•
•
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Boas-vindas;
Apresentação da disciplina;
Qual a importância do conhecimento?
Por que estudar história?
Principais teorias da história;
Conceito de história;
Divisão tradicional da história;
Abordagem geral dos conteúdos que serão vistos ao longo do ano.

OBJETIVOS:
Desenvolver nos alunos a compreensão de conceitos fundamentais para a
aprendizagem de história, principalmente o conceito de História como ciência;
a importância das fontes, e os seus diversos tipos.
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CONTEÚDO: IMPERIALISMO – SÉCULO XIX
Objetivos:

•Compreender os conceitos de imperialismo e neocolonialismo como
práticas relacionadas à expansão do capitalismo a partir do século XIX.
•Explicar as razões que levaram as potências capitalistas à adoção de uma

política imperialista e neocolonialista no período em questão.
•Apontar as principais características do imperialismo neocolonialista

praticado pelas potências capitalistas na África, na Ásia e na Oceania, entre os
séculos XIX e XX.
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CONHECIMENTO PRÉVIO: Ideias Sociais e Políticas do Século XIX
CONTEXTO HISTÓRICO:
•Revolução Industrial;
•Urbanização = êxodo rural + ↑ periferias;

•↑ Burguesia ao poder = Revolução Francesa;
•Burguesia x Proletariado;
•Capitalismo Monopolista.
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OBSERVAÇÃO: REVOLUÇÃO INSDUSTRIAL INGLATERRA - XVIII
1ª Fase: 1750 a 1860
-> Inglaterra;
->Indústria têxtil;
->Máquina a vapor

2ª Fase: 1860 a 1900
-> Europa, América e Ásia (Fordismo)
-> Japão (Toyotismo)
-> Inovações tecnológicas ( aço, eletricidade,
petróleo, telecomunicações)

3ª Fase: Meados do século xx
->Revolução tecnológica ( robótica, engenharia genética,
microeletrônica)
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• Processo de expansão das grandes potências
industrializadas, em busca de colônias e áreas
de exploração econômica, impulsionadas
pelos interesses do capital financeiro e
industrial, a partir da segunda metade do

infoescola.com/historia/imperialismo/

século XIX.
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VÍDEO: IMPERIALISMO NO
SÉCULO XIX - NEOCOLONIALISMO
- VISÃO GERAL
https://www.youtube.com/watch?v=F
Y0Ch1zthF0&t=139s

https://www.google.com/search?q=NEOCOLONIALISMO
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• FATORES RESPONSÁVEIS:
• SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
- Busca de matéria prima
- Forte aceleração industrial;
- Descobertas aplicadas ao transporte e às comunicações;
- Desenvolvimento do capitalismo;
- Fabricação do aço (1856)
- Aproveitamento do petróleo e seus derivados
- Principais potências: Inglaterra e França.
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• IDEIAS RACISTAS DO SÉCULO XIX;
• A MISSÃO CIVILIZADORA, OU SEJA, O DEVER DOS EUROPEUS DE LEVAR O
PROGRESSO E OS “BONS COSTUMES” PARA ÁFRICA E ÁSIA.
“As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para eles um
direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as
inferiores
Jules Ferry, ministro da França (1832-1893)
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TARZAN - Uma Visão do Neocolonialismo,
da Missão Civilizatória e do Racismo
https://www.youtube.com/watch?v=FVpRCee3dhA

https://www.google.com/search?q=imperialismo
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1. (UERJ – RJ) “Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais
breve possível, diríamos que ele é a fase monopolista do capitalismo”.
(LENIN, V.I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1987.)

Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, dois fatores
que estimularam a expansão imperialista.

11

RESPOSTA:
➢O primeiro fator que podemos destacar é a Revolução Industrial na Europa a
partir do século XVIII e XIX. A Revolução Industrial contribuiu para o aumento da
produção dos produtos maquinofaturados, pois a tecnologia propiciava uma
maior produção em menos tempo. Porém, com a produção em larga escala,
houve a necessidade de novos mercados consumidores. A solução encontrada foi
globalizar a economia e o capitalismo, tendo por objetivo aumentar o

consumismo. Assim, os países periféricos passaram a ser vistos como mercados
consumidores dos produtos industrializados dos países europeus.
12

