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INTRODUÇÃO  

No ano de 1955, durante o mês de abril, em Bandung, Indonésia, 29 Estados, com seus 

respectivos chefes e delegados, iniciaram a chamada conferência Afro-Asiática, mais tarde 

conhecida como conferência de Bandung, para debater um terceiro posicionamento global frente 

aos interesses imperialistas das potências da época, a União Soviética e os Estados Unidos, e 

levantar maneiras de desenvolver econômica, política e culturalmente as regiões da África e da 

Ásia. Os Estados que participaram da conferência eram jovens nações africanas e asiáticas, as 

quais recém haviam conquistado a soberania e a independência, visto que passaram anos sob 

dominação colonial nas mãos das potências europeias (KAPUR, 2017). Nesse sentido, a 

Conferência de Bandung, além de discutir como se comportar diante do cenário emergente da 

Guerra Fria, foi também um palco para discussão do combate ao racismo, ao imperialismo 

ocidental e do desenvolvimento daquelas duas regiões a partir da lógica da cooperação dos 

Estados participantes.  

Na época da conferência, recém fazia dez anos que o mundo havia vivenciado a segunda-

guerra mundial e entrava no período da guerra fria. Com isso, os potenciais estavam alinhando 

os seus aliados e zonas de influência ao redor do mundo. O interesse na região da África e Ásia 

como áreas estratégicas para exercer a influência de poder foi visto sem distinção pelos povos 

participantes da conferência de Bandung, visto que ambos os lados da guerra fria, o capitalista e 

o soviéticos, estavam com políticas imperialistas e possuíam colônias, assim, era necessário 

 
1 Graduanda do 6º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Contato: juliana.fonseca99@hotmail.com 
2 Graduanda do 5º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS); Pesquisadora do Grupo Imanite. Contato: 

larissacellomoraes@hotmail.com  
3 Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). Contato: 

rafaelrozan1@gmail.com 
4 Graduando do 6º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisador do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Contato: pedroiranco@gmail.com 
5 Graduanda do 8º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Contato: priscilalabres@gmail.com 
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manter todos eles longe das decisões que iriam ser tomadas na conferência, essa sendo uma das 

principais características da conferência, a ausência das potências mundiais (MAMLYUK, 2017). 

A iniciativa de criar esta conferência tem suas raízes extremamente ligadas ao abuso 

cometido pelos europeus iniciados na conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885. Nela, 

os países europeus realizaram a partilha da África para a exploração de seus recursos. Além do 

controle sobre o continente, os povos foram unidos por fronteiras artificiais, causando diversos 

conflitos culturais e ameaçando a autodeterminação deles. Voltando para 1955, a agenda anti-

imperialista da conferência abordou como estes países africanos, que passaram um longo período 

de exploração de dominação, juntamente com os países asiáticos, poderiam se reerguer através 

da cooperação regional e combater o imperialismo europeu e, principalmente, não se envolver 

nas pautas da guerra fria, das potências da época. 

Veja-se, contudo, que Bandung é antecedida por outros movimentos que buscaram trazer a 

pauta anti-imperialista à tona. Foi o caso da Liga Anti-Imperialismo e Colonialismo que ocorreu 

em Bruxelas em 1927 (ESLAVA et al., 2017). Posteriormente, em 1949, na capital indiana, 

ocorreu a Conferência de Nova Deli, onde ocorreu encontro dos novos Estados asiáticos 

juntamente com a Etiópia, o Egito e a Austrália, propiciando o estreitamento do vínculo entre as 

regiões da Ásia e da África, juntamente com a recém-formada Liga Árabe (PINO, 2015). 

Igualmente, em 1945, um ano antes da Conferência de Bandung, ocorreram duas conferências. A 

V Conferência Pan-Africana, também chamada de Conferência de Manchester, que contou com 

recém iniciados na política de origem africana, onde discutiram ideias e movimentos que 

reacenderam o movimento emancipatório da África Negra pós Segunda-Guerra Mundial 

(M’BOKOLO, 2011, p. 574); e a Conferência de Colombo, sendo este um espaço os primeiros-

ministros de alguns Estados asiáticos acordaram em implementar políticas públicas e sociais em 

seus Estados, além de abrir a porta à oportunidade de uma conferência de maior magnitude sobre 

o assunto (PINO, 2015). 

Todos esses eventos que antecederam Bandung contaram com a presença ou influência de 

alguma potência europeia, sendo algumas sediadas na própria Europa. Justamente por promover 

essa quebra, em retirar as potências da conferência, realizando-a fora do centro de poder e dos 

olhos do sistema internacional, a Conferência de Bandung torna-se tão emblemática e relevante 

para a construção da identidade do “terceiro mundo” como um novo lado da nova ordem mundial 

(ESLAVA et al., 2017). 

