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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será discutido o imperialismo das grandes potências euro-
peias, dos Estados Unidos e do Japão sobre os continentes africano, asiático 
e americano.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

O colapso da monarquia brasileira 

A França levará civiliza-
ção, riqueza e paz ao 
Marrocos, litografia que 
representa a França como 
uma bela e rica mulher 
que distribui ouro ao povo 
do Marrocos, no norte da 
África. Simboliza a França 
oferecendo a civilização 
aos habitantes. Publicada 
na capa do Le Petit Jour-
nal, em 19 de novembro de 
1911. Coleção particular.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • No século XVI a justificativa para a conquista e colonização de 

territórios por parte das nações poderosas da época era a reli-
gião. Os povos autointitulados civilizados deveriam propagar a 
fé cristã àqueles que viviam nas trevas do obscurantismo reli-
gioso.

 • No século XIX a justificativa muda: é necessário levar a civiliza-
ção aos povos bárbaros como única forma desses povos pro-
gredirem e se tornarem prósperos e civilizados.

 • Nesse contexto a Inglaterra surge como a maior potência eco-
nômica, política e militar do planeta, seguida de perto pela Fran-
ça, Bélgica e Holanda.

 • O real objetivo desse neocolonialismo era explorar as riquezas 
dos países colonizados, a mão de obra barata que eles dispu-
nham e os mercados consumidores dos produtos manufatura-
dos pelas potências imperialistas.

 • A teoria evolucionista de Darwin foi utilizada ideologicamente 
pelos imperialistas, ajudando a dar embasamento científico ao 
que ficou conhecido como darwinismo social, segundo o qual 
algumas raças humanas seriam superiores às outras, sobretu-
do quanto à inteligência.

 • Nesse contexto, repercutiram as ideias do conde francês Arthur 
de Gobineau, que via na mistura de raças um fator de degenera-
ção da espécie humana.

 • Várias teorias usadas para explicar a superioridade dos euro-
peus sobre os demais povos eram formas de justificar o impe-
rialismo colonialista do século XIX. A grande maioria dessas te-
orias desapareceram no século XX.

 • Na Índia, o domínio britânico baseava-se no poder do exército 
de sipaios, soldados indianos treinados por métodos ingleses. 
A chamada doutrina da prescrição, ou doutrina da vacância de 
1848, determinava que todo Estado indiano em que o soberano 
morresse sem sucessor seria anexado às possessões britâni-
cas.

 • A ocidentalização da Índia e a doutrina da prescrição levaram, 
em 1857, à revolta dos sipaios. O estopim dessa revolta foi a 
obrigatoriedade do uso, pelo exército, de cartuchos que conti-
nham em seu exterior gordura de vaca ou de porco, o que desa-
gradava tanto hinduístas (para quem a vaca era sagrada), quan-
to muçulmanos (para quem o porco era um animal impuro).

 • A existência de minas de carvão e ferro na Índia aumentava sua 
importância para a economia britânica. A Índia tornou-se um vi-
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ce-reino da Grã-Bretanha e, assim, permaneceu até meados do 
século XX.

 • As inúmeras expedições de pesquisa científica facilitaram a 
concretização dos interesses econômicos estrangeiros decisi-
vos para a partilha da África.

 • O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tornou o Egito o lugar de 
uma das mais importantes rotas navegáveis do mundo, ligando 
Ocidente e Extremo Oriente. Em 1882, os ingleses conquistaram 
o Egito, alegando hostilidade do governo e da população contra 
os súditos britânicos residentes no país. 

 • A Conferência de Berlim entre 1884 e 1885 foi organizada para 
deliberar sobre a partilha do continente africano entre as mais 
poderosas nações europeias. Entre os participantes estavam os 
Estados Unidos, a recém-unificada Alemanha e a recém-unifica-
da Itália.

 • A África do Sul foi palco de disputas entre os descendentes de 
holandeses, chamados bôeres e os ingleses. O resultado des-
sa disputa pelo território foi a Guerra dos Bôeres com a derrota 
destes e o domínio dos ingleses.

 • O único produto comercializado pelos ingleses que interessava 
aos chineses era o ópio. Essa droga, porém, estava destruindo 
os sistemas produtivos chineses, pois até altos funcionários do 
governo eram dependentes da droga.

