvimento da indústria têxtil contribuiu a invenção de novas 
máquinas (lançadeira volante e o tear mecânico), a disponibilidade de grandes 
quantidades de matérias-primas (lã e algodão) e o aumento da procura de 
vestuário. 
 
O aumento da procura do ferro e do aço, indispensáveis para a construção de 
maquinaria e transportes, a aplicação de novas técnicas de metalurgia e a 
descoberta do coque e do processo de pudlagem foram importantes contributos 
para o desenvolvimento da metalurgia. 
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Com o desenvolvimento da indústria surgiram, também, os primeiros sinais de contestação 
a algumas das transformações decorrentes da introdução das máquinas nos processos de 
produção. 

Uma das primeiras formas de reação foi o movimento ludita, desencadeado em Inglaterra, 
em 1811. 

1. Em que consistiu o movimento ludita? 
2. Quais eram as queixas dos trabalhadores? 

O movimento ludita […] começou com um levantamento dos fabricantes 
de meias no condado de Nottingham. […] Em 1811, os operários das 
meias queixavam-se que os patrões estavam a lançar no mercado 
quantidades excessivas de produto ao mesmo tempo barato e vistoso e 
[…] diminuíam salários, tornando mais dura a vida dos operários. 
[Estes] serviam-se do terror como principal argumento. 

 
Supunha-se que os ataques luditas às vidas e propriedades dos industriais faziam parte de 
uma conspiração geral dos trabalhadores para derrubar o Governo. 

 
W. O. Anderson, A Revolução Industrial, pp. 136-137 

Ned Ludd, chefe dos luditas 
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A industrialização sustentou-se à custa do consumo intensivo de recursos não renováveis, 
ou seja, recursos que demoram muito tempo a serem repostos pela Natureza, provocando 
alterações graves nos equilíbrios ambientais. 

Carvão 

Petróleo Madeira 
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Estas alterações tornaram as pessoas mais sensíveis para os problemas ambientais, 
surgindo uma consciência ecológica, a partir da década de 60 do século XX, com a 
fundação de organizações ambientais e o estabelecimento de acordos. 

Portugal cumpriu o Protocolo de Quioto, o acordo 
internacional de 1997 que obrigava os países desenvolvidos a 
limitarem a libertação de gases com efeito de estufa. Numa 
trajetória de altos e baixos, o país chegou a 2012 com 
emissões bem abaixo da meta que lhe cabia […]. 

 

Ricardo Garcia, jornal Público, 10 de maio de 2014 

1. O que nos diz a notícia do Público? 
2. São notícias otimistas? Porquê? 
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