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01. A expansão do capitalismo industrial, determinada pelas necessidades da revolução industrial europeia 

por matérias-primas, por mercados consumidores e por áres para investimento de capitais excedentes, 
aguçou ainda mais as disputas entre as potências europeias pela apropriação de territórios na Ásia. 

 
02. A grande descolonização ocorreu no período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial em razão de 

movimentos internos que ocorreram nas colônias em prol da independência, alguns deles por meio de 
conflitos armados. Entre 1945 e 1950, várias colônias asiáticas obtiveram sua independência: Índia, 
Paquistão, Sri Lanka (antigo Ceilão), Coreia, Camboja, Malásia e Cingapura.  

 
03. Entre 1954 e 1960, o Vietnã do Sul viveu um período de intensa turbulência política, já que os 

seguidores do Viet Minh não aceitavam as decisões negociadas em Genebra. Era o ensaio para um 
novo conflito. A Segunda Guerra da Indochina envolveu de um lado, o Vietcong (guerrilha comunista 
sul-vietnamita apoiada diretamente pelo Vietnã do Norte) e, de outro, as forcas do governo do Vietnã 
do Sul apoiadas pelos Estados Unidos. O objetivo do Vietcong era reunificar territorialmente o Vietnã 
e mudar a natureza do regime do Vietnã do Sul. Os EUA sofreram constantes mortes de soldados e 
esse fato repercutiu em críticas da opinião pública em território estadunidense. Aos poucos, os Estados 
Unidos foram se desengajando militarmente. Fato que contribuiu para a retirada das forças 
combatentes do solo vietnamita. 

 
04. Os países da Ásia Ocidental, mais conhecida com o nome de Oriente Médio, ficaram durante muito 

tempo sob a dominação estrangeira. A Síria e o Líbano, por exemplo, depois de séculos sob domínio 
do Império Otomano (de 1516 até o fim da 1ª GM), tornaram-se mandatos franceses em 1916. A 
independência formal do Líbano ocorreu somente em 1943, e a da Síria, em 1946. Os demais países 
do Oriente Médio somente se tornaram formalmente independentes de suas metrópoles depois da 
Segunda Guerra Mundial, com exceção do Irã, que nunca foi formalmente colônia estrangeira. Cumpre 
ainda esclarecer que as fronteiras e até mesmo a criação de alguns países do Oriente Médio resultaram 
de interesses das potências colonialistas. 


