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Agora é com você – Pág. 7

01  Entre os fatores que contribuíram para a descolonização 
da África e da Ásia, podem ser mencionados: forte sen-
timento nacionalista dos povos subjugados; pressão dos 
EUA e da URSS pelo � m do colonialismo, em nome da 
autodeterminação dos povos; resistência dos povos colo-
nizados à dominação do colonizador; elevado custo de 
manutenção das colônias para as potências europeias, 
que haviam saído da Segunda Guerra Mundial com a eco-
nomia fragilizada.

02  De acordo com o princípio da autodeterminação dos 
povos, todas as nações têm direito à soberania, devendo 
se autogovernar de acordo com suas próprias leis e suas 
próprias escolhas.

03  A luta de Gandhi sustentava-se no princípio da não violên-
cia e no da desobediência civil. Na prática, a não violência 
signi� cava não entrar em confronto físico com as autori-
dades inglesas. Já a desobediência civil era praticada por 
meio do boicote aos produtos ingleses e do não paga-
mento de impostos.

Agora é com você – Pág. 10

01  O pan-africanismo foi um movimento que se iniciou no 
século XIX, organizado entre africanos e seus descenden-
tes que viviam nos Estados Unidos, no Caribe e na Europa. 
Em um primeiro momento, esse movimento defendia uma 
identidade única e comum a todos os africanos. Por meio 
de palestras e jornais, denunciavam as condições subuma-
nas impostas pelos colonizadores aos negros da África. 
Em 1945, em uma conferência realizada em Manchester, 
na Inglaterra, o movimento adotou uma posição socialista 
e passou a defender a união de todos os africanos na luta 
pelo � m do colonialismo na África.

02  Em “O nascimento de nações”, Roland Oliver quis dizer 
que os países surgidos na África após o processo de des-
colonização mantiveram muito da estrutura criada pelo 
colonizador. As fronteiras dessas novas nações continua-
ram praticamente as mesmas daquelas estabelecidas 
durante a partilha da África, e os países independentes 
também mantiveram a estrutura administrativa, o sistema 
de educação, os serviços de telecomunicações, os correios 
do colonizador. Até mesmo a língua foi mantida como 
idioma de comunicação mais amplo.

Capítulo 11

Independência da África e da Ásia

03  A descolonização ocorreu de maneira pací� ca em países 
como Sudão, Costa do Ouro (atual Gana), Nigéria e Serra 
Leoa, que estavam sob domínio da Inglaterra; e também 
em Guiné, Camarões, Mali, Senegal, Madagascar e Costa 
do Mar� m, que eram colônias sob domínio da França.
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01  Portugal era extremamente dependente dos recursos 
minerais de suas colônias africanas. Além disso, o governo 
português não encarava essas possessões como colônias, 
mas as via como parte integrante de seu território, o que 
signi� cava que, caso elas conquistassem a independência, 
o país estaria perdendo domínios territoriais.

02  A Revolução dos Cravos foi um movimento organizado 
por militares portugueses com o objetivo de depor uma 
ditadura que controlava Portugal desde 1926. Com o seu 
término, o novo governo pôs � m às guerras coloniais e 
reconheceu a independência das colônias portuguesas na 
África.

03  O apartheid foi um regime de segregação racial implan-
tado em 1948, na África do Sul, por um governo de minoria 
branca contra a maioria negra do país. Esse regime vigo-
rou até o começo da década de 1990 e impedia os negros 
de frequentarem os mesmos espaços que os brancos, de 
morarem nos mesmos bairros, de se casarem com pessoas 
brancas. Impedia-os também de votar e serem votados, 
entre outras restrições.

SIMULADO

01  A

 Frente ao processo de expansão dos domínios de poder 
das nações imperialistas no século XIX, a Índia foi subme-
tida ao jugo colonial inglês. As reações ao domínio colo-
nial ganharam forma e notoriedade nas primeiras décadas 
do século XX, sobretudo com o protagonismo político do 
advogado Mohandas Gandhi, que se posicionou de forma 
contrária ao cerceamento das liberdades civis dos india-
nos. Com a popularidade conquistada, Gandhi ergueu 
uma agenda política que sustentava, além da não violên-
cia, a desobediência civil, que se traduziu no boicote aos 
produtos e à ordem de valores impostos pelos ingleses.

