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Formação do Espaço e a Revolução Industrial 

 

Resumo 

 

A Geografia é uma ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, isto é, o espaço natural 

modificado permanentemente pelo homem por meio do seu trabalho e das técnicas por ele utilizadas. Nesse 

contexto, existem outros três conceitos que precisam ser diferenciados. São eles: 

Meio natural: Corresponde ao momento em que o ganho era determinado pela natureza, isto é, a 

produção dependia do tempo da natureza. 

Meio técnico: A partir da Revolução Industrial (mudança abrupta na forma de produzir), o ganho passou 

a ser determinado pela capacidade de produzir. É nesse sentido que os países pioneiros no processo de 

industrialização conseguiram uma grande acumulação de capital e, por isso, até pouco tempo, esses países 

eram sinônimos de países ricos. 

Meio técnico-científico-informacional (MTCI): A constante evolução das formas de produzir levou a 

novas fases da Revolução Industrial e à expansão dessa atividade. Atualmente, no contexto do MTCI, é a 

capacidade de produzir tecnologia (informação) o fator mais importante. Os tecnopolos são os principais 

centros de produção de tecnologia e informação na Terceira Revolução Industrial.  
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Exercícios 

 

1. Observe o mapa a seguir: 
 

 

 

Com base no mapa e nos conhecimentos de Geografia, assinale a alternativa correta. 

a) O mapa indica os centros políticos e econômicos das maiores potências militares e geopolíticas 
do mundo. 

b) Estão indicadas as maiores concentrações populacionais de cada uma das grandes civilizações 
modernas: a americana, a europeia, a russa, a negra, a oriental e a austral. 

c) A maioria das grandes concentrações urbanas do mundo se localiza no hemisfério Norte, devido 
ao papel do clima temperado e dos grandes vales pluviais na origem da civilização. 

d) As áreas indicadas mostram concentrações urbanas e industriais que vêm perdendo importância 
relativa na economia mundial em função do crescimento demográfico e industrial da Índia. 

e) As áreas indicadas são grandes concentrações industriais em termos de valor da produção, sem 
considerar diferenças relacionadas à sofisticação dos produtos e da tecnologia. 

 
 
 

2. A história da incorporação das técnicas no espaço geográfico passou por três etapas distintas: o meio 
natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional. Este é um meio geográfico onde o 
território inclui necessariamente ciência, tecnologia e informação. 

Ainda sobre o meio técnico-científico-informacional, pode-se afirmar: 

a) inicia-se antes da Segunda Guerra Mundial e apresenta uma divisão técnica e social do trabalho 
baseada na utilização intensiva de energia e de matéria-prima. 

b) começa após a Segunda Guerra Mundial e organiza o espaço sob a estruturação de redes, 
integradas virtualmente por meio das tecnologias da informação. 

c) surge no início do século XX e apresenta uma produção de objetos técnicos e culturais por meio 
de uma interação no espaço da ciência e da técnica. 

d) emerge nas últimas décadas do século XX e considera o espaço como produto exclusivo de 
reprodução da técnica e do uso de tecnologias de bases virtuais e digitais. 

e) surge no início do século XVIII a partir da Revolução Industrial e corresponde à capacidade do 
homem alterar o meio natural a partir da técnica. 
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3.  

 
NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013. 

 

Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no 

cartum é caracterizada pelo pessimismo em relação à 

a) ideia de progresso. 

b) concentração do capital. 

c) noção de sustentabilidade. 

d) organização dos sindicatos. 

e) obsolescência dos equipamentos. 

 

 

4. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e 
da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial 
econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. 

PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de 

Janeiro:Zahar, 2002. 

 

Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra 

que, via de regra, eles viam o meio natural como 

a) ferramenta essencial para o avanço da nação. 

b) dádiva divina para o desenvolvimento industrial. 

c) paisagem privilegiada para a valorização fundiária. 

d) limitação topográfica para a promoção da urbanização. 

e) obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. 
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5. “A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas 
no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas 
de ferro suscitou protestos. A reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos luddismos, 
antecipa a batalha atual dos ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os miasmas 
urbanos.” 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2002 (adaptado). 

 

O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos 
culturais vivenciados pelas sociedades. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos 
sociais emergiram e se expressaram por meio 

a) das ideologias conservacionistas, com milhares de adeptos no meio urbano. 

b) das políticas governamentais de preservação dos objetos naturais e culturais. 

c) das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza. 

d) dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e poluentes. 

e) da contestação à degradação do trabalho, das tradições e da natureza. 

 

 

6. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa 
produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da revolução 
tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas 
consequências econômicas, sociais e ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolução 
Industrial, as quais incluem  

a) a erradicação da fome no mundo. 

b) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 

c) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. 

d) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. 

e) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia, em face da 

mecanização. 

 

 

7. “O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades 
humanas; dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o 
constroem segundo suas necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de 
desenvolvimento dos meios técnicos de cada sociedade”. 

SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna, 2013. p.19. 

No trecho acima, observa-se a noção de espaço geográfico vinculada: 

a) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos. 

b) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz. 

c) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado. 

d) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades. 

e) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. 
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8.  

 
 

Com base na tabela, é correto afirmar: 

a) A industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a Primeira 

Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterada durante a Segunda Revolução 

Industrial. 

b) Os países do Sul e do Leste da Europa apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos 

dos países do Norte da Europa e dos Estados Unidos durante a Segunda Revolução Industrial. 

c) A Primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido, acompanhado em menor grau 

pela Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a Segunda Revolução Industrial. 

d) Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII acompanharam o 

movimento geral de industrialização do Atlântico Norte ocorrido na segunda metade do século XIX. 

e) O Japão se destacou como o país asiático de mais rápida industrialização no curso da Primeira 
Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, durante a Segunda Revolução Industrial. 

