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A hegemonia europeia 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

A Europa tem um importante papel na história mundial. A expansão da visão de mundo 

europeia para outros continentes por meio do processo de colonização foi fundamental para a 

configuração atual dos territórios e das relações entre eles. A presença da Europa nos outros 

continentes se deu não apenas pelas relações econômicas, mas também pela expansão de 

determinados valores e elementos culturais. Assim, é essencial que os alunos reconheçam que essa 

relação de dependência cultural e econômica entre diversos países do mundo e a Europa foi crucial 

para a consolidação da hegemonia europeia.  

A compreensão do processo histórico e da dinâmica mundial atual a partir da Europa contribui 

para ampliar a visão de mundo dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, que poderão identificar 

como cada país tem um papel historicamente estabelecido, influenciado pelas potências europeias. 

Ao conhecerem mais sobre a hegemonia europeia, os alunos poderão refletir sobre a integração 

mundial e as diferentes interpretações desse processo, construindo uma visão crítica acerca do 

mundo contemporâneo. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Investigar a relação entre a Divisão Internacional do Trabalho e a hegemonia cultural europeia. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A hegemonia europeia na 
economia, na política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi  
exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, 
intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização  
e mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 
(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: 
globalização e mundialização. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Europa na Divisão Internacional do Trabalho 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: no início da aula, em semicírculo e, em seguida, dispostos em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Atividade 1 

Para introduzir essa temática, pergunte aos alunos o que vem à cabeça deles quando se fala 

da Europa. Espera-se que mencionem a riqueza e o desenvolvimento dos países desse continente. 

Explique que a Europa é um continente bastante diverso, com realidades diferentes, mas que, nesta 

aula, o foco será a Europa ocidental, com destaque para os países desenvolvidos da União Europeia  

e o Reino Unido. 

Em seguida, apresente aos alunos uma tabela com o ranking dos 20 primeiros países, de 

acordo com o PIB. 

Ranking de países por PIB, em trilhões de dólares (2017) 

1 China 23,16 11 França 2,83 

2 União Europeia 20,85 12 México 2,45 

3 Estados Unidos 19,39 13 Itália 2,31 

4 Índia 9,45 14 Turquia 2,17 

5 Japão 5,42 15 Coreia do Sul 2,02 

6 Alemanha 4,17 16 Espanha 1,77 

7 Rússia 4,00 17 Arábia Saudita 1,77 

8 Indonésia 3,24 18 Canadá 1,76 

9 Brasil 3,24 19 Irã 1,64 

10 Reino Unido 2,91 20 Austrália 1,24 

Elaborado com base em The World Factbook.  

Disponível em: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#ee>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

Peça aos alunos que identifiquem os países da lista que fazem parte da Europa e da União 

Europeia. Destaque a posição da União Europeia e dos países europeus no ranking mundial e leve os 

alunos a perceber a força econômica do continente. 

Pergunte à turma como os países europeus se estabeleceram economicamente, ajudando-os a 

reconhecer que sua riqueza atual é fruto de um processo histórico que envolve o mundo todo, já que, 

para o estabelecimento da economia, a Europa expandiu os territórios e criou relações de força e 

domínio sobre outros tantos países, construídas de formas distintas em momentos históricos diferentes.  
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Questione os alunos sobre os momentos históricos que definiram a força econômica da 

Europa. Considerando suas contribuições, elenque três períodos principais, anotando-os na lousa: a 

colonização, a Revolução Industrial e o neocolonialismo. Esclareça que esses períodos foram essenciais 

não apenas para o enriquecimento dos países, mas também para o estabelecimento da configuração 

mundial atual e de uma Divisão Internacional do Trabalho (DIT), para a consolidação das potências 

mundiais europeias e para as influências política, social e cultural que elas exercem no mundo todo.  

Converse com os alunos sobre o período colonial, no qual se estabeleceram as primeiras 

bases da DIT. Para discorrer acerca dessa divisão, explore os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre a época da colonização, perguntando-lhes como funcionava o sistema colonial entre Portugal e 

Brasil, por exemplo. 

A intenção é que percebam que, na ordem econômica colonial, as colônias se apresentavam, 

principalmente, como fornecedoras de gêneros primários e de metais preciosos para as metrópoles. 

No Brasil, por exemplo, alguns dos principais produtos explorados sob a administração da metrópole 

(Portugal) eram o pau-brasil, o ouro e a cana-de-açúcar. 

Comente, então, que durante a Revolução Industrial, a partir de meados do século XVIII, 

a relação de países fornecedores/produtores de manufaturados se consolidou. Pergunte aos alunos 

quais foram os primeiros países a se industrializar. Espera-se que eles identifiquem o Reino Unido, a 

França, a Alemanha, a Itália e os demais países da Europa. Incentive-os a se lembrarem da diferença 

temporal entre a industrialização dos países europeus e a das demais regiões do mundo. Assim, em 

um primeiro momento, os países europeus passaram a exportar produtos manufaturados para as 

colônias e, mais tarde, para os países independentes, importando matérias-primas desses locais.  

Peça aos alunos que reflitam sobre essa relação desigual, em especial, sobre o valor dos 

produtos exportados e importados de um país e como isso pode influenciar o desenvolvimento de 

um território. Explique também como esse processo levou à busca de novos territórios para serem 

explorados, em virtude da crescente necessidade de matérias-primas e de novos centros consumidores, 

resultando no chamado neocolonialismo, marcado pela dominação política e econômica de países 

da África e da Ásia. 

