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- CONCEITO DE IMPERIALISMO.
- CARACTERÍSTICAS DO 
IMPERIALISMO.
- FATORES QUE PROVOCARAM O 
IMPERIALISMO.
- JUSTIFICATIVAS DO IMPERIALISMO.
- AÇÕES IMPERIALISRAS.



- Nova forma de dominação das grandes potências: 
Domínio econômico, político, social e cultural.

- É o NEO-COLONIALISMO, forma de dominação 
predominante na segunda metade do século XIX...

- Na prática: DOMÍNIO de vastas áreas do Planeta por parte 
das nações industrializadas (ING, FRA, HOL, BEL, ALE, ITA, 
JAP, EUA, RUS) sem necessariamente ter posse do território 
(como no Período Colonial brasileiro).

3



4



- Busca de matéria-prima.
- Conquistar novos mercados.
- Acomodar o excedente populacional.
- Estrutura bases estratégicas 
(neutralizar a concorrência).
- Investir os capitais excedentes.
- Nacionalismo: expandir os  domínios nacionais.
- Superioridade técnico/científica: transportes, 
poder militar. 
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- MISSÃO CIVILIZADORA: o homem branco/europeu deve levar o
progresso técnico-científico às regiões atrasadas do Globo.

- MITO DA SUPERIORIDADE:
Características biológicas (“raça” branca, europeus)
Fé Religiosa (cristianismo)
Superioridade cultural (eurocentrismo)

- DARWINISMO SOCIAL (Spencer): “Assumir o fardo do homem branco,
enviar os melhores dos vossos filhos para servir aos cativos” (Rudyard
Kipling)
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- SEGUNDA METADE: SÉCULO XIX: II REV. INDUSTRIAL.
* Crise do Capitalismo (alta produção,  concorrência...)
* Medidas Protecionistas (não importar...)

- NECESSIDADES:
* Matéria-prima (látex, aço ...), mercados, mão-de-obra barata.
* Investir os capitais excedentes.

- SOLUÇÃO:
* Dominar, controlar, explorar outras áreas (continentes).
* Investir Capitais + conquistar novos mercados.

- REGIÕES ALVO: África, Ásia, Oceania, América Latina.
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1ª FASE (FIM DO SÉCULO XVIII): INGLATERRA
• MÁQUINA A VAPOR, FIANDEIRA, FERROVIAS.
• ENERGIA: UTILIZAÇÃO DE CARVÃO. LÃ + ALGODÃO + METAIS.
• DA MANUFATURA PARA A MAQUINOFATURA: INDÚSTRIA. 

2ª FASE (1850 – 1920): EUROPA, EUA, JAPÃO.
• ELETRICIDADE, AÇO, BORRACHA, AUTOMÓVEIS, AVIÃO.
• É: MOTOR A COMBUSTÃO (PETRÓLEO), FUNDIÇÃO DO AÇO.
• TECNOLOGIAS - COMUNICAÇÃO: TELÉGRAFO, FONE, RÁDIO...

3ª FASE (ANOS 1960 À ATUALIDADE)
• BIOTECNOLOGIA, NONOTECNOLOGIA, MECATRÔNICA.
• ENERGIA EÓLICA, SOLAR, MOTOR ELÉTRICO...
• INTERNET, SATÉLITES, CABOS DE FIBRA ÓTICA, QUÍMICA.
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- CARTEL: Acordo entre empresas do mesmo ramo para evitar 

concorrência, fixar preços, dividir mercados etc...

- RESULTADOS: Grande concentração da produção industrial = acelera a 

acumulação de capitais = diminui a concorrência.

- HOLDING: Uma empresa central (“cabeça”), o “escritório” controla as 

subsidiárias... Quando um escritório controla dezenas de empresas.

- TRUSTE: Fusão de várias empresas numa única. Geralmente, um truste 

domina todas as fases da produção, da matéria-prima à venda final. 

(Standard Oil Company – Rockfeller – 80% do petróleo: EUA.
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- 13 países europeus...
- Estados Unidos...
- Império Otomano.
Reunião para decidir a divisão do
território africano “em conformi-
dade com o direito internacional”.

Obs.: Os africanos não foram 
convidados para a reunião...
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"A divisão de África foi feita sem
qualquer consideração pela
história da sociedade, sem ter
em conta as estruturas políticas,
sociais e económicas
existentes." (Akinwumi)

A Conferência de Berlim causou
danos irreparáveis e alguns
países sofrem até hoje com isso.
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