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Segunda revolução industrial e imperialismo 

 

Resumo 

 

A Segunda Revolução Industrial ocorreu a partir do progresso científico e tecnológico ocorrido na 

Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha por volta da segunda metade do século XIX. A Primeira 

Revolução Industrial, por sua vez, ocorreu no século XVIII e teve como país pioneira a Inglaterra. 

Para entender o que possibilitou a eclosão da Segunda Revolução Industrial, precisamos atentar para 

seus antecedentes, como as Revoluções Liberais do século XIX. Questionando as estruturas do Antigo 

Regime, essas revoluções fortaleceram a burguesia e a ideologia liberal possibilitando o desenvolvimento do 

modelo capitalista. Além disso, as unificações também foram essenciais para impulsionar esse processo de 

industrialização, como foi o caso alemão, italiano e estadunidense. 

O período foi marcado por inovações, como o surgimento do cinema, do telefone e do principal símbolo 

da Segunda Revolução Industrial, o automóvel. Tal fato só foi possível devido ao forte investimento em 

pesquisa e tecnologia. Surge, nesse contexto uma nova fase do modo de produção capitalista: o capitalismo 

financeiro, marcado pela fusão do capital bancário com o capital industrial. Os vultosos investimentos 

marcaram o surgimento de grandes conglomerados industriais e a ascensão do capitalismo monopolista. 

Nesse momento, começam a surgir alianças/acordos entre empresas visando monopolizar o mercado, como 

é o caso das holdings, cartéis e trustes. 

É importante lembrar, além disso, que nesse contexto, a busca por mercados e por investimento de 

capitais vai impulsionar a corrida Imperialista, da qual falaremos nas aulas seguintes.  

Entre as várias descobertas e invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial estão: 

• Novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, 
máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas etc; 

• Desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica; 

• Invenção da lâmpada incandescente; 

• Avanço dos meios de transporte (ampliação das ferrovias seguida das invenções do automóvel e 
do avião; 

• Invenção de novos meios  meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão e cinema); 

• Avanço da química, com a descoberta de novas substâncias; a descoberta do múltiplo 
aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia e lubrificantes; o surgimento 
dos plásticos; desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora;  etc 

• Na medicina surgiram os antibióticos, as vacinas, novos conhecimentos sobre as doenças e novas 
técnicas de cirurgia. 
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Imperialismo  

Durante o século XIX desenvolveu-se um processo de conquistas sobre a África e Ásia, denominado 

Neocolonialismo ou Imperialismo. Outras formas de dominação foram praticadas na América também. No 

caso africano, praticamente todo o continente africano foi conquistado - com exceção à Etiópia e a Libéria. O 

termo “Imperialismo” faz referência a uma “Era de Impérios” e consistiu num tipo de política expansionista 

das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra 

barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias ou, pelo menos, hibridismos culturais. 

 O Neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a partir 

da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi apenas 

econômico, mas também político, militar, e social, impondo à força um novo modelo de organização do 

trabalho, que pudesse garantir principalmente a extração de minérios para as indústrias da Europa. A violência 

militar e a exploração do trabalho, somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do cristianismo 

entre os povos nativos, num processo de aculturação. 

 

 

Charge: “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no Le Petit Journal, na França. 

 

Na charge acima, por exemplo, estão representadas a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão 

(da esq. para dir.) repartindo a China. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861-1865), também 

partiram para suas conquistas, por meio de intervenções militares na Ásia e na América Central. O 

neocolonialismo enriqueceu os cofres das potências econômicas e abriu novos mercados consumidores por 

todo o planeta. 
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Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém unificada Alemanha, quando a 

Conferência de Berlim (1884-1885) redefiniu as novas regras de partilha do continente africano entre as 

potências europeias: a África teve seu território rasgado e repartido entre estas. Na Ásia, o território 

imperialista mais disputado era a China e sua grandeza lhe custou caro: os europeus controlavam a maior 

parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong-Kong, Xangai e Porto Arthur.  

 Em um contexto de Segunda Revolução Industrial, o imperialismo foi motivado fundamentalmente 

pela busca por mercados consumidores para os produtos industrializados, pela busca por matéria-prima para 

as indústrias em acelerado crescimento. O domínio da África e da Ásia se deu de diversas formas: a 

dominação política e econômica direta (os próprios europeus governavam); e a dominação política e 

econômica indireta (as elites nativas governavam).  

Para legitimar o domínio imperialista europeu, utilizou-se uma série de teorias raciais em voga no 

século XIX. As que mais se destacaram foram o e o darwinismo social, onde aplicou-se conceitos da biologia 

para pensar as sociedades. O domínio colonial era legitimado por este tipo de teoria e pelo argumento de que 

cabia aos europeus o dever de fazer tais sociedades evoluírem. Era o chamado “fardo do homem branco”. 

