
A DESCOLONIZAÇÃO AFRO-ASIÁTICA 



• 1900: cerca de 56,6% da Ásia e 90,4% da África 
estavam sob controle do colonialismo europeu 

 



Causas da descolonização 
 – O declínio de potências europeias: 

• Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra 
Mundial 

– A ascensão do nacionalismo asiático e africano 

• Influência da Carta da ONU – direito a 
autodeterminação dos povos. 

• Pan-Africanismo (Jomo Queniata) e Pan-Arabismo 
(Gamal Abdel Nasser). 

– Guerra Fria – desejo dos EUA e URSS de ampliar sua 
influência 



1955 -  Conferência de Bandung  

– Indonésia  

– 29 novas nações da África e Ásia. 

– Bloco dos não alinhados (3º mundo) – Política de Não 
Alinhamento 

– Ajuda mútua entre nações afro-asiáticas. 

– Combate ao racismo e neocolonialismo. 

– Debate de problemas econômicos entre os participantes. 

 



DESCOLONIZAÇÃO AFRICANA 



ÁFRICA DO SUL 
• 1902 – A Inglaterra concedeu relativa autonomia à África do 

Sul  
• 1910 – União Sul Africana: ingleses + africânderes 

(descendentes de holandeses, alemães e franceses). 
• 1948 – Ascensão ao poder do Partido Nacional , formado por 

nacionalistas afrikaner 
• O Partido Nacional foi responsável pela implantação da 

violenta política do APARTHEID 
 



• 1961 – África do Sul oficializou sua separação da 
Inglaterra  

• Criação dos Bantustões (divisão tribal e 
confinamento dos negros em 13% do território). 

 

 

= bantustões 



ÁFRICA DO SUL 

• Os países ocidentais toleravam o Apartheid na 
África do Sul, pois recebiam em troca o 
engajamento  do novo governo sul-africano no 
combate ao comunismo 

• 1976 – A ONU passou a condenar o Apartheid, 
abrindo caminho para as sanções internacionais 
levando a África do Sul ao isolamento 



ÁFRICA DO SUL 

• CNA (Congresso Nacional Africano) – organização 

negra que liderou resistência ao Apartheid (Nelson 

Mandela – líder) 

• 1950 – desobediência civil. 

 



• 1960 – “Massacre de Sharpeville” (69 negros mortos e 180 

feridos). 

• 1962 – ilegalidade do CNA (Mandela é preso – 1962-1990). 

 



• 1980 – Campanhas internacionais condenam o Apartheid 

(sanções). 

• 1984 – Revoltas populares intensificam-se (ampla repressão). 

• 1989 – início da transição: Frederik de Klerk 

• 1990 – CNA recupera a legalidade e Mandela é solto. 

• 1994 – Revogação de leis racistas. Mandela é eleito 

presidente. 

 
De Klerk 



Argélia  



• Argélia era colônia da França 

 

• O que motivou a independência argelina foi a 
derrota francesa na Batalha de Diem Bien Phu (1954 
– Vietnã) 

 

• 1952-1956 – Frente de libertação argelina realiza 
ataques terroristas na França 

 

• A França em represália aos ataques praticou torturas, 
assassinatos e relocou populações 



• A população francesa era contra a política 
colonialista 

 

• Em Argel, o comandante francês, Gal. Salan, 
estabeleceu um Comitê de Segurança Pública, 
destinado a manter a Argélia sob domínio 
francês. 

 

• O governo francês era contra as atitudes de 
Salan. 

 

• Salan passou a pressionar militarmente o 
governo francês. 



• Esta situação conduziu ao poder na França o Gal. 
Charles de Gaulle 

 

• Através de um plebiscito de Gaulle consultou a 
população francesa e  teve início as negociações 
com a Frente de Libertação Argelina, levando o 
país a independência em 1962. 



CONGO 
• Colonizado pela Bélgica 

• 1960 – início do processo de independência  

• Patrice Lumumba foi o primeiro presidente 

• 1961 – Guerra Civil do Congo com a Província de Katanga, 
Patrice Lumumba foi assassinado 



CONGO 
 Colônia belga. 

• Rica em diamantes, ouro, cobre e outros minerais 

• 1960: Bélgica concede a independência (pressões populares)  

•  Patrice Lumumba (Movimento Nacional Congolês) – 1º 

Presidente 

 



CONGO 



CONGO 
• Guerra civil: Katanga e Kasai movimento separatista. (províncias 

ricas em minerais financiados por belgas). 
• 1961: É assassinado Patrice Lumunba . 
• 1965: General  Mobuto  Sese Seko (pró-EUA)  torna-se ditador, e o 

país muda de nome para República do Zaire.  
• Mobutu foi sempre financiado pelos Estados Unidos e França em 

troca do seu anticomunismo e pela liberação da exploração 
capitalista ocidental nas minas de minérios do Congo. 