A realização da Conferência de Bandung, inserida no contexto da Guerra Fria, causou 

grande repercussão sobre os países do Norte Global. Nesses países, surgiu o questionamento de 

uma perda de influência e projeção de poder crítica para a conjuntura da Guerra Fria. Motivo este 
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causado, pois, apesar de todas essas outras conferências, até o momento não havia ocorrido 

tamanha movimentação de países, considerados de terceiro mundo, sobre a temática de processos 

de descolonização e autonomia das regiões (ESLAVA et al., 2017).  

Dentro da Conferência, foram estruturados três comitês, quais seja, um para questões 

políticas, um para questões econômicas e outro para questões culturais. Neles, chefes de Estado 

e seus delegados puderam discutir como desenvolver os continentes africano e asiático e 

contribuir para a descolonização dos territórios que ainda viviam sobre o imperialismo e 

colonização dos potenciais europeias (ESLAVA et al., 2017). Para fins de um melhor 

aproveitamento e fomento a provocações acerca da temática dentro do III Mundo Ritter, todos os 

comitês de Bandung foram fundidos em um só. Nele, será abordado um tema que englobará os 

três comitês.  

 Durante o comitê, será esperado pelos representantes a formulação de políticas e ações de 

acordo com os princípios, não só dos países que participaram, mas também com todo o 

pensamento pós colonialista e anti-imperialista que será apresentado no guia. Assim como na 

conferência real, no final dos três dias, deverá ser apresentado o Final Comuniqué (a resolução 

do comitê), apresentando as principais respostas e medidas para os problemas apresentados. 

1 A CONFERÊNCIA 

 O presente capítulo buscará elucidar e apresentar todo o arcabouço histórico e teórico que 

perpassa a Conferência de Bandung. Assim, ele é essencial para que se possa compreender a 

importância da mesma para o contexto ao qual o comitê está inserido. 

1.1 HISTÓRICO E CONTEXTO 

1.1.1 Imperialismo nos Continentes Africano e Asiático no Século XIX 

O processo de industrialização no continente europeu propiciou uma expansão econômica sem 

precedentes na história ocidental. A partir de 1860, iniciou-se a segunda etapa de 

desenvolvimento da Revolução Industrial, que foi marcada pela expansão da mesma para outras 

regiões do globo, como o Japão e os Estados Unidos, e pela substituição do ferro pelo aço, como 

o material industrial básico, e o vapor dando lugar à eletricidade e ao petróleo como forças 

motrizes. Esta época também foi marcada pelo surgimento de gigantescos monopólios fabris nos 

países europeus, que buscavam novas formas de desenvolver mercados para seus produtos. Foi 

nesse contexto que, a partir do século XIX, as nações européias passaram a buscar novas formas 
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de domínio territorial sobre regiões da África e da Ásia, como forma de garantir o seu 

desenvolvimento econômico e político (HOBSBAWM, 1975). 

Essa nova forma de exploração diferia do colonialismo empregado nas Américas entre 

séculos XVI ao XIX, ao passo em que as potências coloniais pretendiam fazer das áreas 

dominadas grandes mercados consumidores de seus bens industrializados, e, ao mesmo tempo, 

capazes de garantir o fornecimento de matérias-primas para as metrópoles. Esse processo foi 

responsável por uma total desestruturação das sociedades africanas e asiáticas (WALLERSTEIN, 

1989). Esse tipo de colonialismo também buscava a compensação mental dos povos dominados 

através da alienação cultural, fomentando a diminuição da intelectualidade dos mesmos. Isso 

criava a crença entre os indígenas de que os colonizadores se constituíam em detentores da 

verdade, salvaguardando suas consciências das trevas da ignorância (FANON, 1961). 

Um dos paradigmas que justificavam a dominação dos continentes asiático e africano era 

o eurocentrismo, que estimulava a ideia de superioridade das civilizações e povos europeus 

ocidentais sobre os demais povos do mundo. Esta visão é fruto de um sentimento moderno 

surgido no século XIX, acompanhado de perto pelos avanços técnicos que foram realizados na 

Europa durante este período e que propunha a propagação dos ideais e dos sistemas europeus 

pelo mundo. De certa forma, o eurocentrismo representava uma afirmação das burguesias 

europeias da superioridade do sistema capitalista liberal ocidental (AMIN, 1989). 

