Imperialismo
Parte II – ESTUDO DE CASOS

China
Expansão
Marítima

Interesses
europeus

China
Tratado de
Nanquim

Inglaterra

Desejo de
ampliação - XIX

Daoguang –
1839 confisco e destruição
do ópio

1ª Guerra
do Ópio
1840-1842

Revista de um navio britânico

2ª Guerra
do Ópio
1856-1860

Guerra dos Boxers

• abrir onze novos portos chineses ao comércio
com o Ocidente;
•garantir liberdade aos comerciantes europeus e
Tratado de
Nanquim missionários
cristãos.
1842
Pequim foi ocupada após a
Convenção de Pequim - 1860,
ratificação.

Revolta de Taipings
Revoltas
Nacionalistas

• abrir cinco portos ao comércio britânico
(Cantão, Amói, Fuchou, Ningpo e Xangai
• pagar indenização de guerra
• entregar a ilha de Hong Kong à administração
inglesa (155 anos)

China entre 1899
e 1900, ganhando
apoio da
imperatriz Cixi.

Reino Unido, França, Japão, Rússia,
Alemanha e EUA organizam uma
expedição conjunta.

Tratado
deTianjin
A China teria que
indenizar e aceitar a
política da Porta
Aberta.

Índia
Dominação econômica
e política

Combate às tradições e
costumes do povo indiano

Vitória da
tecelagem
britânica

Companhia das Índias
Orientais britânica
Redução das
tarifas
alfandegárias

Anexação de
territórios

Recrutamento de
soldados indianos cipaios

Dominação
cultural

A Inglaterra venceu os
cipaios, com apoio de
príncipes locais, e
assumiu diretamente
o governo indiano
(secretário de Estado).

No ano de 1877, a Rainha
Vitória foi elevada á
condição de imperatriz da
Índia.

Intervenções na
política interna dos
Estados indianos
Motins marcados pelo ataque
indiscriminado aos europeus - 1857.

Vitória
Britânica

Os britânicos utilizaram
gordura animal na
impermeabilização dos
cartuchos de fuzil.
Buscavam convertê-los ao
cristianismo.
o casamento de crianças e a
tradição da sati (viúva que se
imolava na fogueira funerária de
seu marido), além de perseguir
os tugues (adoradores de Kali
que roubavam e matavam suas
vítimas por estrangulação).

Japão
O país era governado pelo
Xogum

JAPÃO
Primeiros contatos com
ocidentais (séc. XVI-XVII)

Forças de: camponeses,
samurais e comerciantes

Crescimento do
nacionalismo japonês
assim como oposição ao
governo de Xogum

Concentração do poder
nas mãos do imperador.

Imposição norteamericana para a abertura
dos portos (1853)

Abertura comercial gerou
transformações: culturais,
militares e econômicas
Processo de modernização e
industrialização

ERA MEIJI
(1868)
Expansão
Imperialista sobre a
China: Guerra
Sino-Japonesa
(1894)
Guerra Russo-Japonesa
(1904)

Busca por capitais e técnicos
estrangeiros

Crescimento Industrial
Crescimento Demográfico

Maior demanda de matériasprimas minerais industriais

África:
Guerra dos Bôeres?
(1899-1902)

Índia:
Guerra dos Cipaios
(1857-1859)

Disputas
Coloniais

Choques
entre
Potências

Resistência
antiimperialista

China:
Guerra do Ópio
(1839 -1842)

I Guerra
Mundial
Guerra dos Boxers
(1900)

Disputas entre africanos de
origem holandesa e o poder
britânico.
Vitória britânica.
Soldados indianos e civis lideraram
a luta contra a exploração
britânica, iniciada ainda no século
XVIII.
Resultado: alteração na estrutura
administrativa inglesa/Instituição
do Vice-Reino/A rainha Vitória em
1877 foi declarada imperatriz da
Índia.
O imperialismo britânico tinha
grande atuação no comércio
ilegal do ópio na China.
Quando o governo chinês
resolveu reprimir, a Inglaterra
declarou guerra. Vitória britânica,
que estabeleceu o Tratado de
Nanquim.
Chineses que lutavam contra a
presença estrangeira, com ideais
nacionalistas.
Vitória das nações imperialistas.

