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Eu sou o único que sobreviveu 

Agora responde… 
 

• Que sentimentos te desperta 
esta gravura, retirada de um 
postal alemão da segunda 
década do século XX? 
Relaciona-os com passagens 
da canção. 

• A que marco histórico estarão 
relacionadas estas duas 
fontes? 

• Na tua opinião, qual o sentido 
do verso: A próxima será 
química, mas eles nunca irão 
aprender. 

 

INICIA A DESCOBERTA… 
Clica no “Play” e ouve o excerto da canção.  
Atenta na sua letra e na imagem que a acompanha. 
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O  IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 

Como bem te recordas, estudaste a Revolução Industrial e as 
transformações económicas, culturais e sociodemográficas 
decorrentes ao longo do século XIX. 

 

Atenta nas fontes que se seguem. Que alterações se verificaram 
durante o século XIX? 

    

 

A descoberta da vacina da varíola por Edward Jenner 

O comércio internacional em meados do século XIX 

Inauguração da primeira linha de ferro na Itália, Nápoles-Portici, 1839 
(pintura de S. Fregola, Museu de San Martino) 
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O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 

Fruto do processo de industrialização, e apoiados pelo desenvolvimento técnico, 
científico e dos transportes, alguns países da Europa dominavam o Mundo. 
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Lê o texto: 

Existem alguns países que se tornaram os banqueiros do Mundo e o governam como 
entendem: a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica. […] São, por 
excelência, as nações mais ricas da Terra, possuidoras, desde há muito, de uma sólida 
situação económica. Ao lado destas potências, começaram a crescer países mais jovens, 
que poderíamos designar por “novos ricos” como, por exemplo, os Estados Unidos da 
América. 

Grandes ou pequenos, antigos ou recentes, são cinco ou seis países que detêm a maior 
parte da riqueza do Mundo. […] 

 

Revista Dois Mundos (1896) 

Identifica os países que detinham metade da 
produção industrial mundial no século XIX. 



No século XIX, em virtude do processo de industrialização e desenvolvimento do capitalismo industrial 
e financeiro, as grandes potências económicas sentiram ser necessário alargar os seus mercados e 
explorar novas fontes de matérias-primas. De que forma o fizeram? 

 
A técnica europeia dá, no século XIX, novos passos de gigante. […] A invasão branca é 
doravante demasiado fácil […]. O movimento é acelerado pelo despertar na Europa da 
civilização industrial e das suas consequências: crescimento demográfico e procura de 
escoamento para os produtos. […] Os impérios dividem os continentes novos, traçando- 
-lhes no mapa fronteiras geométricas. O resultado, na alvorada do século XX, é a conquista 
da terra pelo homem branco. Os impérios asiáticos foram absorvidos (Índia), ou quase 
(China). O Japão só se salvou, ocidentalizando-se. O progresso técnico europeu fez 
derrubar as barreiras do mundo. 

 

Hubert Deschamps, La fin des empires coloniaux, 4. ª ed., col. “Que sais-je?”, n. º 409, PUF, Paris, 1969 

 

A partilha da China pelas principais 
potências imperialistas 

(caricatura do século XIX) 

Responde às questões: 
1. Para cada um dos termos que se segue, associa uma frase do texto: 

“domínio económico”; “domínio político”; “domínio cultural”.  
2. Elabora um breve comentário à caricatura do século XIX. 
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Atenta no mapa. Quais eram as principais potências coloniais no início 
do século XX? Para o efeito, realizou-se  

a Conferência de Berlim (1884-1885) 

Ata geral elaborada em Berlim a 26 de fevereiro de 1885 entre a França, 
Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 
Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Rússia, Suécia, Noruega e Turquia, para 
regular a liberdade de comércio nas bacias do Congo e do Níger, bem como 

as novas ocupações de territórios na costa ocidental de África […].  

Art.º 35 – As potências signatárias da presente Ata reconhecem a obrigação 
de assegurar, nos territórios por elas ocupados nas costas do continente 
africano, a existência de uma autoridade suficiente para fazer respeitar os 
direitos e, se for caso disso, a liberdade do comércio e do trânsito nas 
condições em que ela for estipulada. 

