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O colonialismo e o imperialismo na Ásia

• Capitalismo Comercial: Organização de feitorias na Ásia;

• Capitalismo Industrial/Financeiro: Colonização e Imperialismo.

• Alteração durante a 2ª Rev. Industrial:

1. Matérias-primas;

2. Mercados consumidores;

3. Áreas para investimentos de capitais excedentes.



Imperialismo

• O termo imperialismo é utilizado para referir-se às práticas da política em que
uma nação buscava promover uma expansão territorial, econômica e/ou
cultural sobre outra nação.

• Expansão territorial de potências imperialistas:

a) Inglaterra: teve um aumento de 10 milhões de km² em seu território.

b) França: teve um aumento de 9 milhões de km² em seu território.



Consequências do Imperialismo

• Idiomas europeus em territórios asiáticos, como a língua portuguesa 
em Goa (Índia) e Macau (China) ou o inglês na Índia;

• Atraso econômico nos países;

• Profundas desigualdades sociais no continente asiático.





A Descolonização da Ásia.

• Pós-2ª GM;

• Deslocamento dos eixos mundiais de poder para EUA e URSS;

• Movimentos nacionalistas pró-independência;

• Exigência de soberania política e igualdade de direitos;

• A descolonização percorreu dois caminhos principais:

1. Retirada voluntária da potência colonial com a concessão da 
independência;

2. Guerras de libertação conduzidas por movimentos nacionalistas.



Alguns exemplos

• Índia, Paquistão e Sri Lanka (Reino 
Unido);

• Filipinas (EUA);

• Indonésia (Países Baixos);

• Laos e Vietnã (França);

• Península da Coreia (Japão).

Entre 
1945 e 
1950:



Oriente Médio

• Processo de independência
após a 2ª GM, com fronteiras
estabelecidas a partir de
interesses das potências
colonialistas.

Acordo 
Sykes-Picot

(1916).



O Colonialismo no Vietnã e seus 
desdobramentos

• Ocupação francesa na metade do século XIX (1862);

• Ocupação japonesa durante a 2º GM;

• Retomada  francesa do território após a derrota do Japão;

• Resistência local que defendia a independência e empreendeu uma 
guerra contra a França (1946 – 1954);

• Divisão do Vietnã – Norte (comunista), Sul (capitalista);

• Guerra do Vietnã (1960 – 1975) – propósito de reunificação 
territorial;

• EUA foram derrotados.




