
 
 

Máquina usada para cobrir fios com seda e algodão para fins elétricos 
Inventor: William T. Henley (1814-1882), inventor e industrial inglês. 
Data: 1837 (invenção). 
Fonte: Museu da Ciência, Londres/Inglaterra. Disponível em:             
<http://goo.gl/LBwCPa>. Acesso em: 19 de out. de 2018. 

 

Ficha de Contexto e análise 
Quando e como esta máquina era utilizada? 
Ela era utilizada no século XIX, no contexto da Revolução Industrial inglesa.  
 
O que era possível produzir com ela? 
Fios de condução de energia elétrica, fundamentais, neste contexto, não apenas 
para iluminação como também para fazer o maquinários industriais funcionar. 
Pode-se supor que os fios cobertos eram mais seguros, evitando acidentes, 
porque a seda ou o algodão serviam como isolantes. 
 
Como esse trabalho era feito antes da invenção desta máquina? 
Manualmente, geralmente na casa dos trabalhadores. Era uma atividade 
demorada, que não conseguia dar conta de responder à demanda das indústrias 
inglesas. 
 
Quais profissões trabalhavam com esta máquina? 
Operários não qualificados. 
 
Quais mudanças econômicas permitiram a invenção desta máquina? 
A própria invenção da energia elétrica, que criou a necessidade de encapar fios, 
e o desenvolvimento da indústria têxtil nesta primeira fase da Revolução 
Industrial. 
 
Como o uso desta máquina mudou a vida dos trabalhadores ingleses do século 
XIX? 
Houve uma mecanização do trabalho antes feito manualmente. 

http://goo.gl/LBwCPa


 
 

Locomotiva a vapor – Ferrovia de Londres e noroeste 
Inventor: Richard Trevenick (1771-1833), inventor inglês. 
Data: 1804 (invenção), 1847 (produção do exemplar da fotografia) 
Fonte: Museu da Ciência, Londres/Inglaterra. Disponível em:             
<http://goo.gl/Gb5aBb>. Acesso em: 19 de out. de 2018. 

 

Ficha de Contexto e análise* 
Quando e como esta máquina era utilizada? 
Durante o século XIX, no contexto da Revolução Industrial, na Inglaterra. Trata-se 
de uma locomotiva movida a vapor. 
 
O que era possível transportar com ela? 
Passageiros, matéria-prima para as fábricas e produtos manufaturados. 
 
Como este trabalho era feito antes da invenção desta máquina? 
Principalmente, por meio de carroças ou viagens à pé. 
 
Quais profissões trabalhavam com esta máquina? 
O maquinista da locomotiva, operários (colocando carvão ou fazendo a 
manutenção do maquinários), cobrador das passagens, dentre outros. 
 
Quais mudanças econômicas permitiram a invenção desta máquina? 
O intenso uso de locomotivas no século XIX indica o aumento da circulação de 
pessoas e produtos nesse contexto. 
 
Como o uso desta máquina mudou a vida dos trabalhadores ingleses do século 
XIX? 
Além de aumentar as possibilidade de viagens e de ser a base de transportes 
para a Revolução Industrial, a rede ferroviária inglesa criou uma série de novas 
profissões como as citadas acima. 

 

http://goo.gl/Gb5aBb


 
 

Water-frame (armação de água) – Máquina de fiar impulsionada por força                     
hidráulica 
Inventor: Richard Arkwright (1732-1792), fabricante e inventor inglês. 
Data: 1769 (registro da patente), 1775 (produção do exemplar da fotografia). 
Fonte: Museu da Ciência, Londres/Inglaterra. Disponível em:             
<http://goo.gl/5VHfpU>. Acesso em: 19 de out. de 2018. 

 

Ficha de Contexto e análise 
Quando e como esta máquina era utilizada? 
Ela era utilizada entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, no contexto 
da Revolução Industrial inglesa, para produção de tecidos.  
 
O que era possível produzir com ela? 
Tecidos. 
 
Como este trabalho era feito antes da invenção desta máquina? 
Manualmente, com linha e agulha ou máquinas de fiar movidas à força humana. 
 
Quais mudanças econômicas permitiram a invenção desta máquina? 
Mecanização do ramo de indústrias de madeira, que aumentou a 
disponibilidade deste produto. 
 
Quais profissões trabalhavam com esta máquina? 
Costureira da indústria têxtil. 
 
Como o uso desta máquina mudou a vida dos trabalhadores ingleses do século 
XVIII? 
Além de deslocar a produção de tecidos do manual para o mecânico e do 
espaço doméstico para o fabril, esta máquina aumentou a produção têxtil. Por 
isso, o número de operários ligados ao setor também aumentou e ele se tornou 
um dos mais importantes do período. 

 

http://goo.gl/5VHfpU


 
 

Motor a vapor de Newcomen 
Inventor: Thomas Newcomen (1664-1729), inventor inglês. 
Data: 1712 (invenção), 1717 (produção da gravura de Henry Beighton) 
Fonte: Museu da Ciência, Londres/Inglaterra. Disponível em:             
<http://goo.gl/bCuauY>. Acesso em: 19 de out. de 2018. 

 

Ficha de Contexto e análise 
Quando esta máquina era utilizada? 
Ela era utilizada no século XVIII, no contexto inicial da Revolução Industrial 
inglesa. 
 
O que era possível fazer com ela? 
Bombear água do subsolo, em especial das minas de metais preciosos, por meio 
de seu sistema de contrapesos movido a vapor produzido pelo forno localizado 
à direita da imagem. 
 
Como este trabalho era feito antes da invenção desta máquina? 
Com o trabalho braçal, inclusive de pessoas escravizados no caso do Brasil deste 
mesmo contexto. 
 
Quais profissões trabalhavam com esta máquina? 
Operários e mineiros. 
 
Quais mudanças econômicas permitiram a invenção desta máquina? 
Mecanização do ramo de indústrias de madeira, que aumentou a 
disponibilidade deste produto. 
 
Como o uso desta máquina mudou a vida dos trabalhadores ingleses do século 
XVIII? 
O motor a vapor aumentava a agilidade da atividade, com impactos na 
produção. 

 

http://goo.gl/bCuauY

