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A Segunda Revolução Industrial 

 

Resumo 

 

A expansão da Revolução Industrial 

A revolução industrial não se disseminou pelo ocidente ao mesmo tempo, pois, em alguns países como a 

Alemanha, Itália e Rússia as máquinas chegaram depois da metade do século XIX. Esse “atraso” na circulação 

das novidades e ideias da revolução em muitos países pode ser compreendido principalmente por questões 

políticas, visto que Alemanha e Itália, por exemplo, estavam divididas em pequenos principados e somente 

com a unificação que os projetos de modernização econômica que já estavam em vigor se consolidaram. 

No caso do Brasil, um surto industrial ocorreu no país ainda no século XIX, por incentivo de D. Pedro II e do 

Barão de Mauá, porém as indústrias cresceram e se estabilizaram definitivamente apenas no século XX, 

principalmente nos períodos das grandes guerras, para substituir a falta de produtos vindos da Europa. O 

movimento operário se solidificou mais no século XX, quando os imigrantes trouxeram as ideias comunistas, 

socialistas e anarquistas. Esse movimento operário organizou a Greve Geral de 1917, após a morte de um 

sapateiro espanhol. A greve foi tão violenta que os bairros do Brás e Mooca (tradicionalmente operários) 

ficaram sob o controle dos grevistas e o governo do estado se mudou provisoriamente para São José dos 

Campos. 

 

A 2º fase da Revolução industrial (1850-1945) 

Assim, tendo em vista essa diferença temporal na expansão da 

revolução pelo mundo, podemos caracterizar como uma 

primeira fase da revolução industrial o período que começa no 

final do século XVIII e concentra na Inglaterra (penetrando 

também na França em seguida) o desenvolvimento, a invenção 

da máquina a vapor (que trouxe o trem e o navio com motores a 

vapor para suprir as necessidades logísticas), o uso do carvão 

mineral e vegetal como forma de combustível para as caldeiras 

e o minério de ferro como matéria prima.  

A segunda fase, portanto, aconteceu em meados do século XIX, 

com a invenção dos motores a combustão, e terminou por volta 

da 2ª Guerra Mundial. Essa fase, diferente da primeira, teve uma 

expansão muito maior pelo mundo, alcançando não só a Europa, 

com a Itália, Alemanha, Bélgica e Rússia, mas também o Japão, 

após a Revolução Meiji e os Estados Unidos, que já no fim do 

XIX consolidava sua indústria.  

Quanto a matriz energética utilizada, apesar da importância da descoberta do petróleo, possibilitando uma 

intensidade muito maior que o carvão nas operações industriais, outras matrizes foram essenciais para 

desencadear a revolução e para as mudanças culturais e sociais ao redor do mundo, sendo elas, o uso da 

eletricidade a de maior destaque. A eletricidade contribuiu, sobretudo, para um desenvolvimento dos meios 

de comunicações, com a invenção do rádio, do telégrafo e do cinema e impactou na oferta de entretenimento 

para as pessoas. 
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Quanto aos materiais utilizados para fabricação de produtos, se a primeira fase utilizou muito o ferro, agora, 

o processo Bressemer permitia de forma barata a transformação do ferro em aço. O aço, assim, foi um 

componente fundamental nessa fase, pois contribuiu para o avanço dos transportes, principalmente com a 

construção de navios e trens maiores e pontes e ferrovias mais resistentes. Esse processo, inclusive, 

demonstra o desenvolvimento de outro setor importantíssimo para a 2ª fase, que é a indústria química, muito 

presente na produção de drogas, armas e componentes utilizados industrialmente. 

Naturalmente, todo esse processo de modificação da vida urbana e 

dos centros europeus afetou também o campo. A modernização 

das técnicas agrícolas e a aplicação de novas ferramentas e 

tecnologias na agricultura tiveram como consequência um ciclo de 

êxodo rural. Com a falta de trabalho nos campos e o crescimento 

das indústrias, houve um deslocamento da população camponesa, 

que passou a compor as massas operárias nos centros 

industrializados. Sem que a burguesia industrial e o Estado 

pudessem dar conta desses novos inchaços urbanos, o crescimento 

de uma população pobre e marginalizada também acabou se 

tornando uma consequência desse processo. 

 

As novas formas de produção e as relações sociais 

Com o crescimento da malha industrial de muitos países, com a potencialização da produção, conquistada 

pelo motor à combustão, e pelo impacto das novas matrizes energéticas e das novas tecnologias no dia a dia, 

naturalmente, as relações sociais e de produção também se modificaram. 

Primeiro, para ampliar os lucros e abastecer um mercado consumidor que crescia anualmente, era necessário 

que novas formas de produção fossem aplicadas nas fábricas, assim, o empresário Henry Ford se tornou 

precursor na utilização de linhas de montagem. Nesse método, conhecido como fordismo, em uma linha 

formada por operários, cada pessoa executa uma operação na montagem de um produto que circula pela 

esteira, até a obtenção do trabalho final. A racionalização do trabalho, enfim, foi a principal característica do 

fordismo, mas ela também foi fundamental para outro método, também aplicado durante essa 2º fase, que 

foi o Taylorismo.  

