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CONTEÚDO: IMPERIALISMO – SÉCULO XIX 

• Conceitos de imperialismo e neocolonialismo como práticas relacionadas à

expansão do capitalismo a partir do século XIX.

•Razões que levaram as potências capitalistas à adoção de uma política imperialista

e neocolonialista no período em questão.

•Principais características do imperialismo neocolonialista praticado pelas potências

capitalistas na África, na Ásia e na Oceania, entre os séculos XIX e XX.
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REVOLTAS CONTRA O IMPERIALISMO:

 Revolta dos Cipaios (Índia – 1857);

 Guerra do ópio (China - 1840-1842);

 Guerra dos Boxers (China - 1900);

 Guerra dos Bôeres (África do Sul - 1899-1902);

 Conferência de Berlim (1884-1885);

 Consequencias do imperialismo.
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 Índia X Inglaterra;
 Revolta dos nativos que serviam no exército colonial ou na
Cia. Britânica das Índias Orientais contra a ocupação britânica;

Consequências:

 Vitória da Inglaterra;
 Abolição da Cia. das Índias Orientais;
 Índia incorporada ao Império Britânico.

Revolta dos Cipaios (Índia – 1857)

https://www.google.com/search?q=guerra+dos+cipaios
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 China X Inglaterra;
 Fator:

 Destruição dos carregamentos/depósitos de ópio britânicos pelos chineses.

Consequências:

Derrota da China;
Tratado de Nanquim (1842):

- Abertura dos portos chineses p/ livre-comércio;
- Ilha de Hong Kong p/ o domínio britânico;
- Pagamento de indenização de guerra pela China.

Guerra do ópio (China - 1840-1842)
* ópio, uma droga anestésica extraída da papoula.
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VÍDEO: GUERRA DO ÓPIO -
HISTÓRIA EM MINUTOS

https://www.youtube.com/watch?v
=5oYG8LuFtQA

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-a-guerra-do-opio/
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Chineses consumindo a droga que seria responsável por uma devastação para o seu país. 

http://omhso.blogspot.com/2014/09/guerra-do-opio.html
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http://omhso.blogspot.com/2014/09/guerra-do-opio.html
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 China X Inglaterra + França + Rússia + Japão;
 Movimento nacionalista (antiocidental e anticristão) contra o domínio imperialista
da China;
 Boxers = sociedade secreta formada por lutadores de artes marciais (Sociedade
dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros) que praticava atentados contra estrangeiros e
missionários cristãos;

Consequências:
 Derrota da China;
 Paz de Pequim (1901):

- Pagamento de indenização;
- Abertura de novos portos;
- Proibição de importação de armamentos.

Guerra dos Boxers (China - 1900)
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Punhos Harmoniosos e Justiceiros

 Os primeiros boxers focavam sua ira em
missionários cristãos, estrangeiros que
tinham ido viver na China ao longo do século
19, e em chineses que tinham se convertido
ao cristianismo.

OBS.: Para piorar, fome, enchentes, alagamentos e mortes
tomaram conta do norte da China no final do século 19, o
que aumentou o clima de insatisfação.
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 Inglaterra (Cabo) X Transvaal e Orange;
 Fator:
 Descoberta de ouro, ferro e diamantes.

Consequências:

 Vitória da Inglaterra;
 Cabo + Transvaal + Orange = União Sul Africana (domínio inglês).

Guerra dos Bôeres (África do Sul - 1899-1902)
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 Idealizador = Bismarck (chanceler alemão);
 Reunida sob o pretexto de legitimar a
dominação belga (rei Leopoldo II) sobre o
Congo;
 Estabeleceu que, para reivindicar um
território, um país europeu tinha de ocupá-lo.

Conferência de Berlim (1884-1885)

Conferência realizada na capital alemã que 
definiu a partilha colonial da África entre as 

Potências europeias.
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•Divisão que não respeitou a história e as relações étnicas dos povos do continente;

•↑ Exploração = ↑ pobreza na África;

•↑ Exploração da África e da Ásia;

•Expropriação das terras dos nativos;

•Construção de ferrovias p/ auxiliar na exploração;

•↑ Disputas imperialistas;

•Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Consequências do IMPERIALISMO 