Ressalte ainda que, com a globalização e as transformações econômicas e políticas no mundo, 

a DIT se transformou. Na nova Divisão Internacional do Trabalho, os países que antes eram colônias 

se industrializaram e passaram a se relacionar com o mundo desenvolvido por meio das multinacionais 

e de relações financeiras. 

Atividade 2 

Peça aos alunos que se organizem em grupos de quatro ou cinco integrantes e identifiquem, 

em seu dia a dia, elementos em que se nota a presença cultural e econômica da Europa. A intenção é 

que eles apontem, por exemplo, desde a língua materna e as línguas que estudam na escola, como 

português, inglês e espanhol, até produtos de empresas de origem europeia de que fazem uso. Solicite 

que anotem os resultados dessa atividade em uma folha à parte e recolha os registros para correção. 
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Como tarefa de casa, proponha que ampliem essa reflexão, realizando pesquisas a respeito 

da influência de sistemas culturais e de produtos provenientes de outros países, além da Europa,  

no próprio cotidiano. Peça que escrevam essas informações no caderno, para que sejam abordadas 

na aula seguinte. 

 

Aula 2 – Um mundo integrado e desigual 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: inicialmente, nos mesmos grupos da aula anterior e, nos momentos coletivos, em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Atividade 1  

Peça aos alunos que se reúnam nos mesmos grupos da aula anterior. Devolva-lhes os registros 

feitos anteriormente, com os devidos apontamentos, e solicite que compartilhem suas reflexões com 

o restante da turma. Quando necessário, intervenha nas falas, seja para acrescentar informações, 

seja para reforçar algum elemento.  

Incentive os alunos a refletir sobre como a relação de dependência econômica e a presença 

histórica desses países no mundo inteiro possibilitaram que a Europa exercesse hegemonia cultural 

durante muito tempo. Para ampliar a discussão, pergunte-lhes se acreditam que a influência exercida 

pelos países em questão é semelhante em todo o planeta. 

Peça aos alunos que relacionem o conteúdo da discussão à globalização e que respondam à 

seguinte questão: “Em sua opinião, a hegemonia europeia foi reforçada ou diminuiu com o 

desenvolvimento das conexões globais?”. Frise que a globalização, reforçada pelo desenvolvimento 

dos meios de transporte e de comunicação, permitiu a industrialização de diversos países. Dessa forma, 

as relações econômicas e culturais se alteraram, com países considerados em desenvolvimento 

recebendo destaque na economia global. 

Finalize a explicação mostrando à turma que a globalização e a alteração da ordem econômica 

global são fundamentais para o entendimento da nova Divisão Internacional do Trabalho, que é mais 

complexa e dinâmica do que a anterior. 

Atividade 2 

Para relacionar os conteúdos abordados nas duas aulas propostas, peça aos grupos que elaborem 

um pequeno texto sobre a seguinte questão: “O estabelecimento da nova Divisão Internacional do 

Trabalho demonstra que a Europa perdeu a hegemonia cultural e econômica mundial?”. Espera-se que, 

durante a argumentação, os alunos levem em consideração que a nova DIT, de fato, transformou a 

dinâmica mundial e permitiu que outros países, como os Estados Unidos, a China e o Japão, exercessem 

influência econômica e cultural em nível mundial. Por outro lado, a Europa continua sendo uma das 

maiores economias do mundo, representada pela União Europeia, e um polo de criação tecnológica e 

de pensamento acadêmico, além da maior potência turística do planeta. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

É importante estar atento à participação de cada aluno durante as aulas. As intervenções 

feitas por eles possibilitam verificar se estão conseguindo avançar no aprendizado e refletir sobre as 

problematizações levantadas em sala de aula. 

Na primeira aula, os alunos devem reconhecer a importância econômica e cultural da Europa 

para o mundo, identificando como a hegemonia europeia, construída historicamente, influenciou a 

Divisão Internacional do Trabalho. Esse aprendizado pode ser verificado por meio das colocações dos 

estudantes durante as atividades e, também, dos registros em grupo. 

Na segunda aula, eles podem utilizar conhecimentos do próprio cotidiano para elaborar 

reflexões e hipóteses sobre a nova Divisão Internacional do Trabalho, identificando como a globalização 

contribuiu para diluir o poder econômico mundial, sem, necessariamente, acabar com as desigualdades 

ou mesmo com o sistema organizado em uma divisão do trabalho entre os países do mundo. Para 

checar o aprendizado dos alunos, é possível considerar tanto as reflexões orais em grupo quanto 

as produções escritas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Relacione a hegemonia cultural europeia ao estabelecimento da Divisão Internacional do Trabalho, 
considerando a evolução histórica dessa forma de organização da economia mundial. 

2. É possível afirmar que a nova Divisão Internacional do Trabalho é mais complexa do que a 
antiga? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos discorram sobre a relação entre a exploração europeia de territórios 
externos ao longo do período colonial, a Revolução Industrial e o neocolonialismo, construindo-se 
uma ordem que apresentava países fornecedores de matérias-primas e países industrializados 
(Europa), conhecida como Divisão Internacional do Trabalho. Para o estabelecimento dessa ordem, 
foi essencial a imposição da cultura e do modo de produção europeus ao redor do mundo. 

2. Espera-se que os alunos identifiquem que a antiga DIT era marcada, principalmente, pela 
hegemonia econômica e cultural europeia; já a nova DIT apresenta outras polarizações, com 
países considerados em desenvolvimento assumindo a dianteira nos rankings econômico e produtivo. 


