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História

Neste Guia você vai estudar a China no século XIX
Pág. 47 do Volume 7
Prof. Rogério Cunha

A China durante o neocolonialismo do século XIX
No século XIX, a China vivenciou um intenso processo de dominação por parte
dos europeus, sobretudo os ingleses. A Europa percebia a China como um
intenso mercado consumidor aos seus produtos industrializados.
Além da venda de produtos industrializados, os ingleses lucravam muito na China
com o comércio de ópio. Essa mercadoria era comprada na Índia e revendida na
China, todavia como essa substância gera dependência, as autoridades chinesas
não viam com bons olhos esse comércio.

O ascendente mercado do ópio
A China manteve uma balança comercial favorável, durante séculos, vendendo
produtos como seda, porcelana, pólvora e especiarias aos reinos europeus. Em
troca, recebia a prata – utilizada principalmente na cunhagem de moedas.
Entretanto, a partir do século XIX, as relações comerciais chinesas seriam
profundamente abaladas por dois fatores: o ascendente mercado de ópio e o
estabelecimento de relações comerciais com os ingleses.
Anteriormente utilizado com fins medicinais, o ópio passou a ser consumido
através do fumo – o que gerava uma rápida dependência química nos usuários.
O produto chegou a ser proibido por decretos imperiais, mas através do
contrabando continuava adentrando as fronteiras chinesas.

O ascendente mercado do ópio
Como consumiam muitos produtos chineses, inicialmente os ingleses buscaram
manter uma balança comercial favorável – procurando, assim, produtos que
fossem do interesse dos chineses.
Entretanto, como nenhum produto gerava interesse por parte dos chineses, os
ingleses viram no ópio uma forte abertura comercial devido à alta demanda da
população chinesa, cada vez mais viciada no produto.
Com a dominação inglesa sobre o mercado Oriental, a papoula passou a ser
cultivada em solo indiano, onde era então refinada em ópio e distribuída à
população chinesa pelos comerciantes ingleses através do Porto de Macau.
A medida, que contrariava os decretos imperiais chineses, gerou uma disputa
de interesses que levaria a conflitos entre chineses e ingleses: era o início da
Guerra do Ópio.

Refletindo sobre as Guerras do Ópio

1. Estabeleça a relação entre as Guerras do Ópio e o imperialismo inglês.
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2. A imagem ao lado retrata a chamada Batalha de Cantão, durante a
Segunda Guerra do Ópio. Pesquise sobre as origens do conflito, e
registre os dados obtidos em seu caderno.

A derrota chinesa na Guerra do Ópio
“A derrota dos chineses pelos britânicos na Guerra do Ópio (1839-1842) forçou
a dinastia manchu a abrir o comércio com o Ocidente. Antes da guerra, esse
comércio havia sido limitado, controlado pelos monopolistas nativos a quem o
imperador concedera privilégios comerciais. Quando o governo chinês destruiu o
ópio indiano que estava sendo negociado pela Companhia das Índias Orientais,
os britânicos afirmaram agressivamente seu direito ao livre comércio e exigiram
indenização. Na guerra que se seguiu, a Grã-Bretanha ocupou várias cidades
comerciais ao longo da costa, inclusive Hong-Kong, e os chineses se renderam.
No tratado de Nanquim (1842), os britânicos insistiram em estipular as tarifas
que os chineses poderiam cobrar deles. Além disso, os súditos britânicos na
China teriam o direito de serem julgados segundo sua própria lei (direito de
extraterritorialidade). As duas determinações minaram o controle do imperador
sobre os estrangeiros em seu país.”
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O levante dos Boxers
Uma ala considerável da sociedade chinesa enfrentava problemas como o
desemprego. Muitos atribuíam a falta de emprego a presença dos estrangeiros
e dos seus produtos importados. Dessa maneira, entendiam que, ao expulsar os
estrangeiros juntamente com as suas mercadorias, a situação se estabilizaria.
Em fins do século XIX, movimentos de contestação e violência contra os
estrangeiros começaram a ocorrer em algumas cidades chinesas, dentre elas
Beijing. Diplomatas e comerciantes estrangeiros começaram a ser perseguidos e
mortos.
Os países europeus reagiram enviando uma coalização militar para conter a
revolta. Obtiveram fácil vitória dada a fragilidade militar dos revoltosos

Ao lado consta um cartão
postal alemão que representa
a vitória da coalizão formada
pelos exércitos europeus sobre
os nacionalistas chineses
durante o levante dos Boxers.
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Levante dos Boxers

Questão de reflexão

Ao longo do século XX, a China se caracterizou por uma forte política
de fechamento cultural, evitando contatos intensos com os povos
ocidentais. Quais são os fatores vivenciados pelos chineses no século
XIX que explicam essa postura?

#IrAlém

Assista ao filme:

A Guerra do Ópio (legendado)
https://www.youtube.com/watch?v=H2qeWX2rTA8

