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Introdução
Este trabalho tem como objetivo demonstrar o que foi a Revolução Industrial e suas profundas
transformações económico-sociais que se iniciou principalmente na Inglaterra, em meados do
século XVIII. Essa Revolução representou a passagem da manufatura à indústria mecânica.
Isso trouxe consequências porque se antes eram necessárias várias pessoas para realizar um
trabalho. Vamos mostrar por que a Inglaterra foi a pioneira na organização das fábricas.
Demonstraremos ainda, as péssimas condições de vida dos trabalhadores, a exploração da
jornada de trabalho onde não pouparam nem crianças nem mulheres. Esses são uns dos
temas que apresentaremos ao longo do trabalho cuja intenção é mostrar a que preço a Europa
deixou de ser um continente agrário para se tornar numa grande região do planeta
industrializada.
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Etapas
A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que
aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal
particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho
artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas.

Entre 1760 a 1860

A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900

Alguns historiadores têm considerado os avanços
tecnológicos do século XX e XXI
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