 

9. Da revolução industrial até o auge do fordismo, que pôde ser facilmente atingido com energias fósseis, 
mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos; um curto período de tempo, 
em que se gastaram recursos naturais fósseis resultantes de milhões de anos terrestres. 

ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza. São Paulo: Unesp, 1995. 

 
O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação natureza/sociedade de grande importância para 
o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que traduz o alerta 
feito pelo autor está em: 

a) A inovação da tecnologia determinou a disponibilidade de bens renováveis. 

b) A mudança no padrão energético impediu a adoção de políticas de preservação ambiental. 

c) O avanço da degradação ambiental conduziu à consciência do fim da sociedade industrial. 

d) A utilização econômica dos recursos naturais superou o ritmo de renovação do meio físico. 

e) A sociedade de consumo em massa é possível devido à rápida reposição dos recursos naturais. 
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10. Ecossistema e meio geográfico são a mesma coisa? Não, e devemos ser enfáticos nisso a fim de 
delimitar os diferentes campos de trabalho. A diferença substancial está no fato de que o homem, 
vivendo em sociedade, não é um ser vivo a mais, nem se adapta à natureza de forma direta como os 
animais. Sua relação com a natureza é demorada: primeiro, produz-se a adaptação com o meio social 
e, através deste, ele se relaciona com o meio natural. 

Adaptado de Wettstein, citado por Oliva e Giansanti 

 
A leitura do texto nos permite afirmar que: 

a) tanto as comunidades humanas como os animais relacionam-se do mesmo modo com a natureza. 

b) os homens, individualmente, participam dos processos de adaptação e de transformação da 
natureza. 

c) os homens vivem independentemente da natureza. 

d) os homens relacionam-se coletivamente com a natureza. 

e) os homens não devem preocupar-se com a natureza, pois vivem independentemente dela. 

 

 

Questão contexto 

 

 
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-

T2uxr_gqbEE/VMlzJ9hkv0I/AAAAAAAAAAc/zc9iTo43eTA/s1600/ESPA%C3%87O%2BGEOGR%C3%81FICO.jpg> Acesso em: 16 de Jan de 

2017. 

 

Com base na imagem, desenvolva um parágrafo sobre o tempo da natureza e o tempo das técnicas, e 

como a passagem de um para outro influenciou a evolução do espaço natural para o espaço geográfico. 
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Gabarito 

 

1. E 

Para acertar a questão é necessário avaliar que os pontos demarcados estão em países não 

necessariamente ricos, mas em centros de produção que se desenvolveram ao longo do tempo.  

 

2. B 

O meio técnico-científico-informacional representa a atual etapa do sistema capitalista de produção e 

transformação do espaço geográfico, estando relacionado, sobretudo, à Terceira Revolução Industrial. 

Surge após a Segunda Guerra Mundial e permite a organização do espaço e da produção a partir de uma 

rede integrada pela tecnologia da informação. 

 

3. A  

Na charge, pode-se perceber que as máquinas estão sendo servidas pelos homens, tomando conta do 

mundo. As indústrias provocaram essa sensação. O desenvolvimento industrial foi muito apoiado na 

ideologia do desenvolvimento e do progresso.  

 

4. A 

No texto, é referenciado que o meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, o que 

demonstra que esse meio era visto como uma ferramenta essencial para o avanço da nação. 

 

5. E 

As transformações nas formas de se produzir causam verdadeiros impactos nas paisagens e nos 

espaços sociais, alterando dinâmicas e ressignificando funções. Esses impactos vêm justificados na 

modernidade, no desenvolvimento e no progresso, a troco da qualidade de vida e dos recursos naturais 

da população.  

 

6. C 

As Revoluções Industriais intensificaram o uso dos recursos naturais e alteraram as formas de trabalhar. 

O trabalhador não foi apenas substituído pela máquina, mas a máquina demanda um outro perfil de 

profissional e de função. Mesmo com a excessiva produção de alimentos, a fome no mundo parece ser 

consequência do sistema que se baseia em exploração e desigualdades aquisitivas.  

 

7. E 

O espaço é construído pelas transformações materiais ao longo do tempo. Isso envolve as diferentes 

técnicas produtivas desenvolvidas pelas sociedades, que modificaram a realidade. 

 

8. C 

A questão trabalha análise de tabela e relacionamento com a Revolução Industrial. O pioneirismo inglês 

é amplamente conhecido, contudo, o destaque da Bélgica também foi bastante importante. Os dados 

mostram exatamente isso, não necessitando de prévios conhecimentos específicos.  
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9. D 

Os combustíveis fósseis demoram mais para serem formados do que o seu nível de exploração. Isso 

significa que o ritmo de exploração dos recursos naturais é maior do que a renovação desses mesmos. 

 

10. D 

A capacidade do homem de alterar o meio natural se dá pela técnica, porém, isso só ocorre a partir da 

sua organização social, isto é, vivendo em sociedade. Nesse sentido, a sociedade produz o espaço e, ao 

mesmo tempo, é reflexo desse. 

 

 

Questão Contexto 

No início da relação homem-meio, o ritmo da produção do espaço era ditado pelo tempo da natureza, 

ou seja, o homem estava sujeito aos fenômenos naturais. Com as Revoluções Industriais, a relação 

com o tempo foi modificada pela criação de técnicas cada vez mais elaboradas. Tais técnicas 

permitiram ao homem ter domínio sobre a natureza, passando a reger o ritmo da produção do espaço, 

esse ligado à produção industrial, levando ao chamado meio técnico-científico-informacional. 

 


