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(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 

regiões do planeta, notadamente em situações de conflitos, intervenções militares e/ou influência 

cultural, em diferentes tempos e lugares. (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de 

países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, políticos, ambientais, 

urbanos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e apropriação e pressões 

sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

        ATIVIDADE 9°ANO - HEGEMONIA EUROPEIA  

 

A expansão marítimo-comercial europeia nos séculos XV, XVI e XVII foi o marco inicial da 

construção da hegemonia da Europa no mundo entre esses séculos e a Primeira Guerra Mundial. Ao 

incorporar a África, a América e a Oceania ao seu horizonte geográfico e fundar colônias na 

América e feitorias na África e na Ásia, a Europa ampliou consideravelmente o seu espaço 

comercial permitindo que realizasse a “acumulação primitiva do capital”, ou seja, o processo de 

acumulação de riquezas, que, posteriormente, nos séculos XVIII e seguintes, possibilitou a alguns 

países europeus, como Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha etc., a realização da Primeira e 

da Segunda Revolução Industrial e a implantação do capitalismo industrial e do neocolonialismo ou 

imperialismo.  

No século XIX, esses países se lançaram sobre a África e a Ásia, substituindo as feitorias do 

século XVI pela apropriação de territórios e a implantação de impérios coloniais. Apesar da 

resistência de povos africanos e asiáticos, a superioridade técnica, principalmente em armamentos, 

facilitou a conquista. Vê-se que a influência europeia no mundo foi grande nos dois períodos 

históricos representados, do século XVI até o XIX. E continuou pelo século XX, pois a 

descolonização africana e asiática ocorreu somente na segunda metade do século XX, com a 

exceção da Índia, em 1947. A influência europeia também se estendeu pelo mundo por meio de 

instituições, leis, religiões, formas e sistemas de governo, línguas, artes, filosofias, ciências, 

tecnologias etc. A Europa ditava a moda na maneira de se vestir, no modo de pensar e na educação 

formal, e a língua francesa era falada entre classes sociais mais abastadas em diferentes países do 

mundo.  

O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI, por meio da busca 

da expansão de seu território. Isso foi possível através das grandes navegações, as quais eram 

necessárias para extrair riquezas em outros continentes, para suprir as necessidades do mercado em 

constante expansão, uma vez que crescia o número da população. Por terem desenvolvido os 



aspectos político e cultural em âmbito interno, conseguiu implantar sobre os outros povos domínio, 

pois detinham conhecimento em ciências, estratégia militar e tecnologias. Na concepção europeia, o 

restante do mundo se limita a um “canteiro” de exploração econômica, ambiental e social, mão de 

obra e mercado consumidor. As grandes metrópoles ocidentais europeias apresentam obras com 

grande quantidade de ouro e prata, adquiridas a custa do trabalho de escravos e nativos provenientes 

da exploração das colônias, hoje existe uma grande fortuna em pedras preciosas guardadas em 

instituições financeiras.  https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm . 

 

   Leia o texto com atenção e assinale a alternativa correta. 

 

1) O que facilitou para a Europa na apropriação dos territórios da África e da Ásia? 

a) (  ) Armamentos  

b) (  )  Tecnologia rudimentar   

c) (  )  Sabedoria      

e) (  ) NDA 

 

2) A influência europeia também se estendeu pelo mundo através de: 

a) (  ) Instituições, leis, religiões, etc. 

b) (  ) Formas de sistema de governo, línguas, artes, etc. 

c) (  ) Filosofia, ciências, tecnologia, etc. 

d) (  ) Todas as alternativas estão corretas. 

 