• 1997: Laurent Kabila depõe Mobuto e o país voltou a adotar o 
nome de República Democrática do Congo. 
 



ANGOLA E MOÇAMBIQUE 

• Angola e Moçambique últimas grandes colônias 
portuguesas na África 

• Nos anos 60, o Movimento pela Libertação de 
Angola (MPLA) – líder Agostinho Neto  

• Nos anos 60, a Frente de Libertação de 
Moçambique – líder Samora Machel 

• Iniciaram uma guerra de guerrilha contra o domínio 
português contando como apoio Soviético 



ÁFRICA PORTUGUESA 
 • 1974: Revolução dos Cravos (Portugal) – movimento 

militar que derrubou a ditadura salazarista e implantou 
a democracia em Portugal. 

• Abertura para as negociações de emancipação em 
Angola e Moçambique 

• Fim da ditadura desarticula império colonial. 
 





Movimento Sionista 

- 1882 surgiram as primeiras colônias judaicas na Palestina. 
Financiadas pelo banqueiro inglês judeu, o Barão de 
Rothschild 

 

- 1896 - Um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl 
levou adiante a ideia do sionismo, definido como o 
movimento nacional de libertação do povo judeu. O 
sionismo afirma que o povo judeu tem direito ao seu 
próprio estado, soberano e independente. 

 

- O movimento sionista se fortaleceu após o fim da 1ª Guerra  

 

 



1917 - A DECLARAÇÃO DE BALFOUR  

• Realizada pelo lorde inglês Arthur James Balfour   
favorecia a criação do Estado de Israel como um lar 
nacional para os judeus na Palestina.  

• A Declaração de Balfour deu maior sustentação 
para o movimento sionista 





Muitos judeus retornaram para a 
Palestina. 





• Sem consultar os árabes palestinos, em 29 de 
novembro de 1947, a ONU estabeleceu a seguinte 
divisão para a região da Palestina: 

 

• 11.500 quilômetros quadrados para 
aproximadamente 1.500.000 de palestinos 

 

• 14.500 quilômetros quadrados para 
aproximadamente 700.000 judeus 





1948: 1ª Guerra Árabe-israelense 
judeus declararam independência de Israel 
(foram atacados por países árabes vizinhos, 

solidários aos palestinos) 





Na órbita da Guerra Fria 

• Israel – EUA 

 

• Países Árabes vizinhos - URSS 



1956: 2ª Guerra Árabe-Israelense ou Guerra de Suez 



1956: 2ª Guerra Árabe-Israelense ou Guerra de Suez 

EGITO              X    ISRAEL 
 
Causa: Nacionalização do Canal de Suez e o fechamento 

do Porto de Eilat 
 
Desfecho: 
     A ONU faz uma intervenção e o Canal de Suez foi 

devolvido ao Egito. 



1967: 3ª Guerra Árabe-Israelense  
(guerra dos seis dias) 

ISRAEL     

     X        

Egito, Jordânia e Síria, apoiados pelo Iraque, Kuwait, 
Arábia Saudita, Argélia e Sudão.  

 

Causa: Egito invade portos israelenses 

Desfecho: 
- Israel  anexou: Península do Sinai  – Faixa de Gaza (Egito)  

- Colinas de Golã (Síria) 

- Cisjordânia  (Jordânia) 

Ampliação do território israelense – 89.489 Km2 



 



1973 - Os países árabes lançam um ataque 
surpresa no Yom Kippur (feriado religioso 

judaico), onde os judeus oram e recolhem-se. 



1973: 4ª Guerra Árabe-Israelense 
 (Yom Kippur – Dia do Perdão) 

Causa: Países Árabes tomaram a iniciativa de reconquistar 
alguns territórios , mas foram detidos. 

 

ISRAEL   

X 

    EGITO/ SÍRIA 

 

Desfecho: o conflito terminou sem alterações no 
território israelense 



A QUESTÃO PALESTINA 
• 1964 - A fim de lutar pela restauração da Palestina, 

foi fundada em 1964 a Organização para a 
Libertação da Palestina (OLP), sob a liderança de 
Yasser Arafat.  