Havia, além disso, a ideia de missão civilizatória. O argumento era de havia uma raça superior branca 

europeia que levaria a civilização para os povos ‘atrasados’. Segundo este discurso, o europeu era o modelo 

ideal/ padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Hoje, evidentemente, 

sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou 

legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX foram ativamente utilizados para legitimar o 

imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 
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Exercícios 

 

1. Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da Revolução Industrial: 

a) redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo urbano. 

b) maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante. 

c) declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas. 

d) formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas "trade 

unions", que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 

e) manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

 

 

2. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 

lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, 

seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, 

mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 
DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

 

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 

Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? 

a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços 

privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho 

industrial. 

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento 

dos trabalhadores das periferias até as fábricas. 

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia 

e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e 

artística. 

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados 

urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 
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3. Podemos dizer que, na segunda metade do século XIX, iniciou-se a "era do petróleo e da eletricidade". 
A partir de 1870, principalmente, houve não só uma gigantesca expansão da economia mundial, 
firmemente sustentada na industrialização de numerosos países, como a aceleração da produção de 
mercadorias e grande concentração de capitais para investimento. 

A respeito dessas transformações, é correto afirmar que: 

a) marcaram a passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, 

concentrando-se, principalmente, na produção têxtil destinada ao mercado interno. 

b) demonstraram o declínio do capitalismo monopolista, com a perda de poder das grandes 

corporações, e a sua substituição por um sistema de livre concorrência. 

c) estão relacionadas à chamada Segunda Revolução Industrial, marcada pela substituição das 

pequenas unidades fabris por complexos industriais com processos de produção mais 

sofisticados e pela concentração maciça de capital para os investimentos de base. 

d) ficaram restritas à Europa, não chegando a atingir os Estados Unidos, que só se industrializaram 

a partir do período pós-guerras. 

e) tornaram possível prescindir de mercados fornecedores de matérias-primas, em vista das 

transformações tecnológicas ocorridas, o que fortaleceu o isolamento da Europa. 

 

 

4. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se 
a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8,10,12,15 horas da sua vida, dia após dia, a quem 
melhor pagar, ao proprietário das matérias primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de 
subsistência, isto é, ao capitalista.  

MARX, K. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do 
sistema capitalista, devido às mudanças tecno sociais ligadas ao  

a) desenvolvimento agrário e ao regime de servidão.  

b) aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio.  

c) desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho.  

d) aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão.  

e) desenvolvimento da produção. 

 

 

5. Sobre a Segunda Revolução Industrial é INCORRETO afirmar que: 

a) implementou nas indústrias as linhas de montagens, esteiras rolantes e o método de 

racionalização da produção em massa, chamado de fordismo. 

b) possibilitou o desenvolvimento de grandes indústrias e concentrações econômicas, que 

culminaram nos “holdings”, trustes e cartéis. 

c) a utilização da energia elétrica e do petróleo possibilitaram a intensificação do desenvolvimento 

tecnológico, permitindo a sua produção em grande escala. 

d) estabeleceu uma nova e acirrada disputa entre as grandes potências industriais que buscavam o 

aumento de seus lucros e uma saída para seus excedentes de produção e capitais. 

e) caracterizou-se pelos avanços ultrarápidos, que resultaram na obsolescência também veloz 

especialmente na microeletrônica, na robótica industrial, na química fina e na biotecnologia. 
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6. Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua a miséria e os 

conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente africano pelos europeus. Essas 

fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas nações e grupos étnicos, fazendo o caos 

imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e disputas pela sucessão de tronos existiam 

muito antes de os europeus atingirem o interior da África. Graves conflitos étnicos aconteceram 

também em países que tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos europeus. É incrível que uma 

teoria tão frágil e generalista tenha durado tanto – provavelmente isso acontece porque ela serve para 

alimentar a condescendência de quem toma os africanos como “bons selvagens” e tenta isentá-los da 

responsabilidade por seus problemas.  
NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado. 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que:  

a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo atual originam-se exclusivamente das 

contradições materiais do capitalismo.  

b) o conhecimento histórico que privilegia a “óptica dos vencidos” apresenta um grau superior de 

objetividade científica.  

c) na relação entre diferentes etnias, o etnocentrismo é um fenômeno antropológico exclusivo dos 

países ocidentais modernos.  

d) para explicar a existência dos atuais conflitos étnicos na África, é necessário resgatar os 

pressupostos da ideologia colonialista.  

e) a tese filosófica sobre um “estado de natureza” livre e pacífico é insuficiente para explicar os 

conflitos étnicos atuais na África. 

