
Pautas paraa redacción da composición de texto nº 10

- Imaxe 1: Cecil Rhodes, impulsor da conexión por ferrocarril de O Cairo – O 
Cabo, expresión do dominio colonial británico no eixo Norte-Sur de África, 
oposto á pretensión francesa de crear un eixo Leste-Oeste, o que levou á pugna 
entre ambos imperios, materializada no incidente de Fachoda (Sudán, 1898). O 
reparto de África quedou consignado a partir da Conferencia de Berlín (1885), 
baseado na ocupación efectiva dos territorios por parte das potencias europeas.

- Imaxe 2: Reparto do pastel chinés, no que se adianta Gran Bretaña (representada 
pola raíña Vitoria), en disputa directa con Alemaña (representada polo káiser), 
Rusia, Francia e Xapón. Entre 1885 e 1911 produciuse un verdadeiro asalto a 
China por parte dos países europeos e Xapón, se ben a intervención europea xa 
aparecera coas guerras do opio, finalizadas en 1842 co Tratado de Nanking, polo 
que se abrían algúns portos chineses ao comercio con Inglaterra.

• Estas dúas imaxes presiden unha composición na que se expoñen as ideoloxías 
que xustifican o colonialismo europeo do século XIX: ideas racistas (ás veces 
baseadas en explicacións científicas que parten do darwinismo) e “civilizadoras” 
inspiradas en concepcións de superioridade dos brancos sobre os negros, tal e 
como expoñían autores como Gobineau. Estas xustificacións estaban avaladas 
incluso por Sociedades Xeográficas que tanto proliferaron no século XIX para 
fomentar o coñecemento das características e culturas dos pobos conquistados.

• Fronte á dominación europea, que se extende por África e Asia 
fundamentalmente, o imperialismo norteamericano baséase na idea da “doutrina 
Monroe”, formulada en 1823, e baseada en considerar  “América para os 
americanos”, ademáis de promover un colonialismo de tipo financeiro máis que 
de ocupación directa, o que non impedíu intervencións en Filipinas e illas 
caribeñas, ademáis da compra de Alaska e a ocupación de Hawai. Ese 
intervencionismo norteamericano manifestarase tamén na construción de obras 
tan emblemáticas como a canle de Panamá.


