
IMPERIALISMO 



2ª Revolução Industrial 



Taylorismo  

• Fredericrk W. Taylor (1856-1915)  

• Os trabalhadores deveriam ser 
organizados de forma 
hierarquizada e sistematizada 
(especialização do trabalho) 

• No taylorismo, o trabalhador é 
monitorado segundo o tempo 
de produção, cada indivíduo 
deve cumprir sua tarefa no 
menor tempo possível, sendo 
premiados aqueles que se 
sobressaem, isso provoca a 
exploração do proletário que 
tem que se “desdobrar” para 
cumprir o tempo cronometrado 

Fordismo 

• Henry Ford (1863-1947) 

• Indústria automobilística 
(pioneiro) 

• Procedimento industrial 
baseado na linha de 
montagem para gerar uma 
grande produção que deveria 
ser consumida em massa. 

•  Os países desenvolvidos 
aderiram totalmente, ou 
parcialmente, a esse método 
produtivo industrial, que foi 
extremamente importante 
para consolidação da 
supremacia norte-americana 
no século XX. 



• O crescimento do sistema capitalista gerou: 

• Excesso de capital, produção e mão-de-obra 

• A solução para resolver esta crise foi: 

• Transformar áreas externas em áreas periféricas  

 

 





Diferenças 

• Imperialismo – Dominação 
de natureza econômica 

• Neocolonialismo – 
Dominação militar e 
política 



IDEOLOGIA DA DOMINAÇÃO 

• O neocolonialismo foi justificado por uma  teoria 
racista. 

• Os asiáticos e africanos principalmente, eram 
considerados inferiores pelos europeus. 

• Os europeus estariam levando conhecimento aos 
asiáticos e africanos, ou seja, civilizando-os. 



MISSÃO CIVILIZADORA 
•  Seria o “Fardo do Homem branco”, uma verdadeira missão 

civilizadora. 

• Desta forma africanos e asiáticos eram persuadidos a aceitar a 
dominação. 

• Quando estes povos não aceitavam a dominação os europeus 
impunham seus valores pela força das armas era a “Diplomacia do 
Canhão”. 



O DARWINISMO SOCIAL 
•  É a tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas.  
• Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e 

sobrevivência dos mais aptos, para justificar políticas que não 
fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles 
incapazes de se sustentar.  

• Foi Herbert Spencer o autor que popularizou a ideia de que grupos 
e sociedades evoluem através do conflito e da competição. 

O darwinismo social realizou uma outra interpretação das ideias de Charles  Darwin 



• A burguesia industrial foi a responsável pela formação 
dos conglomerados empresariais e ao capitalismo 
financeiro(ou monopolista), que passou a buscar 
mercados na África e Ásia. 

Truste 

Cartel 

Holding 
Bolsa de Valores 

Bancos 



• 1884-1885 – Conferência de Berlim 

• Neste encontro, os países europeus imperialistas partilharam 
a África, não respeitando as diferenças étnicas e culturais. 



China – Guerra do Ópio 

• Causa do conflito: Grã-Bretanha vendia ópio 
indiano para o Império do Meio(China). O governo 
de Pequim resolveu proibir a transação da droga. 
Isso levou Londres a declarar guerra à China. 

 

• A Primeira Guerra do Ópio (1839-1842) 

Tratado de Nanquim, o primeiro dos chamados 
“Tratados Desiguais", pelo qual a China abriu cinco 
portos ao comércio britânico , pagar uma pesada 
indenização de guerra e entregar Hong Kong, na 
qual ficaria sob o domínio inglês por 100 anos.  



China – Guerra do Ópio 

• A Segunda Guerra do Ópio (1856-1860) 
oficiais chineses abordaram e revistaram o navio de bandeira 

britânica. Os franceses aliaram-se aos britânicos no ataque 
militar lançado em 1857. Os aliados operaram em redor de 
Cantão, de onde o vice-rei prosseguia com uma política de 
intransigência. Mais uma vez, a China saiu derrotada. 

• Em 1900, o número de portos abertos ao comércio com o 
ocidente, chamados de "portos de tratado", chegava a mais de 
cinqüenta. 

• Hong Kong permaneceu em poder dos britânicos até ser 
devolvida à China, em Julho de 1997. 

 

 



A resistência ao Imperialismo  



Guerra dos Cipaios (1857-1858) 

• Inglaterra             X        Cipaios (soldados indianos) 



Guerra dos Bôers (1899-1902) 

• Inglaterra             X    Bôers (Descendentes Holandeses) 



Guerra dos Boxers (1899-1900) 
Inglaterra (Alemanha, França, EUA, Japão, Itália, Rússia)    

 X    
China (Sociedade dos Punhos Harmoniosos) 

 



IMPERIALISMO DOS EUA 



IMPERIALISMO DOS EUA 

• 1823 – Doutrina Monroe  

“América para os      NORTE        americanos” 

• O alvo dos EUA foram os países recém 
independentes da América Latina. 

 



IMPERIALISMO DOS EUA 

• 1901-1909 – Theodore Roosevelt  

• Corolário Roosevelt – Big Stick Policy 

• Intervenção norte-americana 

 



Imperialismo – América Latina 

• Colônias Informais = exportam produtos primários, 
minérios 

 

• As elites políticas da América Latina = proprietários 
de terras se beneficiavam deste processo 

 

• O país que controlava a América Latina = EUA 



Ação dos EUA 

• 1898 – Guerra Hispano-Americana (Porto Rico e 
Cuba) 

• 1901-1909 – Theodore Roosevelt – Big Stick Policy 

• 1903 – Intervenção no Panamá (Construção do 
Canal) 

• 1905-1907 – República Dominicana (controle das 
finanças) 

• 1911-1933 – Nicarágua (ocupação militar) 



Ação dos EUA 

• Honduras, El Salvador e Costa Rica (Enclave 
Bananeiro) – Unidet Fruit Company 

 

 

 

 

• México – País mais atingido pelo imperialismo 
norte-americano 



O imperialismo no século XIX 

• Japão – ERA MEIJI (1868) INDUSTRIALIZAÇÃO 
JAPONESA 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Satsuma-samurai-during-boshin-war-period.jpg


ERA MEIJI (1868) INDUSTRIALIZAÇÃO JAPONESA 

 

• 1854 – Os EUA forçou o Japão a abrir-se ao 
comércio mundial 

 

• 1868 – Queda do Xogunato –Início da Era Meiji 

 

• 1880 – Surgimento dos Zaibatsus = empresas 
estatais vendidas a grupos particulares, formaram 
grandes complexos industriais 



A expansão Japonesa 

• 1894-1895 – Guerra Nipo-Chinesa - O Japão exige 
que a China reconheça a independência da Coréia 

 

• 1904-1905- Guerra Russo-Japonesa  

 

• O Japão se torna a potência dominante no Extremo 
Oriente 



A partilha da Ásia 



Principal consequência do Imperialismo 

• Choque de interesses entre as nações, gerando: 

Primeira Guerra Mundial 