O engenheiro americano Frederick Winslow Taylor adaptou o fordismo para uma mecânica nova, muito mais 

voltada para intensificar o ritmo da produção e controlar a quantidade e a qualidade dos produtos através do 

controle total das atividades da máquina e do operário. O taylorismo permitiu um crescimento tão grande da 

produção industrial que possibilitou muitas empresas a criarem conglomerados, a se expandirem para outros 

continentes e a dominarem seus mercados. Esse crescimento, enfim, possibilitou inclusive o 

desenvolvimento do chamado capitalismo monopolista, marcado pelas disputas empresariais e pelas 

relações predatórias entre países e indústrias.  

Nesse modelo capitalista, o capital, muitas vezes, concentrava-se em práticas de formação de monopólios e 

oligopólios, como as holdings, grandes empresas financeiras que controlam as ações majoritárias de 

empresas de diferentes setores, ou também os cartéis, que são as associações de empresas diferentes, mas 

do mesmo ramo, para controlar o mercado e atacar concorrentes e, enfim, os trustes, que é a prática de 

aliança entre companhias para absorver concorrentes e monopolizar um determinado setor. Evidentemente, 

essa concentração do capital em grandes complexos industriais e na mão de poucos empresários gerou 

impactos profundos no mundo do trabalho e nas relações sociais. Com o crescimento da burguesia, 

consequentemente, a classe operária também se ampliava, mas também se estruturava.  
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A luta de casses, ao final do século XIX, entre o proletariado e a burguesia passou a se intensificar cada vez 

mais, visto que as novas formas de trabalho aprofundavam a exploração do trabalhador nas fábricas. Com 

técnicas como o fordismo e o taylorismo, o trabalhador convivia com uma especialização do trabalho que o 

encerrava na mesma função por horas e horas durante a semana, proporcionando, inclusive, a alienação 

desse funcionário, que não aprendia coisas novas e nem teria tempo para procurar outros trabalhos, estudar 

ou conviver com outras pessoas. 

Esse impacto da nova fase da revolução industrial, no mundo do trabalho, foi fundamental, assim, para o 

crescimento de novas ideologias que se construíram no século XIX com a classe trabalhadora, como o 

socialismo e o anarquismo, muito movidos pela formação de sindicatos operários e pela criação de partidos 

trabalhadores. 

Enfim, vale destacar que, apesar da 2º fase da revolução industrial representar um processo de crescimento 

da burguesia e do pensamento liberal na Europa, essa fase dependeu muito mais que a primeira da exploração 

de outros povos para garantir a produção e o consumo.  

Assim, aliada ao imperialismo, a segunda fase da revolução industrial encontrou sobretudo nas novas 

colônias europeias na África e na Ásia as matérias primas abundantes, a mão de obra barata e o mercado 

consumidor extenso necessários para a expansão das indústrias e a criação de grandes monopólios e 

oligopólios.  
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Exercícios 

 

1. (ENEM 2012) 

 

 
Disponível em: http://primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em: 07 dez. 2011 (adaptado). (Foto: Enem) 

 

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril 

baseava-se na 

a) autonomia do produtor direto. 

b) adoção da divisão sexual do trabalho.  

c) exploração do trabalho repetitivo 

d) utilização de empregados qualificados. 

e) incentivo à criatividade dos funcionários. 

 

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. A partir de 1870, a economia europeia viveu um período de grande expansão. A produção, impulsionada 
pelas inovações técnicas e científicas, cresceu além do consumo. Desse período até o início do século 
XX, ocorreu o que alguns historiadores consideram a Segunda Revolução Industrial. Ela seria 
caracterizada por avanços no processo de industrialização, como a utilização de novas fontes de 
energia — petróleo e eletricidade —, que permitiram transformações importantes na economia 
capitalista. Houve grande desenvolvimento dos meios de transporte e a expansão dos meios de 
comunicação, levando à maior integração entre as diversas regiões.  

BRAICK, Patrícia R.; MOTA, Myriam B.História das cavernas ao terceiro milênio. 2. ed. São Paulo: Moderna, v. 3, 2010. 

A face política da expansão da revolução industrial, descrita no texto, se expressa, dentre outros, 

a) nos processos de unificação territorial da Itália e da Alemanha e no estabelecimento do 
imperialismo europeu sistematizado na Conferência de Berlim, em 1884/1885. 

b) o fortalecimento do tráfico atlântico de africanos escravizados, levados para a Europa e para a 
América do Norte por traficantes ingleses. 

c) nas conquistas napoleônicas no Novo Mundo, especialmente no Canadá e nas colônias inglesas 
do leste da América do Norte. 

d) na derrubada das fronteiras coloniais, abrindo os mercados estrangeiros, igualmente, a todos os 
países imperialistas. 

e) nas revoluções ocorridas na União Soviética e na derrubada do governo absolutista turco-
otomano. 
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6. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 

“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em 
quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para 
tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais 
drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, 
cerca de 10 mil anos antes.”  

ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395. 

a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

b) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este 
foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da 
produção. 

c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial 
provocou no mundo contemporâneo. 

d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. 