 • A intimação do imperador para que os ingleses acabassem com 
o comércio de ópio levou as duas nações a um conflito conhe-
cido como Primeira Guerra do Ópio e Segunda Guerra do Ópio, 
16 anos depois. Os objetivos ingleses eram claros: continuar o 
comércio da droga e abrir as portas da China ao comércio es-
trangeiro, sobretudo, britânico.

 • O Japão também cobiçava territórios na China e, após a Guer-
ra Sino-Japonesa, acabou se apoderando de vários territórios e 
postos comerciais.

 • Algumas sociedades secretas chinesas tinham por objetivo li-
vrar a China da dominação estrangeira. Era o caso da sociedade 
Punhos da Justiça, cujos membros eram chamados pelos oci-
dentais de Boxers (boxeadores).

 • A morte de vários estrangeiros levou a China à Guerra dos Bo-
xers, na qual ela foi derrotada.

 • A Era Meiji no Japão foi um período de grandes transformações 
aos moldes ocidentais da nação japonesa. Com todas essas 
mudanças, o Japão, em vez de se transformar numa colônia 
das potências europeias, acabou se transformando numa po-
tência imperialista.
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AULAS 1 E 2

Realize a leitura compartilhada do tópico 1 (página 239) e do tópico Conversa 
de historiador (página 241). Na sequência, peça aos alunos que se reúnam em 
grupos e relacionem o conceito de imperialismo ao darwinismo social, teoria 
dominante na Antropologia do século XIX; estabeleçam hipóteses sobre como 
os povos dos continentes que sofreram dominação se sentiam em relação à 
classificação da evolução humana em três estágios: selvageria, barbárie e civili-
zação; discutam e apresentem comprovações do processo de ocidentalização 
em regiões que sofreram o imperialismo. Peça que apresentam cartazes, foto-
grafias ou depoimentos que mostrem a ocidentalização dos costumes. Com os 
resultados obtidos, promova uma discussão em sala de aula.

Proceda à leitura compartilhada do tópico 2 (página 242).

 • Os Estados Unidos, após a independência e sob o governo do 
presidente James Monroe, adotou a política que levava seu 
nome com o lema “A América para os Americanos”. A política do 
Big Stick (Grande Porrete) era a política imperialista americana.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Percorrendo a Terra - Os trens e o Império Britânico.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. 
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AULAS 3 E 4

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 3 (página 244) e 
do  Investigando o documento (página 245). Na sequência, peça aos alunos 
que, em grupos, pesquisem sobre o impacto da presença europeia na África e 
escolham os pontos mais importantes; façam um painel com as conclusões 
do grupo e o apresentem à turma. Se preferir, promova uma discussão com a 
classe sobre os resultados obtidos. 

Após a leitura do tópico 3, realize com os alunos a leitura do tópico Investigan-
do  o documento (página 248). Em seguida, peça aos alunos que, em grupos 
avaliem os discursos presentes no tópico e discutam a que fenômeno se re-
ferem; que preocupação decorrente do desenvolvimento industrial britânico 
está presente no discurso de Cécil Rhodes e, nas palavras deles, se é notado 
algum tipo de interesse pelo bem-estar das sociedades colonizadas; peça que 
comparem os dois discursos e discutam o que Bernard Shaw critica e denun-
cia no procedimento britânico em relação às colônias. 

Proceda à leitura compartilhada do tópico 4 (página 248) e do tópico Outra 
dimensão: Cultura (página 250). Na sequência, peça aos alunos que pesqui-
sem sobre os artistas Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Kobain 
e relacionem ao que eles estudaram nesse tópico; peça que comparem a co-
mercialização de ópio pelos ingleses, no século XIX, com o tráfico de heroína 
no século XX.

AULAS 5 E 6
 

Professor, realize a leitura compartilhada com os alunos do tópico 5 (página 
254) e do tópico Imagens contam a história (página 255). Em seguida, peça 
aos alunos que discutam o que prende John Bull e por quê; e o que significam 
os homenzinhos. 

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alu-
nos que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (pá-
gina 256), e Vamos testar? e Conexões (página 257) ou, então, elabore um 
questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos 
pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