 



1977: Egito, na pessoa de Anuar Sadat, 
aproxima-se dos EUA e Israel 



1979: ACORDOS DE CAMP DAVID 
Israel devolve o Sinai ao Egito e EUA 

ampliam sua área de influência, além 
de oferecer investimentos aos Egito   



Acordo 
considerado 
traição pelo 

mundo árabe 



 
Terroristas árabes matam Anuar Sadat como 
vingança pelo entendimento entre Egito e 
Israel 

6 de outubro de 1981, Cairo, Egito 



A INTIFADA 
1987 – Primeira Intifada 

• movimento de resistência à ocupação israelense 
nos territórios de Gaza e da Cisjordânia. 

• A Intifada agrupa jovens que enfrentam as forças 
israelenses com pedras e pedaços de pau.  

 



Uma nova tentativa de paz 



1993- Tratado de Oslo 
o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, e Yasser 
Arafat assinaram um acordo de paz que previa a 
autonomia gradual dos palestinos na Faixa de Gaza e na 
Cisjordânia, onde se instalaria a Autoridade Palestina.  

 
Yasser Arafat (Palestinos)ak Bill Clinton (EUA)  Yitzhak Rabin (Israel)  



1995: Assassinato de Itzhak Rabin, primeiro-
ministro de Israel, por um jovem judeu 

contrário a aproximação com os palestinos 

Yigal Amir, o estudante 
ortodoxo que matou o premiê 

Yitzhak Rabin 



Infelizmente os conflitos continuam... 

• As ações radicais, de ambos os lados, têm sido o 
grande entrave ao estabelecimento da paz. 

• Atualmente os palestinos ocupam em Israel a região 
da Faixa de Gaza e a Cisjordânia. 

• 2014 – Palestinos e israelenses em conflito 
• http://g1.globo.com/mundo/fotos/2014/07/fotos-o-conflito-entre-israel-e-palestinos.html#F1299358 

 



DESCOLONIZAÇÃO ASIÁTICA 



Índia  

  O processo de independência da Índia tem suas 
origens no Partido do Congresso, formado por 
Hindus em 1885, e pela Liga muçulmana , 
organizada pela população islâmica em 1906. 

 



1920 – Mahatma Gandhi – 
 projeto de não-violência e desobediência civil 



• Ao final da 2ª Guerra a Inglaterra inicia um 
processo amistoso de abandonar a Índia. 

 

• 1930 – Macha do sal 

 

• 1947 – A Índia se torna independente 

 

• As divisões entre hindus e muçulmanos, 
acabaram levando ao surgimento de duas 
nações. 



- União Indiana (Índia) – Hindus 
 
- Paquistão - muçulmano 



• A Caxemira é uma região montanhosa ao norte dos dois países. Grande parte da população da 
região é muçulmana e quer a anexação ao Paquistão, que a Índia nega. Atualmente, dois terços do 
território estão sob domínio indiano e o restante sob controle do Paquistão e da China. 
 

• O Paquistão reivindica o controle total da Caxemira sob o argumento de que lá vive uma população 
de maioria islâmica _a mesma do país. Já a Índia tem uma população majoritariamente hindu. 

•  
A rivalidade levou a uma corrida armamentista que culminou com a entrada de Índia e Paquistão, 
em 1998, no clube dos países detentores de armas nucleares. Ambos desenvolveram ao máximo 
sua infra-estrutura militar. Desde então, as hostilidades na Caxemira passaram a ser acompanhadas 
com mais atenção pela comunidade internacional. 
 
 
 



COREIA 



COREIA 

• Colonizada pelo Japão, a Coréia foi dividida 
em duas partes ao final da 2ª Guerra Mundial 
(paralelo 38) 

Coréia do Norte - Comunista 

Coréia do Sul - Capitalista 



• 1950-1953– A Coreia do Norte invade a Coreia do 
Sul, desencadeando a Guerra da Coreia. 

 

• Os EUA sob o comando do Gal. Mac Arthur fizeram 
uma intervenção á favor da Coreia do Sul 

 

• A China em contrapartida dá respaldo a Coréia do 
Norte 



Horrores da Guerra – saldo de mais de dois 
milhões mortos 



• 1953 – Paz de Pan Munjon – restabelecendo as 
fronteiras originais entre as duas Coréias ao longo 
do paralelo 38 

 

• O conflito foi devastador, e os dois países levaram 
décadas para se reconstruir 

COREIA 



• A Coreia do Sul, entretanto, a partir da década de 70, 
passou a receber maciços investimentos estrangeiros 

 

• Em pouco tempo, o país se transformou numa 
potência industrial (década de 90 foi considerado um 
“Tigre Asiático) 

 

• Devido a corrupção, protecionismo econômico e 
outras dificuldades em 1997, ocorreu uma grande 
fuga de dólares dos investidores internacionais.  