➢Outro fator que podemos mencionar foi a busca por matéria-prima e mão de
obra barata para alavancar a produção industrial. Além do mercado consumidor,
era necessária também a aquisição de matéria-prima e mão de obra, como o
ferro e o petróleo para a produção fabril e a força de trabalho para o sistema de
produção. Trabalhadores africanos e asiáticos eram requisitados para esse
trabalho, pois a mão de obra nos países periféricos tinha menor custo para as
empresas. Assim, o desenvolvimento das indústrias buscava sempre gastar

menos com o seu sistema de produção para ganhar mais com a comercialização
dos produtos.
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2. A Revolução Industrial foi possível por uma série de fatores. Em relação a
grande quantidade de mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas
podemos afirmar que está relacionada:

A) em virtude da estagnação do mercado consumidor.
B) a substituição dos grandes domínios rurais pelos pequenos produtores, cuja
rentabilidade era maior;
C) ao processo de extinção dos campos abertos provocando o cercamento da terra
e criando o êxodo rural;
D) foi um fenômeno exclusivo da Inglaterra, não aparecendo em nenhum outro
país;
E) uma maior concentração de mão-de-obra agrícola, ao deter a migração para as
cidades;
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3. A Revolução Industrial transformou profundamente a ordem econômica
mundial. Suas origens estão na Inglaterra. Sobre a Revolução Industrial é correto
afirmar?
I – Foi uma necessidade da burguesia que para implantar a industrialização
acabou com o poder político absoluto da monarquia.
II – A máquina à vapor e o tear hidráulico foram importantes fatores técnicos que
substituíram a força física pela força mecânica colaborando para o aumento da
produção e diminuição de custos com mão de obra.
III – Triunfo da ideologia neoliberal;
IV- Fortalecimento do sistema familiar de produção;
V- Fim da hegemonia marítima.
15

Após analisar as afirmativas acima marque a opção correta:
A)As alternativas Iv e V estão corretas.
B) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.
C) As alternativas I e II estão corretas.
D) Apenas a alternativa I está correta.
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4. O que é capitalismo monopolista?
a) Imenso número de empresas disputam o mercado.

b) Grupo restrito de grandes empresas dominam praticamente sozinhas o
mercado.
c) O mercado é dominado pelas multinacionais
d) Grupo restrito de transnacionais dominam o mercado
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5. O que é Imperialismo?
a) Política de ocupação territorial e econômica praticada pelas potências

capitalistas do Ocidente.
b) Política de dominação econômica desenvolvida a partir da exploração da mão
de obra dos países periféricos.
c) Política de dominação econômica a partir da exploração da mão de obra e da
matéria-prima.
d) Política de ocupação territorial e econômica praticada pela Alemanha durante a
Segunda Guerra Mundial.
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ENEM

6. No início do século XIX, o naturalista alemão Carl Von Martius esteve no Brasil
em missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e
sobre a sociedade indígena.
Referindo-se ao indígena, ele afirmou:
“Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na
infância, a civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o
impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo (…). Esse estranho e
inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito
fracassarem todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa
vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz.”
Carl Von Martius. “O estado do direito entre os autóctones do Brasil”. Belo
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982.
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Com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista Von Martius:
A) apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios,
diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna do
país
B) discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e
advogava o extermínio dos índios
C) defendia uma posição progressista para o século XIX: a de tornar o indígena
cidadão satisfeito e feliz
D) procurava impedir o processo de aculturação, ao descrever cientificamente a
cultura das populações originárias da América
E) desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e
reforçava a missão “civilizadora européia”, típica do século XIX
20

ATENÇÃO!
COLONIALISMO

NEOCOLONIALISMO

SÉC. XV - XVIII

SÉC. XIX

AMÉRICA

ÁFRICA e ÁSIA

MERCANTILISMO ESTATAL

MONOPÓLIO CAPITALISTAS AOPIADOS
PELO ESTADO

MONOPÓLIO COMERCIAL

EXPORTAÇÃO DE CAPITAIS

EXPANSÃO DA FÉ CRISTÃ

“MISSÃO CIVILIZADORA”

CAPITALISMO COMERCIAL

CAPITALISMO FINANCEIRO OU
MONOPOLISTA
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• Explique

a

diferença

fundamental

entre

o

colonialismo europeu exercido no século XVI e o
neocolonialismo exercido no século XIX.
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https://www.google.com/search?q=CONFLITO+DE+RESISTENCIA+IMPERIALISTA
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