De uma maneira geral, os países colonialistas da Europa procederam de maneira empírica 

(sem caráter científico, baseando-se na experiência) na organização do sistema de exploração. A 

política livre-cambista, adotada na Inglaterra após 1850, estendeu-se às colônias, uniformizando 

as relações econômicas. A França, por sua vez, adotou uma política tarifária variante, dependente 

das características da colônia e dos tipos de produtos que produzia e consumia (HOBSBAWM, 

1987). 

Em 1830, a França deu o seu primeiro passo na dominação da África, com o início da 

conquista da Argélia, processo que somente foi completado em 1857. Após este evento, os 

franceses empreenderam a dominação da Tunísia, do que viria a ser a África Equatorial Francesa, 

da Costa da Somália, e de Madagascar. Os ingleses, por sua vez, anexaram a Rodésia, a Nigéria, 

a Costa do Ouro, e Serra Leoa, e, a partir da Guerra dos Bôeres (1899 – 1902) contra os colonos 

africâneres e as vitórias sobre os diversos reinos autóctones existentes na região, a União Sul-

Africana também foi incorporada aos seus domínios. Antigos países colonizadores da África, 

como Portugal e Espanha, ficaram com porções reduzidas: a Espanha, com o Marrocos Espanhol, 

o Rio do Ouro e a Guiné Espanhola; enquanto Portugal, com Moçambique, Angola e Guiné 

Portuguesa (HOBSBAWM, 1987). 
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O evento definidor da política de partilha na África foi a Conferência de Berlim (1884 – 

1885), na qual várias potências europeias6 reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios 

coloniais no continente africano, e de dirimir possíveis conflitos surgidos entre as mesmas. Sua 

primeira finalidade foi legalizar a propriedade pessoal do rei Leopoldo II, da Bélgica, sobre o 

Estado Livre do Congo e estabelecer as regras da partilha da África entre as principais potências 

imperialistas (HOBSBAWM, 1987). 

As unificações da Itália e da Alemanha nas décadas de 1860 e 1870 acabaram adicionando 

novos agentes empenhados na disputa por colônias. Isto acirrou o processo de partilha e a busca 

por novas colônias nos continentes africano e asiático. A Alemanha, que entrou tardiamente na 

corrida colonial, adquiriu Camarões, Sudoeste Africano e África Oriental; a Itália anexou o litoral 

da Líbia, a Eritréia e a Somália. (HOBSBAWM, 1995) 

Na Índia, a consolidação da dominação britânica foi resultado de um lento e progressivo 

processo de dominação indireta, que se iniciou após a vitória na Guerra dos Sete Anos (1756 – 

1763) com a introdução de companhias coloniais privadas que exerceram o seu domínio em 

conluio com as elites autóctones (YOUNG, 2016). Em 1858, com a Revolta dos Cipaios (nativos 

que serviam nos exércitos coloniais) prontamente reprimida, a Índia passou a integrar o Império 

Britânico (HOBSBAWM, 1987). 

O Japão, devido ao seu histórico processo de isolamento externo, conseguiu resistir por 

séculos à dominação de seus territórios. Somente a partir segunda metade do século XIX, devido 

à pressão militar estadunidense, o país foi forçado a realizar uma abertura econômica. A partir de 

então, o Japão passou a empreender uma busca por novos mercados semelhante àquela 

empreendida pelos impérios europeus na Ásia. Como por exemplo, em 1894, quando os 

japoneses declararam guerra à China e passaram a controlar a região da Manchúria e a Coreia, e 

os alemães ocuparam a península de Chantung, enquanto a França dominava a Indochina 

(HOBSBAWM, 1987). 

Na China, a Guerra do Ópio, motivada pela destruição de carregamentos de ópio 

pertencentes a súditos ingleses pelos chineses, permitiu a conquista de Hong-Kong, Xangai, 

Nanquim pelo Império Britânico. A reação contra a invasão da China partiu de uma sociedade 

secreta conhecida como boxers, que promoviam atentados contra os estrangeiros residentes na 

China. As nações europeias organizaram uma expedição conjunta para punir a sociedade e o 

 
6 Enviaram representantes plenipotenciários para esta conferência, os seguintes países:  Império Austro-Húngaro, 

Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países-Baixos, Império Otomano, Portugal, Rússia, Espanha, 

Suécia-Noruega, Reino Unido e os Estados Unidos da América como representantes da américa do norte 

(GENERAL ACT OF THE BERLIN CONFERENCE ON WEST AFRICA, 1885).  
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governo chinês que a apoiava, surgindo daí a Guerra dos Boxers, que completou a dominação da 

China pelas potências europeias (HOBSBAWM, 1987). 

