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A expansão das potências europeias
O período entre o século XVIII e XIX foi caracterizado por uma série de transformações,
das quais, certamente, a industrialização é aquela de maior impacto.
A industrialização, outrora restrita à economia inglesa, chegou aos demais países
europeus, o que não só ampliou a oferta de produtos como acirrou a disputa pelos
mercados consumidores.
Como todo produto gira em torno de uma matéria-prima, era necessário buscar novos
territórios que não só as fornecessem, mas que consumissem também o produto final −
aquecendo assim a economia.

Intensificação da atividade comercial
A burguesia, ligada ao comércio e à atividade industrial, incentivou um consumismo
agressivo baseado em uma propaganda que visava atingir as grandes massas populares.
Nesse sentido, podemos pensar: qual o impacto de uma política econômica marcada
pelo forte consumismo associado às necessidades de matérias-primas e novos mercados
consumidores?
A resposta a essa pergunta gerou o expansionismo territorial que ficou conhecido como
Imperialismo.

Agora, vamos refletir:
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1. O mapa ao lado mostra a presença inglesa sobre diversas regiões durante a execução
de seu projeto imperialista. Nesse sentido, como podemos explicar a forte presença
inglesa sobre os territórios da África e da Índia?

Alimentando a máquina Imperialista
Vimos que, na busca por matérias-primas e novos mercados consumidores, houve uma
nova onda de expansão territorial por parte das potências europeias.
Mas… expandir para onde, afinal?
O Imperialismo levou os países industrializados europeus a estabelecerem colônias na
África, no sul da Ásia e Oceania, num processo de conquista de dominação sobre os
povos locais.
E quando falamos sobre dominação, devemos ter em mente que tal processo pressupõe
enfrentamento entre conquistadores e conquistados - até mesmo no campo cultural.

Discutindo o conceito de civilização
“A atitude mais antiga, certamente assentada em sólidas bases psicológicas, já
que tende a reaparecer em cada um de nós quando confrontados em uma situação
inesperada, consiste em repudiar, pura e simplesmente, as formas culturais, morais,
religiosas, sociais ou estéticas mais afastadas daquelas a que nos identificamos. 'Modos
selvagens', 'isso não se faz entre nós', 'deveria ser proibido' e outras tantas reações
grosseiras traduzem esse arrepio, essa repulsa diante de modos de vida, de crença ou de
pensamento que nos são estrangeiros. Na Antiguidade, por exemplo, confundia-se tudo o
que não fazia parte da cultura grega (posteriormente greco-romana) na denominação de
'bárbaro'; a civilização ocidental usaria mais tarde o termo 'selvagem' no mesmo sentido.
[...] Em ambos os casos, expressa-se a recusa de admitir o próprio fato da diversidade
cultural; prefere-se rejeitar para fora da cultura, na natureza, tudo o que não se conforma
às normas que regem a vida de quem julga."
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p.
62-363.

Estabelecendo as colônias
O Imperialismo foi caracterizado pelo uso constante de propagandas políticas que
visavam propagar os valores econômicos, políticos e culturais da civilização ocidental.
Os donos do capital incentivavam tal prática buscando estabelecer o domínio não só no
campo político e econômico, mas também ideológico.
Além do intuito de expandir seus territórios e conquistar matérias-primas e novos
mercados consumidores, o estabelecimento de colônias europeias na África e na Ásia
era expresso através de uma falsa ação humanitária “benéfica” às regiões e povos
conquistados, retratados sempre como “atrasados” em relação às potências europeias
mais “evoluídas”.

1. Na imagem ao lado, qual é a
função exercida pelo personagem
do Tio Sam?
2. Como podemos relacionar a
ideologia imperialista ao fato do
nativo americano ser representado
lendo o livro de ponta-cabeça?
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A face preconceituosa do Imperialismo:

#IrAlém

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo:
Imperialismo, Colonialismo e Primeira Guerra Mundial
©Wikimedia Commons/Henri Mayer

https://www.youtube.com/watch?v=M8wznoKsYQU