• A Coreia do Sul para sair da crise teve que recorrer 
ao FMI (empréstimo de 57 bilhões) 

 

• Já a Coreia do Norte passou por uma penosa 
reconstrução, com o auxílio da URSS 

 

• 1998 assume o poder Kim Jon-il, denominado “o 
presidente eterno”. 

 

• 2011 – Morte de Kim Jong-il 



• Kim Jong-il, à direita, e seu filho Kim Jong-un (à esq), 

durante as festas de 65 anos do país. 

• Desde 2011 a Coreia do Norte é governada por Kim 
Jong-un  



CHINA 



CHINA 

• 1920 – início da organização do Partido Comunista 

 

• 1920 – início da luta contra o imperialismo e ao 
governo do Kuomintang (Partido Nacionalista 
Chinês), liderado por Chiang Kai-shek 

 

• 1930 – acirra o conflito entre o Partido Comunista e 
o Kuomintang 
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Uma trégua na China 

• 1931-1945 – A prolongada guerra com o Japão 
e a 2ª Guerra Mundial atenuou 
temporariamente as disputas internas na 
China  
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CHINA 

• 1934-1935 – Longa Marcha - composto por 100 mil 
homens (30 mil soldados, dos quais 20 mil feridos, e 
70 mil camponeses),   9.650 km em condições 
extremamente duras.  

• A marcha prolongou-se até que as tropas 
comunistas estabeleceram-se na região ao extremo 
norte da China.  
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• 1945 – recrudescimento da guerra civil. 

 

• 1949 – as tropas do Partido Comunista Chinês, vitoriosos 
entram em Pequim, proclamando a REPÚBLICA POPULAR 
DA CHINA. 

 

• Chiang Kai-shek e os nacionalistas retiram-se para a ilha de 
Formosa (China Nacionalista) recebem respaldo dos EUA, 
mantendo um regime capitalista. 



Revolução Cultural 1966 - 1976 

• Inicialmente apoiado pelo governo comunista soviético, o 
governo comunista chinês criou um grande projeto de 
transformação político-econômico chamado Grande Salto 
para Frente. 

•  Pouco depois, em 1966, surgiu um programa de controle 
cultural, político e ideológico chamado de Revolução 
Cultural.  

• Com a morte de Mao Tse-tung, em 1976, a Revolução 
Cultural teve seu fim e as políticas econômicas do país se 
abriram para a economia mundial.  



Vietnã 



Vietnã 

• A Indochina foi colonizada pela França, mas a 
região foi ocupada pelo Japão durante a 2ª 
Guerra Mundial. 

 

• Após a 2ª Guerra Ho Chi Minh, líder 
nacionalista, fundou o Vietminh, movimento 
pela libertação do país. 
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• 1954 – Os franceses foram derrotados na Batalha 
de Dien Bien Phu 

 

• Conferência de Genebra – divisão do Vietnã em 
duas partes: Vietnã do Norte (Comunista) líderado 
por Ho Chi Minh – Vietnâ do Sul (Capitalista) 
liderado por Bao Daí 

 

• Existia no Sul um forte movimento popular (Viet 
Cong) pela unificação do país sob o comando de Ho 
Chi Minh 



Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 

• República Democrática do Vietnã (Vietnã do 
Norte) e seus aliados comunistas  

X 
•  República do Vietnã (Vietnã do Sul) apoiada pelos 

Estados Unidos e seus aliados na região . 

 



Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 

• Em 1965, os Estados Unidos enviaram tropas para impedir o governo 
do Vietnã do Sul de entrar em colapso completo e evitar a invasão do 
Norte e a unificação do Vietnã sob o regime comunista.  

 

• Entretanto, os norte-americanos falharam em seu objetivo, sendo 
obrigados a se retirar do país em 1973 e dois anos depois o Vietnã foi 
reunificado sob governo socialista, tornando-se oficialmente, em 
1976, a República Socialista do Vietnã. 



Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 

• Na guerra, aproximadamente três a quatro milhões 
de vietnamitas dos dois lados morreram. 

 

• Outros dois milhões de cambojanos e laocianos, 
arrastados para a guerra com a propagação do 
conflito. 

 

• E de cerca de 50 mil soldados dos Estados Unidos  



Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 
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Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 



Guerra do Vietnã (1959 – 1975) 
Vítimas do agente laranja 


