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Revolução Industrial
Segunda Fase – Século XIX



Características Gerais:

 Países: Inglaterra, França, Alemanha, 
Itélia, Japão e Estados Unidos

 Siderúrgicas: tranformação do ferro em 
aço

 Tranformações tecnológicas: Processo 
Bessemer, dínamo, motor à disel, 
desenvolvimento do estudo da química 
e da física, industrias farmacêuticas.





 Surgimento das locomotivas e 
grandes navios

 Surgimento do telegrafo

 Fontes de energia: carvão, petróleo e 
energia elétrica

 Capitalismo monopolista – formação 
de grandes empresas – trustes, 
cartéis e holdings







 Surgimento de duas classes sociais:

Burguesia industrial e o proletariado

 Exploração do trabalhador
 Baixos salários
 Longas jornadas de trabalho
 Exploração do trabalho infantil e 

feminino
 Péssimas condições de trabalho
 Vilas operárias











 Luta dos operários

 Greves

 Formação de sindicatos

 Criação de partidos políticos

 Doutrinas socialistas
Socialismo utópico
Socialismo cristão
Socialismo científico ( Marxismo)



As Trade Unions foram as organizações que deram origem movimento 
sindical. No início, tiveram uma evolução lenta em suas reivindicações. 
Porém, na segunda metade do século XIX, evoluíram para os sindicatos –
forma de organização dos trabalhadores com um considerável nível de 
ideologização e organização. O mais eficiente e principal instrumento de 
luta das trade unions era a greve.



O Socialismo Utópico surgiu na Europa, na primeira metade do século XIX. 
Estas ideias socialistas foram defendidas por teóricos como Conde de 
Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Estes teóricos tentaram criar 
instituições ou fábricas que pudessem acomodar os trabalhadores sem o 
mesmo grau de exploração que a burguesia industrial muitas vezes 
impunha. No geral, estas tentativas acabaram fracassando.



O Socialismo Científico surgiu 
na Alemanha, na primeira 
metade do século XIX. Seus 
principais teóricos foram Karl 
Marx e Friedrich Engels. Foi 
denominado científico 
porque, ao contrário do 
utópico, estes pensadores 
não se preocuparam em 
imaginar como seria a 
sociedade ideal. Ao invés 
disso, estudaram a dinâmica 
do capitalismo, o que 
resultou em obras clássicas, 
como “O Capital” e 
“Manifesto do Partido 
Comunista”.



O Anarquismo surgiu na Europa na metade do século XIX. As ideias 
anarquistas foram defendidas por teóricos como Pierre-Joseph 
Proudhon e Mikhail Bakunin. O Anarquismo pode ser definido 
como uma doutrina que defende o fim de qualquer forma de 
autoridade e dominação. Defende, também, o fim do sistema 
capitalista, da propriedade privada e do Estado.



 As inovações tecnológicas
+

 Grande volume de capital financeiro
+

 Grande produção de mercadorias
+

 Necessidades de novos mercados 
consumidores

+
 Imperialismo na África e na Ásia

+

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL



Imperialismo na 
África e Ásia









Alvo da partilha imperialista, a África foi palco de várias disputas entre as potências 
industriais. Na caricatura acima, o ambicioso e aventureiro Cecil Rhodes (1853-1902), 
que personificou as ambições do domínio britânico no continente.
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A captura de escravos em África era feita desde a Idade Média pelos árabes. Do seu 
transporte para as plantações e minas do continente americano, se encarregaram os 
europeus, desde o século XVI. Gravura datada de 1874. 
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Jomo Kenyatta
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Guerreiros Zulus



Caricatura de homem branco levando a "cultura" para os povos africanos.









C

aricaturainglesa do século XIX, mostrado o primeiro ministro britânico Disraeli(fantasiado de 
Aladim) entregando a coroa da Índia para a rainha Vitória. 



Comerciantes e Funcionários britânicos na India



Ingleses cuidando de plantação de papoula no Afeganistão



Trecho da Muralha da China



Templo da cidade proibida de Beijing, Pequim





Juncos chineses sob bombardeio britânico durante a Guerra do Ópio 
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