O processo de dominação colonial europeu se estabilizou no fim da I Guerra Mundial, 

quando territórios coloniais pertencentes aos impérios alemão e otomano foram divididos entre 

as potências vencedoras (notadamente a França e o Reino Unido). Paulatinamente, começaram a 

surgir movimentos que desejavam mudanças no status-quo colonial, chegando a exigir a 

independência de seus países originários ou a paridade de direitos com a metrópole colonial. Um 

dos movimentos mais conhecidos desse período foi o Congresso Nacional Indiano, que teve em 

figuras como Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, sua máxima expressão (HOBSBAWM, 

1995).  

A eclosão da II Guerra Mundial em 1939 iria levar ao consequente enfraquecimento das 

tradicionais potências coloniais europeias, como a França e o Reino Unido. O esgotamento das 

finanças públicas destes países e o desgaste militar de seis anos de conflito, ajudaram a favorecer 

os movimentos de libertação nacional, que se proliferaram no imediato pós-guerra. O conflito 

bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética também iria acrescentar características 

ideológicas de ambos os lados nos processos de libertação nacional (HOBSBAWM, 1995). 

1.1.2 A Crise do Imperialismo no Pós-Segunda Guerra Mundial 

Após a Segunda Guerra Mundial, o significado da palavra “imperialismo” adquiriu um 

teor negativo, na medida em que movimentos de libertação e descolonização ganham força no 

continente africano com o objetivo central de fortalecer a soberania dos Estados que foram 

colonizados (WALLERSTEIN, 2003). A Conferência de Bandung, como parte de mundo 

vitimado pelo imperialismo, é vista como um movimento de questionamento a esse processo e 

teve o papel de estabelecer como se dariam as relações futuras entre os Estados africanos e 

asiáticos, principalmente dos recém independentes como a Indonésia (ESLAVA et al , 2017). 

O movimento anti-imperialista, porém, não começou com Bandung. Nota-se, a título 

exemplificativo, foi a “League Against Imperialism” criada em 1927; também as leis de direito 

internacional que reforçam a ideia do fim do imperialismo (ESLAVA et al, 2017). Com o final 

da Segunda Guerra Mundial muitos dos Estados asiáticos e africanos compreenderam que tinham 

poder e potencial para se desvencilhar de seus colonizadores em sua maioria democracias liberais 

como Grã-Bretanha, França, os Países Baixos, Bélgica e os EUA (HOBSBAWN, 1995).  

Mesmo antes da Segunda Guerra já havia uma luta contra o imperialismo no continente 

africano, como por exemplo “a resistência somali alcançou seu ápice com a declaração da jihad 
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contra o imperialismo europeu feita por Sayyid Muhammad ‘Abdille Hassan, em 1895” (2013, 

p. 313). Mas esses movimentos anti-imperialistas acabavam sendo reprimidos, ou perdendo 

forças por inúmeras questões políticas e até mesmo econômicas, o domínio colonial clássico 

durou cerca de 75 anos no continente, e a dominação e os momentos em que as colônias 

conseguiram ser mais influentes era no entre guerras e também na crise econômica de 1929 

(VISENTINI; PEREIRA; DARIO, 2014). 

A crise do imperialismo deu força à crescente do comunismo no continente africano, 

levando a cooperação com Estados comunistas como, por exemplo, a URSS7.  Essa aproximação 

foi um agente muito importante neste movimento de denúncia ao imperialismo (SILVÉRIO, 

2013). Outro fator que influenciou no processo de independência dos Estados africanos foi o pan-

africanismo que surgiu entre os séculos XIX e XX, organizado por W.E.B Dubois. Esse 

movimento, entretanto, nasce fora do continente, criado por escravizados nas colônias do Caribe 

e da Inglaterra. (VISENTINI; ANALUCIA; DARIO, 2014). 

O pan-africanismo, ao longo do tempo, passou a ter diversas vertentes pelo continente, mas 

cresceu como um sentimento de união, cada vez mais politizado, e fazendo com que os Estados 

africanos tivessem mais voz em seus territórios (VISENTINI; ANALUCIA; DARIO, 2014). 

