
Capítulo 9

EUA no século XIX e imperialismo

ATIVIDADES PARA SALA

01  A Doutrina Monroe demarcava o poder norte-americano 
na América, dando força de intervenção para garantir a 
ordem e a civilidade e expandindo-se para outras regiões 
fora da soberania dos Estados Unidos.

02  O processo civilizatório na África foi pautado por forte 
cultura etnocêntrica, a qual se baseava pela a� rmação da 
supremacia racial e civilizacional dos brancos europeus 
sobre regiões e povos colonizados. As teorias raciais, for-
jadas ao longo da segunda metade do século XX e a� rma-
das como pressupostos cientí� cos, estiveram na base dos 
argumentos dominadores de belgas, franceses, ingleses, 
norte-americanos, entre outros.

03  Entre as causas que motivaram o neocolonialismo sobre a 
África e Ásia, é possível citar a necessidade de fontes de 
matérias-primas e de áreas para escoar o excedente popu-
lacional, além da busca por novos mercados consumidores.

04  As principais consequências da Guerra do Ópio para a 
China foram as sanções que recaíram sobre a nação chinesa, 
tais como a abertura dos cinco principais portos chineses ao 
livre-comércio britânico, a garantia de privilégios especiais 
aos ingleses radicados na China, e, por � m, a transferência 
da cidade de Hong Kong para o domínio britânico.

05  No � nal do século XIX, no Brasil, as teorias raciais que pre-
gavam a superioridade dos brancos sobre negros e mesti-
ços foram incorporadas por amplos setores da sociedade 
brasileira e in� uenciaram políticas de Estado. Arthur de 
 Gobineau, francês que cumpriu missão diplomática no 
Brasil, aproximou-se do imperador Pedro II e acabou por 
in� uenciar as decisões do monarca sobre os rumos do país.

 Para Gobineau, negros e mestiços brasileiros pertenciam a 
um grupo social degenerado e comprometedor da imagem 
do Brasil. A saída encorajada por Gobineau, e acatada pelo 
imperador, foi estimular a migração de europeus para o Bra-
sil a � m de que fosse possível a sociedade brasileira passar 
por uma nova etapa de miscigenação, da qual resultaria uma 
sociedade marcadamente branca e moralmente soberana.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B

  A Guerra de Secessão consistiu na luta entre onze estados 
confederados do Sul latifundiário, aristocratas e defenso-
res da escravidão, contra os estados do Norte industriali-
zado, onde a escravidão tinha um peso econômico bem 
menor do que no Sul. 

02  B

 Um dos principais objetivos dos países europeus com a 
expansão de seus domínios sobre outros continentes 
era encontrar matérias-primas para serem usadas em sua 
própria produção industrial. A essa busca também estava 
associada à procura por mercado consumidor que fosse 
receptível ao consumo dos produtos industriais.

03  A 

 Em 1861, ano do início da guerra, o país consistia em deze-
nove estados livres, onde a escravidão era proibida, e quinze 
estados onde a escravidão era permitida. Em 4 de março, 
antes que Lincoln assumisse o posto de presidente, onze 
estados escravagistas declararam secessão da União e cria-
ram um novo país, os Estados Confederados da América.

04  C

 Ku Klux Klan é o nome de várias organizações racistas dos 
Estados Unidos que apoiam a supremacia branca e o pro-
testantismo em detrimento de outras religiões. Oriunda 
do século XIX, a Ku Klux Klan permanece em algumas loca-
lidades norte-americanas.

05  A

 No � m do século XIX, as nações industrializadas passaram 
a ter a necessidade de novos mercados consumidores e 
zonas para a exploração de mão de obra e de matéria-
-prima. A antiga tradição colonialista, marcada pelo uso 
da mão de obra escrava e por um mercado pouco plástico 
às dinâmicas de produção mecanizada, colocava-se como 
um obstáculo para a expansão industrial e para a legitima-
ção do novo modo de produção capitalista. Com o propó-
sito de superar a tradição – marcada por certo arcaísmo – e 
promover o processo civilizatório, a Inglaterra – e outras 
nações que despontaram como potências industriais e 
econômicas – fomentou uma política imperialista e, com 
isso, deu vazão a um novo projeto civilizatório, neocolo-
nialista. Propagando as possibilidades de modernização, 
os países industrializados reposicionaram as relações de 
dominação e passaram, assim, a submeter as nações peri-
féricas à nova dinâmica de exploração.

Resoluções Resoluções

?a série – Ensino Médio – Livro ??a série – Ensino Médio – Livro ? 32 2a série – Ensino Médio – Livro 3 1

HISTÓRIA



06  B

 A Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin foi uma 
tentativa de explicar a diversidade de espécies de seres 
vivos por meio da evolução, a qual foi adaptada para o 
âmbito social e passou a justi� car a superioridade da raça 
branca sobre as demais. Essa teoria foi usada como argu-
mento para justi� car ações imperialistas no século XIX.

07  B

 O avanço da cultura capitalista, em � ns do século XIX, deu 
nova forma ao modo de produção capitalista. Mais que 
lançar ao mercado somente produtos manufaturados, era 
preciso vender sonhos, ou seja, era preciso despertar nos 
povos o desejo de cobiça, de realização. Servindo-se, em 
grande medida, da fotogra� a, da imprensa e da literatura, a 
indústria capitalista propagandeou a modernização como 
possibilidade de conquista civilizatória. A rede� nição do 
traçado urbano das cidades e a reprodução de modelos 
comportamentais – expressos nos modos de vestir e nos 
hábitos cotidianos – passaram a se fazer recorrentes em 
regiões marcadas pelo colonialismo.

08  D

 No � nal do século XIX e começo do século XX, a economia 
mundial viveu grandes mudanças. A tecnologia da Revolu-
ção Industrial aumentou ainda mais a produção, o que gerou 
uma grande necessidade de mercado consumidor para 
esses produtos e uma nova corrida por matérias-primas.

09  B

 A concepção de imperialismo foi realizada por economis-
tas ingleses e franceses no início do século XIX. Esse con-
ceito constituiu-se em duas características fundamentais: 
o investimento de capital externo e a propriedade econô-
mica monopolista. Intelectuais também pautaram a impor-
tância de se expandir os domínios das nações industriais, 
tanto para a busca de recursos e matéria-prima como para 
a destinação de excedentes de produção e população.

10  E

 Em � ns do século XIX e início do XX, diversas nações 
industrializadas dedicaram esforços para reposicionar as 
bases do sistema capitalista. Frente ao desenvolvimento 
industrial e técnico-cientí� co, a produção industrial passou 
a demandar matéria-prima e novos mercados consumido-
res. A saída encontrada pelas potências centrais foi expan-
dir seus domínios sobre novos territórios, de� nindo, assim, 
uma agenda política e econômica imperialista. Essa nova 
fase de desenvolvimento do capitalismo foi marcada pela 
exportação de capitais e pela conformação de monopó-
lios gestados por empresas multinacionais.
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