02  B

 A Marcha do Sal, liderada por Mahatma Gandhi em 1930, 
representou um dos principais marcos da resistência 
indiana ao domínio neocolonialista inglês. A marcha surgiu 
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como reação popular ao monopólio da extração do sal, 
imposto pelos ingleses. Ao conseguir envolver milhares de 
pessoas, Gandhi marchou rumo ao litoral e, como expres-
são do ato de desobediência civil, colheu em suas mãos o 
sal produzido pelos ingleses. A simbologia do ato foi mar-
cante para a antecipação do processo de independência 
da Índia, sobretudo porque, a partir dali, houve maior ade-
são popular e o evento ganhou notoriedade internacional. 

03  E

 Desenvolvido ao longo dos séculos XIX e XX, o pan-africa-
nismo se consagrou como expressão identitária dos povos 
africanos. Com a projeção da agenda neocolonial, no 
século XX, esse movimento orientou relações de pertenci-
mento entre os diversos povos africanos e esteve na base 
das ações de ruptura política, que culminaram com movi-
mentos independentistas. O pan-africanismo, assim, opu-
nha-se ao colonialismo, à supremacia de poder das nações 
imperialistas, ao racismo e, em contrapartida, defendia o 
nacionalismo e uma África para os africanos.

04  C

 Com a Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa 
tiveram a sua condição de poder hegemônico abalada. 
Com a fragilização das economias, as relações de domi-
nação neocolonialistas foram afetadas e, frente ao novo 
cenário político internacional, que sustentava a soberania 
dos Estados nacionais, diversos países asiáticos e africanos 
conseguiram proclamar suas independências. 

05  C

 Lideranças políticas, intelectuais e artísticas africanas 
deram sustentação e permitiram a legitimação da ordem 
de valores culturais que formaram o pan-africanismo. Em 
essência, os pan-africanistas pretenderam conformar refe-
rências identitárias que orientassem relações de pertenci-
mento e engajamento político para a reconquista da África 
pelos africanos.

06  E

 A análise dos dados que compõem os mapas permite veri-
� car que entre os anos 1960 e 1970 ocorreu um grande 
número de processos independentistas na África e na 
Ásia. Vale lembrar que, nesse momento, as duas potências 
mundiais que antagonizavam poderes com vistas a ampliar 
suas capacidades de intervenção no jogo político interna-
cional in� uenciaram tais processos. EUA e URSS ambicio-
navam fragmentar a estrutura de poder neocolonialista 
mantida por ex-potências europeias e, com isso, ampliar 
as suas bases de apoio e sustentação de suas matrizes 
políticas e ideológicas.

07  A

 As duas Guerras Mundiais afetaram, em graus diferen-
ciados, o cenário político e econômico da Europa. Com 
o � m da Primeira Guerra, os impérios Austro-Húngaro e 

Otomano foram fragmentados, o que acabou impulsio-
nando novos empreendimentos de caráter nacionalista na 
Europa. Após a Segunda Guerra, houve a rede� nição dos 
limites e fronteiras de Estados nacionais na Europa e, por 
outro lado, ocorreu a intensi� cação do processo de desco-
lonização da África e da Ásia.

08  C

 Ainda em 1926, teve início, em Portugal, um projeto polí-
tico de caráter autoritário, comandado por António Sala-
zar. Em muitos aspectos, o salazarismo se aproximou da 
cultura política totalitária instaurada na Europa na primeira 
metade do século XX. Em reação ao caráter fascista do 
regime sustentado por Salazar, em 1974, um movimento 
militar promoveu uma série de ações armadas e conseguiu 
restaurar a democracia.

09  A

 Apesar de independentes, muitos países africanos ainda 
carregam o ranço de uma cultura política colonialista, 
a qual se faz expressa na exploração da força de traba-
lho, nas desigualdades sociais e econômicas, nos con� itos 
étnicos, entre outros. 

