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Independência Afro-Asiática 
 
1. "Foi em 1968 que os Beatles cantaram a famosa música 'Revolution', fazendo sucesso ao som 
de um instrumento hindu, a cítara, aliada à guitarra elétrica." 
 
"(...) E exprimia o novo mundo que se impunha, com ramos americanos, japoneses, africanos e 
indianos se cruzando, se interpondo no panorama da história contemporânea. A 'mancha branca' 
que tanto ameaçara os continentes asiático e africano parecia perder a força em contato com a 
'sombra' amarela e a preta que, de forma revolucionária, tomava conta da Terra, tentando mudar 
o mundo 
 
(...)." "Nessa década, trinta nações africanas irromperam no cenário mundial. Só nos doze 
primeiros meses, conhecidos como o 'Ano da África', dezessete países conseguiram sua 
independência política (...)"  
(Canêdo, Leticia Bicalho. A DESCOLONIZAÇÃO DA ÁSIA E DA ÁFRICA. 8 ed., São Paulo: Atual, 

1992, p. 33).  
 
O texto anterior se refere à década de 60 deste século, importantíssima para a descolonização da 
África. Sabemos, entretanto, que a emergência do continente africano se dá após 1955, sendo a 
Região do Magrheb, com exclusão da Argélia, a primeira a se tornar independente, em 1956.  
 
Qual a importância da Conferência de Bandung (Indonésia) para o início da descolonização da 
África? 
 
 
2.  

 
Mapas extraídos de H. L. Wesseling. Dividir para dominar: a partilha da África, 1880-1914. São 

Paulo: Revan/Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 1998, p. 462-463. (Adaptado). 
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Respondam: 
a) A que processo histórico os mapas acima se referem? 
b) Quais os interesses dos europeus pela África, nesse período? 
c) Caracterize o processo de descolonização da África. 
 
 
3. (UFRJ-2003)                                                                          
                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                              
                                                                                        
                                                                                            
                                                             —                              
                                                                    —                     -
                             . Os EU                                                           
                                                                                                  
                    ”  

                                             : Companhia das Letras, 1995, p. 224  
 
                                                                                               
                                                                                          
          1980, genericamente denominado Guerra Fria.  
 
                                                                                              
questionavam a hegemonia norte-americana no continente.  
 
 
         -                                   -                                       
independente,                                                                              
                                 -                                          -                 
                          -                 . Gandhi, profundamente co- movid               
                                                                                       
                                                                -                             
                 , para que as minorias religiosas                                           
pela maioria hindu.  

(Adaptado de Cielo G. Festino, Uma praja                                                   
     -                                          : Nankin/ Edusp, 2007, p.23.)  

 
a) De acordo                                                                           
                      ? 
                                                                                  ?  
 
 