[…] 
De Leclerq, Coleção dos Tratados de França in Gustavo de Freitas, “900 textos e 

documentos de História”, vol. III, Plátano Editora, 1976 

Responde às questões: 
1. Quais eram os principais objetivos desta conferência? 
2. Algum país africano esteve presente aquando da assinatura deste documento? 
3. Na tua opinião, a política colonial e imperialista respeita o direito à 

autodeterminação dos povos africanos? 
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Principais impérios coloniais no 
início do século XX 

Ainda pouco explorado, rico em 
matérias-primas e com uma 
grande extensão territorial, o 
continente africano revelou-se de 
grande interesse para as potências 
industrializadas, que procuravam 
aumentar o domínio económico, 
político e cultural dos seus 
impérios. 

 

 

 



Na Conferência de Berlim havia sido estabelecido o princípio da ocupação efetiva, isto é, os territórios 
africanos pertenceriam aos países que tivessem meios para os ocupar. Consequentemente, o princípio do 
direito histórico, baseado na descoberta, foi desvalorizado.  

 

Perante isto, Portugal propôs-se unir Angola e Moçambique, ocupando a faixa territorial que separava as 
duas colónias. Todavia, este projeto, conhecido como “mapa cor-de-rosa”, apresentado, em 1886, pela 
Sociedade de Geografia de Lisboa, colidia com os interesses ingleses de ligar o Cairo (Egito) ao Cabo (África 
do Sul).  

Caricatura da Inglaterra levando 
Portugal pela mão. 

Caricatura do Ultimato Inglês 
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Mapa cor-de-rosa 

Agora, com base nas fontes iconográficas responde às questões: 

1. Como terá reagido o Governo inglês? 

2. Terá Portugal cedido às exigências de Inglaterra?  



Em resumo… 

Nos finais do século XIX e inícios do século XX, a Europa dominava o mundo ao nível 
económico, político e cultural: Colonialismo e Imperialismo 

As principais potências europeias pretendiam alargar os seus impérios 

Logo, e devido às exigências do crescimento 
industrial europeu, 

É neste contexto que surge a 

Conferência de Berlim (1884-1885) 
 

• Solucionar a partilha da África equatorial entre as potências  
• Princípio da ocupação efetiva, pondo, assim, fim ao tradicional direito histórico da 

descoberta 

O Governo português propõe 

Mapa cor-de-rosa (1886) 
 

• Portugal pretendia unir os territórios 
que se encontravam entre Angola e 
Moçambique 

Ultimato inglês (1890) 
• Exige a retirada das tropas 

portuguesas desses territórios 
• Portugal, com receio de perder as 

relações diplomáticas com Inglaterra, 
cede ao ultimato 

Chocava 
com os 

interesses 
ingleses 
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No início do século XX, após a partilha de África, assistiu-se a um fortalecimento do colonialismo e 
do imperialismo. Neste sentido, as grandes potências partilhavam entre si grande parte dos 
territórios dos continentes africano e asiático. Também os Estados Unidos da América 
aumentavam a sua influência na América Latina, e o Japão, no Oriente. 

 

Todavia, este reforço das políticas imperialistas dos países europeus, bem como dos Estados 
Unidos da América e do Japão resultou em rivalidades económicas e conflitos de interesses entre 
estes países. 

A rivalidade e tensão entre impérios.  
(caricatura da Europa em inícios do século XX) 

Deste modo, entre 1880 e 1914, a Alemanha deu o 
salto mais prodigioso da história. Seguindo o 
exemplo dos Ingleses e dos Franceses, adotou a ideia 
de expansão para o ultramar, quer para se abastecer 
de matérias-primas, quer para ampliar os seus 

mercados. […] A Grã-Bretanha era o país que se 
sentia mais ameaçado por este desafio. Desde a 
China até à África do Sul, em todo o lado encontrava 

a Alemanha no seu caminho […]. A partir de então, a 
rivalidade anglo-alemã transformou-se num 

confronto público […]. Do mesmo modo, a Rússia, o 
outro inimigo da Alemanha, sentia-se ameaçada. 

 

Marc Ferro, A Grande Guerra (1914-1918) in “História 
Universal”, vol. IX, Publicações Alfa, Lisboa, 1987 

Observa a imagem e ouve a locução do texto. 