 

7. “O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para 

atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando 

exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles mesmos os maiores 

consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de 

massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. 

A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na 

qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, 

decide os rumos da atividade empresarial.”  
MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial. 

De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de trabalhadores 

assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 

a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de 
trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 

b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta época. 

c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 
Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 

d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos 
grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos 
industrializados. 

e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter se tornado soberano e instituído um regime 
político anarquista após a Revolução Industrial. 
 

8. (ENEM 2015) Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos 
ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a 
iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se 
pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre 
trabalho e descanso — todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. 

SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult-CE, 2001 (adaptado). 

Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a: 

a) melhoria da qualidade da produção industrial. 

b) redução da oferta de emprego nas zonas rurais. 

c) permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. 

d) diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. 

e) ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. 
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9. Com o rompimento do Sistema Colonial ibérico, após a emancipação política, redefiniu-se a 

dependência econômica da América Latina. [...] A independência política trouxe o livre cambismo. A 

Inglaterra industrializada pôde ocupar esses mercados, sem a intermediação da antiga metrópole, 

comprando diretamente matérias-primas e gêneros alimentícios e vendendo diretamente produtos 

manufaturados. Ela exportava também ideias, pois a elite das novas nações — culturalmente 

dependentes do exterior — aceitava os princípios do liberalismo econômico, que defendiam a 

especialização dos países no que produzissem melhor.  
(CÁCERES, 1996, p. 309). 

A posição periférica ocupada pelos países da América Latina, no auge da expansão imperialista da 

Segunda Revolução Industrial, decorria 

a) da escassez de jazidas de minérios, produtos fundamentais para a industrialização em seu 
território. 

b) do fracasso de experiências de industrialização, resultante da incapacidade de sua mão de obra. 

c) do monopólio comercial sobre a região, mantido pelos Estados Unidos desde o fim da Guerra de 
Secessão. 

d) de acordos de não investimento em atividades industriais, firmados com a Alemanha, França e 
Itália, os países mais desenvolvidos da época. 

e) do fato de suas economias estarem voltadas essencialmente para a produção e exportação de 
matérias-primas e de gêneros agrícolas, e para a importação de produtos industrializados. 

 

10. "Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se dos instrumentos; na fábrica, ele serve a máquina. 

No primeiro caso, ele é quem move o meio de trabalho; no segundo, ele só tem que acompanhar o 

movimento. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo vivo; na fábrica são 

apenas os complementos vivos de um mecanismo morto que existe independente deles." 
            Karl Marx, "O Capital". 

Estas críticas de Marx ao sistema industrial nos revelam algumas das transformações por que passava 
a economia capitalista na metade do século XIX. Sobre estas transformações, é correto afirmar que: 

a) a manufatura e a fábrica permitiam um enorme aumento da produtividade industrial, o qual se 
beneficiaram os trabalhadores, pois passaram a trabalhar menos com maiores ganhos salariais. 

b) o desenvolvimento do sistema fabril, com a introdução de máquinas sofisticadas e o 
aprofundamento da divisão do trabalho, permitiu um incrível aumento de produtividade às custas 
da desqualificação dos ofícios manuais. 

c) o aumento da produtividade industrial só foi possível pelo aumento da carga de trabalho (mais 
quantidade e maior intensidade) imposta aos operários pelos sindicatos, na tentativa de obter 
salários maiores. 

d) a fábrica dispensa o trabalho manual, executando todas as tarefas através de máquinas e o 
trabalhador passa a ganhar seu salário sem trabalhar. 
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Gabarito 

 

1. C 

A foto retrata a aplicação do fordismo/taylorismo nas fábricas onde cada funcionario é desgindado para 

cumprir uma tarefa de forma repetida. 

 

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. A 

A nova fase da revolução indutrial vai ser acompanhada politicamente pela unificação e industrialização 

alemã e italiana, que por terem sido feitas tardiamente levaram a diversas disputas por mercado 

consumidor e por espaço de exploração de matéria prima. Sendo assim, o Congresso de Berlim surge 

com o intuito de mediar e por fim a essas disputas territoriais. 

 

6. B 

A máquina a vapor permitiu o aumento significativo da produção, tornando-a mais eficaz e capaz de 

confeccionar mais produtos em um tempo bem menor do que aquele que era gasto no trabalho 

manufaturado ou artesanal. 

 

7. D 

A letra D está correta porque assinala o fato de ser a própria massa de trabalhadores a mesma massa 

de consumidores que demandam os produtos industrializados. 

 

8. E 

A inovação tecnológica no ambiente fabril tem uma série de consequências para o trabalhador como o 

aumento da jornada de trabalho e consequentemente uma maior exploração dos operários. 

 

9. E 

Apesar de ter sido atinginda levemente pela onda de insdustrialização, a América Latina se manteve 

essencial agroexportadora e fonte de matéria prima para os países industrializados.   

 

10.   B  

Com o desenvolvimento de tal sistema, podemos dizer que o homem tornou-se “apêndice da máquina”, 

ou seja, não tem mais controle dos instrumentos de produção. 

 

 