10  D

 A Revolução dos Cravos se consagrou como um movi-
mento popular de resistência ao Estado autoritário vigente 
em Portugal, desde os anos 1920, regime este que encon-
trou em António Salazar a sua principal expressão.

11  E

 O processo de descolonização da África reativou uma 
série de disputas étnicas e deu forma a graves con� itos 
políticos. Em Ruanda, por exemplo, hútus e tútsis entra-
ram em confronto pela hegemonia do poder político na 
região. Representando a maioria da população, os hútus 
passaram a perseguir os tútsis que, ao longo do regime 
colonial, mantiveram-se como elite econômica, política e 
intelectual em Ruanda. Os con� itos foram agravados com 
a atuação de grupos extremistas hútus, que acabaram por 
provocar ações que culminaram em mortes em massa.  

12  B

 O apartheid, na África do Sul, simbolizou a permanência 
de poder da elite colonial em território africano. Essa expe-
riência � cou marcada por uma ordem de ações sustenta-
das no preconceito étnico, na intolerância e na prática de 
violências físicas e simbólicas contra os negros africanos. 
Em reação ao apartheid, Nelson Mandela articulou uma 
série de ações e, com o apoio popular, conseguiu vencer 
essa cultura política, tornando-se, posteriormente, presi-
dente da África do Sul. 
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13  C

 O apartheid se constituiu como uma ordem de valores sus-
tentada no preconceito étnico e na intolerância de uma 
minoria branca e detentora de poder político e econômico 
na África do Sul, contra uma maioria negra herdeira do 
passado colonialista. Ao longo do processo de indepen-
dência da África do Sul, ressentida com a perda de pode-
res e privilégios, uma elite branca, ligada diretamente à 
empresa colonial, deu forma à criação de um Estado fratu-
rado, marcadamente violento e com pouco espaço para a 
participação social e política dos negros.

LEIA E ANALISE

01  a) No texto, Senghor a� rma: “Nós somos todos irmãos 
unidos pela mesma raça”. Com essa a� rmação, o autor 
defende que os africanos devem se unir contra os euro-
peus, pois estão ligados por laços étnicos/raciais.

 b) O autor tem uma visão negativa do processo de colo-
nização, considerando a presença europeia na África 
como opressora, fruto do imperialismo internacional.

 c) O movimento pan-africanista surgiu em meados do 
século XIX, entre africanos e descendentes de africa-
nos que viviam nos Estados Unidos, no Caribe e na 
Europa. Seus integrantes defendiam uma identidade 
única e comum a todos os afrodescendentes. Posterior-
mente, passaram a organizar conferências e congressos 
e a publicar periódicos em prol da independência da 
África. O Comitê de Defesa da Raça Negra e o jornal La 
voix des Nègres são exemplos dessa estratégia de luta.

02  a) Ao longo do texto, há vários exemplos que evidenciam 
o discurso de ódio dos hútus em relação aos tútsis, como 
a a� rmação de que os tútsis são inimigos dos hútus e 
os diferentes tipos de proibição que são impostos aos 
hútus em relação aos tútsis (os homens não podem 
se relacionar com mulheres tútsis, não podem realizar 
qualquer tipo de negócio com um tútsi, os melhores 
postos de trabalho devem � car a cargo dos hútus).

 b) Tútsis e hútus são duas etnias historicamente rivais, que 
vivem em terras hoje pertencentes a Ruanda e Burundi. 
Durante o período colonial, os povos que colonizaram 
essa região – alemães e belgas – se aproveitaram dessa 
rivalidade para exercer o controle local. Os tútsis, embora 
fossem em menor número, ganharam o status de elite 
privilegiada, com acesso à educação, às Forças Armadas 
e à administração. Posteriormente, quando a presença 
europeia na região se aproximava do � nal, os hútus pro-
moveram uma perseguição aos tútsis, que os obrigou a 
sair de Ruanda em busca de refúgio. As rivalidades per-
maneceram até que irrompeu o genocídio de 1994.