Responde às questões: 

1. Identifica no documento as razões que terão conduzido às rivalidades entre os países. 

2. Procura descrever a caricatura, tendo em atenção o seu contexto histórico. 
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Um povo tem necessidade de terra para a sua 
atividade, de terra para a sua alimentação. Nenhum 
povo tem tanta necessidade como o povo alemão. 
Que se multiplica tão rapidamente e cujo espaço se 
tornou tão perigosamente estreito. Se não 
adquirirmos rapidamente novos territórios 
caminharemos inevitavelmente para uma grande 
catástrofe. Quer seja no Brasil, na Sibéria, na 
Anatólia ou no Sul de África, pouco importa, 
contanto que possamos de novo mover-nos com toda 
a liberdade e energia, contanto que possamos 
oferecer aos nossos filhos, de novo, luz e ar. 

 

Discurso pangermanista de 1904 

Entre as grandes potências desenvolveram-se sentimentos nacionalistas, através da exaltação dos 
valores e feitos históricos, fomentando, consequentemente, o ódio contra as nações rivais. Este 
nacionalismo exacerbado era particularmente visível entre os alemães e os russos que defendiam a 
superioridade das suas raças (pangermanismo e pan-eslavismo). 

 

Responde às questões: 
 
1. Perante aquilo que acabaste de ouvir, 

caracteriza a política pangermânica. 
2. Atribui um título ao texto. 
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Este sentimento nacionalista refletiu-se, ainda, em 
disputas políticas: a França impunha à Alemanha 
que esta lhe devolvesse a Alsácia e a Lorena; a 
Polónia e a Finlândia pretendiam a sua autonomia; a 
região dos Balcãs desejava libertar-se do Império 
Austro-Húngaro e da Turquia, contando, para o 
efeito, com o apoio da Rússia.  

Responde à questão: 
 
1. Explica a reação da Turquia, 
personificada na figura de Abdul 
Hamid, que se encontra à direita 
da caricatura. 

A questão da região dos Balcãs.  
(caricatura do início do século XX) 
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É neste cenário de forte rivalidade económica e política que as potências europeias se vão empenhar 
numa corrida aos armamentos e na formação de alianças diplomáticas e militares: a Tríplice Aliança, 
constituída em 1882 e que unia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália; e a Tríplice 
Entente, formada em 1807, que aliava a França, a Inglaterra e a Rússia.                                                                           
 
Observa o mapa. 

A política das alianças na Europa entre os finais do século XIX e inícios do século XX 

Tendo em conta o mapa e o 
respetivo contexto histórico, explica 
o sentido da frase: “A Europa vivia 
num clima de paz armada.”  
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Consequentemente, a Alemanha declarou guerra 
à Rússia e ainda invadiu a França através da 

Bélgica, país neutro. 

Neste clima de paz armada, onde as tensões entre as diversas potências eram evidentes, 
qualquer incidente poderia ser o rastilho de um grave conflito internacional.  
 

E assim aconteceu. No dia 28 de junho de 1914, 
o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do 
trono austro-húngaro, foi assassinado em 
Sarajevo por Gravilo Princip, um estudante 
nacionalista sérvio.  
 
 
 
 
 

Perante este 
acontecimento 

Por ter violado a neutralidade belga, a Inglaterra e a 
Bélgica declararam guerra à Alemanha. 

a Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, 
declarou guerra à Sérvia; 

a Rússia e a França apoiam a Sérvia; 

a apoio russo e francês à Sérvia desencadeou o 
mecanismo de alianças. 

Eclosão da Primeira 
Guerra Mundial 

Assassinato do arquiduque Francisco Fernando 
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Os principais confrontos militares desenvolveram-se, na Europa, em três frentes:  
 
• A frente ocidental (do mar do Norte ao norte da Suíça e do sudeste da Suíça ao mar 

Adriático);  
• A frente leste (do mar Báltico até ao mar Negro); 
• A frente balcânica (do mar Adriático à Turquia).  

“Guerra das trincheiras” (1915 – 1917) 
 

Os exércitos de ambas as fações estabilizaram as 
posições de combate, concentrando-se em 
trincheiras, onde os soldados se protegiam e 
lançavam ataques aos inimigos. 
 