Apesar da tentativa das colônias de tentar manter, conduzir e influenciar os processos de 

independência, líderes, como o já citado Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere, Mobido Keita 

e Leopold Senghor preocupavam as metrópoles com sua influência. Ressalta-se que tanto o pan-

africanismo quanto a negritude – movimentos políticos e sociais – foram desenvolvidos no Caribe 

e na Inglaterra e transmitidos a elite africana, fator que acabava por prejudicar certas políticas de 

integração (VISENTINI; ANALUCIA; DARIO, 2014). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade árabe vive uma mudança na qual as elites 

se relacionam com o sistema imperialista europeu, e os demais buscam novas estruturas para a 

economia. Para aumentar o sentimento anti-imperialista questões econômicas, como a 

nacionalização do canal de Suez, foram utilizadas para justificar que, assim, os Estados dessas 

regiões teriam como se tornar livres depois de séculos de imperialismo e colonialismo). Neste 

cenário, pode-se ver a luta não somente contra o imperialismo europeu como também em 

 
7 Entre 1945 e 1960 Estados socialistas estavam abertos a contribuir com o movimento anticolonialista africano, 

atuando contra um inimigo comum, o imperialismo internacional. Essa contribuição se deu de forma material e 

diplomática. Muitos Estados africanos após se independerem, solicitaram cooperação da URSS e das 

democracias populares europeias, tanto para escapar do neocolonialismo quanto para não serem influenciadas 

pelos países capitalistas, entre 1957 e 1985 a URSS assinou mais de quarenta acordos com países africanos ( 

SILVÉRIO, 2013). 
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oposição ao imperialismo estadunidense, feito através de acordos geralmente econômicos, 

propostos de formas desiguais (FERABOLLI, 2005). 

Os processos de descolonização segundo Elikia M’Bokolo (2011) não podem ser 

enumerados devido à falta de documentação, porém, podem-se elencar elementos que levam até 

o ápice desse processo, que, de forma geral, são um novo ambiente, criado com o final da Segunda 

Guerra Mundial, com o anticolonialismo proposto por Estados Unidos e URSS, o renascimento 

do nacionalismo árabe e a emergência do Terceiro Mundo, muito influenciados pelo afro-

asiaismo. 

A caminhada para a independência no continente africano teve início em 1940 com a Greve 

dos mineiros na Rodésia do Norte, que acabou por influenciar outras greves nos anos seguintes. 

Em paralelo, diversos movimentos políticos colaboraram na luta pela emancipação: Em 1944 a 

Conferência de Brazzaville; Insurreição Belga; em 1949 a ONU vota a independência das 

colônias italianas Líbia e Somália; em 1951 ocorre o primeiro congresso Pan-Africano. As 

independências foram sendo postergadas pelas metrópoles com o uso da força em diversas vezes, 

mas essa opressão aumentou o nacionalismo e a vontade de ter uma identidade e liberdade dentro 

do continente (M’BOKOLO, 2011). Porém alguns Estados de colonos brancos e Portugal 

resistiram a tendência das independências por um período maior de tempo (HOBSBAWM, 1995). 

1.1.3 Influência das Teorias Pós-Coloniais nos Processos de Libertação 

As teorias pós-coloniais fizeram parte de um importante processo de conscientização nos 

movimentos de libertação da Ásia e da África. Segundo Robert Young (2016), utilizando 

elementos anti-imperialistas, anticolonialistas e marxistas, as teorias pós-coloniais adicionaram 

uma nova perspectiva aos movimentos de libertação. Em sua tentativa de extinguir os resquícios 

do colonialismo nos países colonizados e nos colonizadores, o pós colonialismo teórico 

contribuíu aos movimentos emancipatórios em objetivos pontuais: questionar a visão 

eurocêntrica do sistema; auxiliar no processo de validação da soberania dos novos Estados em 

frente aos colonizadores; viabilizar uma terceira opção em vista da polarização; e expandir as 

possibilidades dos “novos Estados” para além da garantia de soberania (YOUNG, 2016).  

As teorias pós-coloniais definem-se pela tentativa de entender os efeitos do colonialismo 

nos Estados colonizados e nos colonizadores partindo da visão dos dominados como base. Como 

diferencial, as teorias pós-coloniais não se limitam a entender os efeitos somente políticos, mas 

também analisam as consequências culturais e sociais deixadas pelo colonialismo em ambos os 

lados (YOUNG, 2016). Ademais, as teorias pós-coloniais podem ser divididas em 3 fases: 
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anticolonial, canônica e decolonial (BALLESTRIN, 2017). Essa divisão nos ajuda a entendermos 

a evolução do pensamento pós-colonial bem como as peculiaridades de cada período.  

