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•CONTEÚDO: Independência da África e da Ásia
-Contexto Histórico;
-Causas da descolonização;
-Características do processo;
--Descolonização na Ásia;
-Independência na India;
-Mahatma Gandhi;
-Descolonização na África;
-Apartheid;
-Pan-Africanismo;
-As consequências da descolonização;
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O fim da Segunda Guerra trouxe o declínio dos
impérios coloniais europeus e o início da
descolonização da África e da Ásia. Para ampliar
suas áreas de influência, os EUA e a URSS
apoiaram os movimentos de independência.
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CAUSAS DA 
INDEPENDÊNCIA 

Entre 1945 e 1970 os territórios africanos e asiáticos que constituíam parte dos
impérios europeus passaram por um processo de descolonização(independência
política).

Um dos frutos da descolonização da África são as 
guerras civis constantes.
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• Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a
pressionar as potências imperialistas para que ponham fim à
colonização.

Monumento ao "Renascimento Africano" erguido em Dacar, Senegal.
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•A Segunda Guerra Mundial significou o fim da hegemonia econômica e militar europeia
no mundo, pois, completamente destroçados, os países europeus já não podiam manter
impérios coloniais.

•Os movimentos nacionalistas emergentes das colônias foram reforçados pela Carta das

Nações Unidas, que considerava a autodeterminação dos povos um direito básico.

•O início da Guerra Fria também foi outra grande influência: os Estados Unidos e a União

Soviética apoiaram os movimentos de independência para influenciar os novos

governos e a população, atraindo-os para seus respectivos blocos.
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O processo de descolonização teve três características principais:
•Ocorreu integralmente entre 1946 e 1975;
•Na maioria dos países havia partidos políticos que organizaram o processo de
independência. Muitos desses partidos – alguns de orientação socialista –
surgiram no período entreguerras, aumentando sua força e sua militância a
partir de 1945. A população foi incentivada a pensar que a independência era
a única maneira de sair da miséria;
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A descolonização asiática sucedeu quase que simultaneamente com a
Segunda Guerra Mundial. Muitas colônias se tornaram independentes entre
1945 e 1950, das quais podemos citar: Índia, Paquistão, Sri Lanka, Filipinas,
Indonésia, Vietnã, Laos.
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INDEPENDÊNCIA DA ÍNDIA - 1947 
•Mahatma Gandhi e os princípios da desobediência civil e da não-violência ativa;
•A independência custou a vida de Gandhi e a divisão do pais: Índia e Paquistão;
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• Os processos de independência na África se iniciaram no início do século XX,
com a independência do Egito. No entanto, somente após Segunda Guerra
Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, os países africanos
alcançaram a independência.

• As populações dos países africanos foram convocadas para participar do
esforço de guerra e muitos lutaram no conflito. Ao terminar, imaginaram que
teriam mais autonomia, porém não foi isso que aconteceu. O colonialismo
continuou como antes da guerra.

INDEPENDÊNCIA DA ÁFRICA
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