Surgimento de novas armas (o gás de cloro) e ataques 
com submarinos 

Guerra de movimentos (1914 – 1915) 
 
Superioridade dos exércitos alemães, conquistando vários territórios ─ 
Guerra relâmpago 

Com o desenrolar da guerra, 
distinguiram-se três fases  [clicar na lupa para 

ver uma galeria de 
imagens] 
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Atenta no excerto do filme Cavalo de Guerra e descreve a cena que acabaste de ver. 
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Regresso à guerra de movimentos (1917 – 1918) 
 

Devido a certos acontecimentos, a guerra tomou novos rumos. A retirada 
da Rússia e a entrada dos EUA na guerra irão conduzir ao armistício, no 
dia 11 de novembro de 1918, assinalando a vitória dos Aliados. 

“Guerra das trincheiras” (1915 – 1917) 
 

Os exércitos de ambas as fações estabilizaram as 
posições de combate, concentrando-se em 
trincheiras, onde os soldados se protegiam e 
lançavam ataques aos inimigos. 
 
Surgimento de novas armas (o gás de cloro) e ataques 
com submarinos 

Guerra de movimentos (1914 – 1915) 
 
Superioridade dos exércitos alemães, conquistando vários territórios ─ 
Guerra relâmpago 

Com o desenrolar da guerra, 
distinguiram-se três fases  [clicar na lupa para 

ver uma galeria de 
imagens] 

O DESENROLAR DA PRIMEIRA GUERRA 8/9 



Observa a imagem e escuta o texto. 

A participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial 

De facto, a grande massa da população portuguesa, quase 
sempre afastada dos assuntos públicos, não conhecia as 
causas da guerra e as razões por que Portugal teimava em se 
bater […]. 

Debate, aliás, divisor da elite política e de todos quantos no 
nosso país se encontravam de algum modo ligados aos 
destinos da jovem República Portuguesa. Por um lado, os 
democráticos e os revolucionários acreditavam que, se 
Portugal entrasse na guerra ao lado dos futuros vencedores, o 
problema da perda das colónias seria evitado. Tal como o facto 
de combatermos ao lado dos ingleses como aliados viria, sem 
dúvida, permitir a rediscussão da aliança anglo-lusa […] e 
consolidar perante a opinião pública internacional o 
reconhecimento da própria República. Por fim, acreditava-se 
que a nossa participação colocar-nos-ia numa situação de 
contraste em relação à Espanha […] e conceder-nos-ia um 
novo prestígio face à restante Europa. 

 

Isabel Pestana Marques, “Os portugueses nas trincheiras”, in 
Diário de Notícias, 19 de janeiro de 1992 

Responde às questões: 
1. Identifica as razões apontadas pelos defensores da 

participação de Portugal na Primeira Grande Guerra 
referidas no documento. 
 

2. Pesquisa informações sobre o Corpo Expedicionário 
Português. 

Embarque do Corpo 
Expedicionário Português para 
a Flandres, em 1917.  
Fotografia de Joshua Benoliel. 
  
[clicar na lupa para ampliar] 
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A Grande Guerra provocou elevados custos que se fizeram sentir essencialmente na Europa, uma vez que foi palco dos 
principais conflitos. Era o fim da supremacia europeia. 
 
 
Observa as imagens. 

De acordo com as fontes, indica quais foram as principais 
consequências humanas e materiais da Primeira Grande Guerra. 

Feridos de guerra alemães e austro-húngaros em 
frente ao Hospital Tornea, na Finlândia russa. ICRC, 
Library  [clicar na lupa para ampliar] 

Um grupo de homens (entre os quais, Hugh McKay) e 
mulheres posa em frente das ruínas de Cloth Hall, em 
Ypres, na Bélgica, em 1918. Museum Victoria 
[clicar na lupa para ampliar] 
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AS CONSEQUÊNCIAS DA PRIMEIRA GUERRA 



Em resumo… 
As potências industrializadas sentiram a necessidade de abastecimento de matérias-primas, 

bem como de procurar novos mercados. 

Rivalidade económica 

Iniciava-se, deste modo, um período de forte 

que resultou no 
reforço do 

Colonialismo e Imperialismo. 

vivendo-se, assim, 
num clima de 

Tensões internacionais e Formação de Alianças 

que conduziram a 

desenvolvendo-se, 
paralelamente 

Nacionalismos 

Paz Armada 

vindo a terminar com o assassinato do 
arquiduque Francisco Fernando, que serviu de 

rastilho para a eclosão da 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
(1914-1918) 

 
Elevados custos humanos, 

sociais, urbanos e 
económicos. 
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