Revolução Industrial
A Revolução Industrial pode ser definida como o momento de substituição da energia física pela energia
mecânica no processo de produção de bens materiais. O modo de produção artesanal foi substituído pelo
modo de produção industrial – no qual houve a separação entre força de trabalho e meios de produção.
Iniciou na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII e foi fruto do desenvolvimento do
comércio mundial, da acumulação de capital e do aparecimento das máquinas.
EXPANSÃO:
Até o inicio do século XIX a revolução industrial ficou restrita a Inglaterra depois daí expandiu-se pelo
mundo.
POR QUE TEVE INÍCIO NA INGLATERRA?
a)Capitais acumulados durante a fase mercantilista através do desenvolvimento do comércio,
manufaturas, tráfico de escravos, pirataria e acordos favoráveis.
b)Mão-de-obra disponível com a expulsão dos camponeses dos campos que são obrigados a migrar para
as cidades, gerando êxodo rural.
c)Supremacia naval inglesa desde a criação dos Ato de Navegação.
c)Desenvolvimento tecnológico com a introdução da máquina à vapor no processo de produção.
d)Estabilidade política com a burguesia no poder desde a Revolução Gloriosa.
e)Matérias primas: carvão (principal), ferro, lã e algodão.
f)Ampla rede de transportes que facilitavam a colocação dos produtos o mercado.
CARACTERISTICAS BÁSICAS
a)Energia: a vapor
b)Matéria-prima: carvão, ferro, Lã e algodão
c)Indústrias mais importantes: têxtil e metalúrgicas
CONSEQUÊNCIAS DA PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:
a)Consequências econômicas: organização da economia capitalista (capitalismo industrial- também
chamado liberal), grande quantidade de pequenas e médias indústrias e aumento da produção (menos
tempo mais lucro).
*liberalismo econômico = não intervenção do Estado na economia.
b)Consequências tecnológicas: substituição do homem pela máquina, invenção de novas máquinas.
c)Consequências políticas: fortalecimento do estado liberal, constitucional, parlamentarista burguês.
d)Consequências sociais: organização de uma sociedade liberal dividida em: burguesia e proletariado.
e)Outras consequências: Poluição, êxodo rural e crescimento urbano desorganizado.
Diferença entre Burguesia de Proletariado
Burguesia: classe dominante, proprietária dos meios de produção urbanos, concentrava riquezas em suas
mãos.
Proletariado:
-Trabalhadores das indústrias.
-Estão desprovidos de qualquer tipo de propriedade.
-São submetido a péssimas condições de vida e trabalho, com baixos salários e longa jornada de trabalha,
chegando a 16 horas diárias.
-Havia utilização do trabalho feminino e infantil.