 

7. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu 

encargo a valorização e a circulação das riquezas que possuidores fracos detenham sem benefício 

para eles próprios e para os demais. Age-se, assim, para o bem de todos. (...) [A Europa] está no 

comando e no comando deve permanecer.  
Albert Sarrault, Grandeza y servidumbres coloniales Apud Hector Bruit, O imperialismo, 1987, p. 11. 

A partir do fragmento, é correto afirmar que  

a) a partilha afro-asiática da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e França, fruto 

da expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle de matérias primas 

estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizatória da raça branca superior.  

b) o velho imperialismo do século XVI foi produto da revolução comercial pela procura de novos 

produtos e mercados para Portugal e Espanha que, por meio do exclusivo metropolitano e do 

direito de colonização sobre os povos inferiores, validando os super lucros da exploração colonial.  

c) o novo imperialismo da primeira metade do século XIX, na África e Oceania, consequência do 

capitalismo comercial, impôs o monopólio da produção colonial, em especial, para a Grã- Bretanha 

que, de forma pacífica, defendeu o direito de colonização sobre os povos inferiores.  

d) o colonialismo do século XVI, na África e Ásia, tornou essas regiões fontes de matérias primas e 

mercados para a Europa, em especial, Alemanha e França, que por meio da guerra, submeteram 

os povos inferiores e promoveram a industrialização africana.  

e) a exploração da África e da Ásia na segunda metade do século XVII, pelas grandes potências 

industriais, foi um instrumento eficaz para a missão colonizadora daquelas áreas atrasadas e 

ampliou o domínio europeu em nome do progresso na medida em que implantou o monopólio 

comercial. 
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8. A partilha da África entre os países europeus, no final do século XIX,  

a) buscou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a 

negociação política.  

b) respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano.  

c) ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano.  

d) privilegiou, com a atribuição de maiores áreas coloniais, os países que haviam perdido colônias 

em outras partes do mundo.  

e) afetou apenas as áreas litorâneas, sem interferir no Centro e no Sul do continente africano. 

 

 

9. Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a corrida dos países 

europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa – do 

século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude 

estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.  
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que  

a) difundiu as teorias socialistas.  

b) acirrou as disputas territoriais.  

c) superou as crises econômicas.  

d) multiplicou os conflitos religiosos.  

e) conteve os sentimentos xenófobos. 

 

 

10. A Conferência de Berlim (1884) e a subsequente “Partilha da África” pelas potências europeias tiveram 

um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante 

agressivo, o chamado “novo imperialismo”. 

Uma das principais características desse novo imperialismo foi: 

a) o convívio pacífico entre africanos e europeus, com ampla extensão de direitos políticos e sociais 

aos primeiros, nas regiões colonizadas. 

b) o fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830 e encerrado na 

década de 1890, com amplo apoio das principais potências europeias. 

c) a exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de 

administração excludentes e violentas. 

d) a dominação indireta, pelas potências europeias, das regiões colonizadas, restrita somente a 10% 

de todo o território africano. 

e) a limitação do imperialismo europeu somente à África e a exclusão da Ásia e da Oceania das 

pretensões imperiais das potências em disputa. 
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Gabarito 

 

1. B 

As Revoluções Industriais marcaram a ascensão do capitalismo enquanto modo de produção, assim 

como firmaram o processo de divisão social do trabalho. 

 

2. E 

Uma das principais consequências das Revoluções Industriais é o crescimento da exploração do 

trabalhor, de sua dependência frente aos patrões, bem como da precarização de suas condições sociais.  

 

3. C 

A Segunda Revolução Industrial inaugura, devido isso, a  fase do capitalismo monopolista financeiro. 

 

4. C 

As mudanças técnicas influenciaram não só as relações de trabalho, mas os espaços urbanos e as 

relações sociais. 

 

5. E 

As tecnologias citadas emergem com a terceira revolução industrial, já no século XX. 

 

6. E 

É preciso compreender o cenário atual da África levando em consideração não as consequências do 

Imperialismo para o continente, mas também  as disputas ali existentes antes da chegada do Europeu. 

 

7. A 

A motivação econômica e a justificativa ideológica tornaram possíveis a consolidação do Imperialismo. 

 

8. C 

O completo desrespeito e opressão aos traços culturais africanos e asiáticos deixou consequências 

desastrosas ao continente. 

 

9. B 

Tais disputas das potências Europeias por territórios no continente africano e asiático contribuíram para 

o cenário de tensão que vai culminar na primeira guerra mundial. 

 

10.   C  

Tais mecanismos objetivavam manter o lucro da burguesia europeia e o controle das regiões 

neocoloniais. 

 


