#ESTUDOEMCASA
BLOCO Nº 10
ANO(S)

DISCIPLINA História B

10º ano

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Contextualizar a afirmação de cidades potenciadoras de dinamismos
económicos e sociais a nível regional, nacional e mundial – os exemplos de
Londres
Compreender que a prosperidade das potências imperiais se ficou também a
dever ao tráfico de seres humanos, principalmente de África para as
plantações das Américas
Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo
(A, B, C, D, H, I)

Título/Tema(s) do Bloco
A hegemonia económica britânica:
- Funcionamento da economia-mundo centrada em Londres;
- Bloqueio das indústrias europeias e norte-americanas; controlo da
produção e do comércio asiáticos.
Doc.1
Economia-mundo
“(…) Por economia- mundo pode definir-se uma tripla realidade:
Ocupa um determinado espaço geográfico; tem, portanto, limites, que a explicam, e que variam, embora
bastante devagar. (…)
Uma economia mundo submete-se a um pólo, a um centro, representado por uma cidade dominante,
outrora um Estado-cidade, hoje uma grande capital, uma grande capital económica. Aliás, podem coexistir, e
até de forma prolongada, dois centros numa mesma economia-mundo (….) um dos centros acaba sempre
por ser eliminado(…)
Todas as economias-mundo se dividem em zonas sucessivas. Há o coração, isto é, a zona que se estende em
torno do centro (…) A Inglaterra (não toda) quando Londres, a partir de 1780, suplantou definitivamente
Amesterdão. Depois, vêm as zonas intermédias à volta do eixo central e, finalmente, surgem-nos as margens
vastíssimas que, na divisão do trabalho que caracteriza uma economia-mundo, mais do que participantes
são subordinadas e dependentes”.

Fernand Braudel, A dinâmica do capitalismo, Lisboa, Editorial Teorema, 1985, pp.84 a 87
1-Defina o conceito de economia-mundo.
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Doc.2

2- Explique o esquema acima representado

Doc.3
Evolução da produção industrial (em milhões de libras)

Pierre Léon, História Económica e Social do Mundo,1983

3- Tendo em conta o que estudou explique a evolução da produção industrial nos EUA.
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