A primeira fase do pós-colonialismo, a fase anticolonial, é marcada pelos movimentos de 

independência, lutas de libertação nacional além da identificação do racismo como instrumento 

colonial. Autores como Aimé Césaire e Frantz Fanon – influenciados pelas teorias marxistas – 

são representantes chave desse primeiro ciclo do pensamento pós-colonial (BALLESTRIN, 

2017). Aimé Césaire denunciou a hipocrisia e o racismo do humanismo, ressaltando a crueldade 

do colonialismo, além de defender que a sociedade capitalista não teria condições de desenvolver 

um direito humano (CÉSAIRE, 1978). Enquanto Fanon defendeu que para as colônias se livrarem 

das amarras dos colonizadores, para destruir o complexo de inferioridade frente ao povo europeu 

e atingir uma profunda descolonização é necessário um combate violento contra o colonialismo. 

Além disso, Frantz ressaltou que, após a descolonização, faz-se necessário fortalecer uma 

consciência nacional que possa desenvolver uma consciência política e social nas massas 

conduzindo ao humanismo (FANON, 1968). 

A segunda fase do pós-colonialismo, chamada canônica ou pós-estruturalista, é baseada em 

análises discursivas, as quais denunciam estereótipos utilizados pelo eurocentrismo como 

ferramentas de manutenção do poder colonial e imperial. Edward Said foi um dos grandes 

escritores dessa segunda fase, o qual se debruçou sobre literaturas e textos europeus e 

desenvolveu a teoria da invenção do oriente pelo ocidente (BALLESTRIN, 2017). Em sua obra, 

O Orientalismo, Said expõe o orientalismo como discurso europeu de dominação, o qual – 

carregado de ideais racistas e imperialistas denotando a superioridade europeia – estipula uma 

relação de poder entre o oriente e o ocidente (SAID, 1990). Outra contribuição importante para 

essa fase do pós-colonialismo é a Gayatry C. Spivak, a qual denota a criação do sujeito colonial 

como outro enquanto violência. Assim como o Said, a Spivak também trabalha com análise de 

discurso à medida que questiona o sujeito oprimido/subalterno. Ao longo de sua obra, Gayatry 

demonstra a impossibilidade de fala desse sujeito subalterno, além de diferenciar a fala do sujeito 

subalterno da metrópole e o da colônia bem como do sujeito subalterno feminino (SPIVAK, 

2010). 

A terceira fase do pós-colonialismo, a fase descolonial, tenta inserir as perspectivas latino 

americanas, bem como enrijecer as críticas à modernidade e ao eurocentrismo (BALLESTRIN, 

2017). Um grande crítico ao imperialismo europeu é o Samir Amin, o qual apontou o 

eurocentrismo como fenômeno moderno marca do mundo capitalista. Para Amin, o 

eurocentrismo propõe o modelo ocidental como único exemplo útil para o mundo, transmitindo 

uma utopia liberal construída pela fórmula mercado mais democracia. O eurocentrismo impregna 
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teorias e ideologias sociais, as quais servem em grande parte para justificar o eurocentrismo e a 

ocidentalização do mundo. Samir evidenciou a ocidentalização do mundo como manifestação da 

influência alcançada pelo universalismo humanista europeu, o qual tenta justificar a 

superioridade do sistema capitalista (AMIN, 1989).  

Em suma, podemos classificar o foco de estudo do pós-colonialismo em três grandes áreas 

sob o impacto do colonialismo: político, cultural e intelectual (BALLESTRIN, 2017, p. 511). 

Complementando, Young (2016, p. 6, tradução nossa) ainda cita “A teoria pós-colonialista 

envolve uma análise política da história cultural do colonialismo e investiga os efeitos 

contemporâneos no ocidente e nas culturas tri continentais, fazendo conexões entre o passado e 

as políticas do presente.”8 As teorias pós-coloniais são, portanto, frutos de um processo dialético 

não só de teorias anteriores que ajudaram a desenvolver movimentos anticoloniais, mas também 

dos próprios processos de descolonização (YOUNG, 2016).  

O anticolonialismo é um fenômeno europeu criado a partir das preocupações europeias 

quanto à colonização. Quase tão antigo quanto o próprio colonialismo, seu enfoque foi nos efeitos 

que a colonização causaria na Europa. O anticolonialismo pode ser dividido em duas correntes 

argumentativas, a corrente moral – que teve seu início na Espanha – e a corrente econômica – 

como um forte argumento britânico .  Os argumentos morais ganharam forma principalmente 

com os discursos do bispo Bartholomé de Las Casas que questionou a legitimidade da ocupação 

espanhola nas Américas durante o século XVI (YOUNG, 1950). Esses discursos defenderam a 

igualdade dos direitos aos índios como o direito à liberdade, a soberania e os direitos individuais. 

