
Enem:  Formas de organização social, movimentos sociais, 

pensamento político e ação do Estado

Descolonização afro-asiática

AULA 14 – CAP. 3



❖Declínio político e econômico das potências 

colonizadoras (Inglaterra, França, Bélgica e 

Holanda) após a 2ª. GM.

❖Mobilização das potências locais em defesa da 

emancipação.

❖EUA e URSS apoiam as políticas anticoloniais.

❖1955 – Conferência de Bandung (Indonésia) –

29 países africanos e asiáticos manifestaram 

apoio à luta contra o colonialismo e formaram 

um bloco de países não alinhados, alternativo 

ao das superpotências da época. 

CAUSAS DA DESCOLONIZAÇÃO



Descolonização da África – África do Sul

 1910 o governo inglês 

concedeu alguma autonomia à 

África do Sul, reconhecendo 

como seu “domínio”.

 Após a 2ª. GM, em 1948 os 

afrikaners (Partido Nacional) 

consolidaram a autonomia do 

país.

 Implantação da política do 

apartheid (separação), 

segregação da população 

negra com brutal limitação dos 

direitos sociais, civis e 

políticos.



▪ 1976 – a ONU condenou o 

apartheid, propondo 

sanções internacionais.

• Mobilização popular contra 

o regime de segregação.

• Bispo Desmond Tutu e 

ativista político Nelson 

Mandela, líder do 

Congresso Nacional 

Africano.

• Em 1991, o apartheid foi 

abolido.

• Eleições livres, voto 

universal.

• Mandela foi eleito (1994-99)



 No Oriente Médio, a criação do Estado de Israel, em 

1948, acirrou as disputas entre árabes muçulmanos 

e judeus na região da Palestina. 

 O plano da ONU de dividir a região entre esses dois 

grupos foi rejeitado pelas jovens repúblicas árabes, que 

passaram a apoiar a causa palestina na disputa contra 

Israel. 

 O apoio dos Estados Unidos aos israelenses 

estimulou os árabes a se aproximar da União 

Soviética.

Descolonização no Oriente Médio



PALESTINA 







Embaixada dos EUA será transferida para Jerusalém 

no 70° aniversário de Israel

A Embaixada dos Estados Unidos em Israel será transferida oficialmente

de Tel Aviv para Jerusalém em maio de 2018, para coincidir com o 70º

aniversário da criação do Estado judeu, segundo anunciou nesta sexta-

feira (23) o porta-voz da diplomacia norte-americana, Heather Nauert.

Palestinos consideram a escolha da data uma “provocação”.

[...]

"Estamos muito satisfeitos em dar este passo histórico, e estamos

ansiosos para a abertura [da embaixada norte-americana em Jerusalém]

em maio", acrescentou Nauert em um comunicado nesta sexta-feira (23).

[...]

Palestinos lembram anualmente a proclamação do Estado de Israel em 14

de maio de 1948, como a "Nakba" ("catástrofe" em árabe), sinônimo de

êxodo de centenas de milhares de pessoas, despejadas nas estradas

durante a primeira guerra árabe-israelense que se seguiu à criação de

Israel.

http://br.rfi.fr/mundo/20180223-embaixada-dos-eua-sera-transferida-para-

jerusalem-no-70-aniversario-de-israel - Publicado em 23-02-2018

http://br.rfi.fr/mundo/20180103-jerusalem-nao-esta-venda-diz-porta-voz-da-presidencia-palestina
http://br.rfi.fr/mundo/20180223-embaixada-dos-eua-sera-transferida-para-jerusalem-no-70-aniversario-de-israel


Após cogitar transferir embaixada, Bolsonaro 

anuncia escritório comercial em Jerusalém
Presidente confirmou escritório na cidade sagrada durante declaração

conjunta com premiê israelense. Jerusalém não é reconhecida

internacionalmente como capital de Israel.

No primeiro dia da visita oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro

anunciou neste domingo (31), após se reunir com o premiê Benjamin

Netanyahu, a abertura de um escritório comercial do governo brasileiro em

Jerusalém, cidade considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos

e que não é reconhecida internacionalmente como capital israelense.

A abertura do escritório em Jerusalém é uma saída diplomática para o

embaraço gerado com países árabes após o presidente ter manifestado

publicamente logo após ser eleito a intenção de transferir a embaixada

brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, a exemplo do que fez o presidente

norte-americano Donald Trump.

Israel considera Jerusalém a "capital eterna e indivisível" do país, mas os

palestinos não aceitam e reivindicam Jerusalém Oriental como capital de um

futuro Estado palestino.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/31/apos-cogitar-transferir-embaixada-

bolsonaro-anuncia-escritorio-diplomatico-em-jerusalem.ghtml

https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/entenda-por-que-o-reconhecimento-de-jerusalem-como-capital-de-israel-pelos-eua-e-tao-polemico.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/01/bolsonaro-diz-a-jornal-israelense-que-brasil-transferira-embaixada-de-tel-aviv-para-jerusalem.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/31/apos-cogitar-transferir-embaixada-bolsonaro-anuncia-escritorio-diplomatico-em-jerusalem.ghtml




Descolonização na Índia

 1918 – Mahatma (“a grande 

alma”) Gandhi propôs um  

movimento baseado no 

princípio da não violência –

boicote aos produtos ingleses 

e desobediência civil –

resistência pacífica.

 Greves de fome e a Marcha do 

Sal

 1947 a Inglaterra reconheceu 

a independência da Índia.

 Índia para os hindus –

Paquistão para os muçulmanos
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