Assim, essas propostas discursivas lançaram as bases do que viriam a ser os direitos humanos e 

deslegitimaram a colonização espanhola – assegurando direitos aos povos indígenas 

(BRAGATO, 2016).  

Por outro lado, a base argumentativa econômica desenvolveu seus alicerces na Grã-

Bretanha, por conta dos movimentos abolicionistas. Os abolicionistas, embora terem feito um 

importante acréscimo aos direitos humanos com questões envolvendo o papel da mulher, direito 

dos trabalhadores e o trabalho infantil, não eram necessariamente anticolonialistas. De fato, o 

discurso contra a escravidão, diversas vezes justificou, a colonização como um mecanismo de 

“proteção do povo colonizado”. Todavia, as questões abolicionistas possuíam um caráter 

econômico forte para o Reino Unido, o que fez com que o anticolonialismo desenvolvido na Grã-

Bretanha incorporasse essa mesma peculiaridade. Primeiramente questionando a rentabilidade de 

 
8 “Postcolonial theory involves a political analysis of the culture history of colonialism, and investigates its 

contemporary effects in western and tricontinental cultures, making connections between the past and the politics 

of the present.” (YOUNG, 1950, p.6).  
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possuir colônias, as correntes teóricas inglesas argumentavam que o assentamento de colônias 

tornava as indústrias menos competitivas. Além disso, defendiam que os benefícios dos 

monopólios de mercado das colônias eram uma ilusão e que a abertura desses mercados seria 

mais compensatória. O anticolonialismo como um todo abrangeu diferentes questões ao longo 

dos anos, contudo, sempre omitindo o ponto de vista dos colonizados (YOUNG, 2016).  

Igualmente, a teoria marxista9 inspira os processos de independência e a fundamentação 

pós-colonial. Suas principais características quanto ao colonialismo são os traços humanitários, 

algumas tradições liberais advindas do anticolonialismo e, principalmente, a defesa da libertação 

nacional. Compartilhando o escopo comum ao dos movimentos nacionalistas – sem 

necessariamente ser de natureza nacionalista em seu âmago –, o marxismo motivou discursos à 

movimentos anticoloniais na Ásia e na África durante todo o século XX. A propagação desses 

discursos alavancou principalmente com a Conferência Anticolonial em Bruxelas no ano de 1927 

e com o estabelecimento da Liga anti-imperialista logo após. Foi pela influência desses discursos, 

por exemplo, que a luta pela independência no Vietnã, na Angola e em Moçambique deflagraram. 

Ademais, como corrente teórica, Young (2016) considerou que o marxismo desempenhou um 

papel chave na história dos movimentos anticoloniais, por durante muitos anos ser a única teoria 

que alertava sobres os perigos do imperialismo ocidental. Essa visão crítica quanto ao fenômeno 

imperial surgiu da sua análise do sistema capitalista e se tornou responsável por negativar os 

conceitos de império e imperialismo. Apesar de algumas divergências quanto a agenda do pós-

colonialismo – principalmente por dirigirem suas preocupações a diferentes níveis –, o marxismo 

possui uma grande influência no pós-colonialismo e, se combinados, podem propor novas 

perspectivas aos problemas da colonização (BALLESTRIN, 2017). 

 À parte das teorias anticoloniais e marxistas, o pan-africanismo e o pan-arabismo 

convergiram em algumas das características citadas anteriormente ao mesmo tempo em que 

desenvolveram suas próprias histórias. Apesar de suas singularidades, esses movimentos e os 

movimentos anticolonialistas como um todo – bem como suas teorias – influenciaram-se ao longo 

dos seus desenvolvimentos. Young (1950), por exemplo, defendeu que tanto o pan-africanismo 

como o pan-arabismo foram movimentos internacionais anticoloniais. Enquanto que a autora 

Elisa Larkin Nascimento (1980) demonstrou que os primeiros movimentos pan-africanos não 

foram de caráter anticolonialista.  

 O pan-africanismo é caracterizado pela defesa dos direitos do povo africano 

independentemente do lugar onde se encontram. Segundo Nascimento, “é a teoria e a prática da 

 
9 O marxismo é caracterizado como uma teoria com ideais anticapitalistas e de uma unificação universal 

(NOGUEIRA; MESSARI, 2005).  
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unidade essencial do mundo africano” (NASCIMENTO, 1980, p. 73). A priori, o pan-africanismo 

defendeu a igualdade dos negros na américa, os quais sofriam com as bases culturais racistas do 

país. Contudo, com o passar do tempo, o movimento se transformou e assumiu ideais que 

defendiam a descolonização africana bem como o progresso político e social do continente. É 

possível citar como objetivos centrais do pan-africanismo a promoção e o desenvolvimento dos 

africanos, a luta contra o imperialismo, o desenvolvimento da consciência e da unidade africana 

assim como o progresso social (PEREIRA et al, 2014). 

Apesar de em suas origens, algumas correntes terem defendido a volta do povo africano à 

África, ao longo dos anos o pan-africanismo se modificou e expandiu seus ideais. O pan-

africanismo como processo discursivo não possui uma origem concreta, contudo é possível notar 

registros de movimentos com caráter pan-africanos desde de o século XVIII (NASCIMENTO, 

1980). Para Devés-Valdés, o pan-africanismo se organizou ao longo de três gerações com 

consideráveis diferenças entre si – principalmente pelo espaço no qual as ideais de cada geração 

surgiram –, mas que juntos contribuíram para que os africanos de diferentes partes do mundo 

tivessem voz (DEVÉS-VALDÉS). Du Bois, um dos grandes pensadores do movimento pan-

africano, defendeu que a identidade negra cria uma duplicidade na medida em que se encontra ao 

mesmo tempo no mundo de sua nacionalidade e no mundo negro. Du Bois trabalhou com esse 

conceito de dupla-consciência principalmente em relação a história dos negros nos Estados 

Unidos ao mesclar a história da escravidão e da abolição com a história norte-americana. Ao 

analisar as condições dos escravos libertos logo após a abolição, é possível notar as raízes do 

preconceito racial americano – em evidência o preconceito de cor no sul do país que, para autor, 

é o problema do século XX (DU BOIS, 2004). 

Outro autor importante para o movimento do pan-africanismo é Nukrumah, o qual começou 

seus estudos sobre o impacto do colonialismo e do imperialismo nos EUA, mas que deu início ao 

desenvolvimento do seu pensamento anos mais tarde no Reino Unido – um dos maiores impérios 

colonizadores da época. Nukrumah denunciou os supostos benefícios da colonização que 

justificavam o imperialismo como uma ajuda aos colonizados e desconsideravam o fato de que 

as colônias eram para suprir as necessidades dos impérios. Para o autor, a África deveria romper 

completamente com suas colônias, buscando uma liberdade total e uma unificação africana. 

Todavia essa libertação não deveria ser o objetivo final dessa luta, pois os africanos deveriam 

continuar para manter essa liberdade e não se curvar a uma burguesia nacional – principalmente 

pelo imperialismo ter sido uma resposta aos beneficiados pelo capitalismo (NUKRUMAH, 

1973).  
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 Ao longo do século XIX, os movimentos anticoloniais africanos incorporaram o pan-

africanismo como elemento central. Contudo, como um movimento político, foi só em 1900 que 

houve o primeiro Congresso Pan-africano. As principais pautas estabelecidas pelo Congresso 

foram reivindicações quanto ao tratamento dos povos colonizados pelas colônias, apelando pela 

“sabedoria e humanização” europeia. Apesar do tom discursivo usado ter demonstrado o nível de 

dominação cultural que as colônias instalaram no continente africano, a convenção foi uma 

abertura internacional ao movimento pan-africanista (NASCIMENTO, 1980). Fazendo apelos à 

Rainha do Império Britânico, o congresso pontuou suas preocupações quanto à segregação e 

degradação dos nativos - incluindo a posse de nativos pelos colonizadores -, as condições de 

trabalho nas colônias - em alguns casos análogos a escravidão -, além de gerar um sentimento de 

união do povo negro e seus descendentes por todo o globo (PRIMEIRO CONGRESSO PAN-

AFRICANO, 1900).  

O segundo Congresso Pan-africano aconteceu dezenove anos após e, além da busca pelos 

direitos do povo africano, lançou a ideia de uma gradativa auto gerência pelos próprio 

colonizados – sem considerar uma descolonização (NASCIMENTO, 1980). Entre as pautas do 

congresso, estão a escolha da Liga das Nações de supervisionar os direitos dos nativos - os quais 

abrangiam a todos os “negros civilizados” direitos iguais, direito a liberdade de consciência, à 

propriedade, saúde e trabalho (CONTEE, 1972). Em resposta, o general Smuts bombardeou a 

África Sul-ocidental (atual Namíbia) criando um grande massacre no continente africano 

(NASCIMENTO, 1980). 

Foi o quinto Congresso Pan-africano que assumiu um caráter anticolonialista  

(NASCIMENTO, 1980), o qual incentivou a conquista da independência da África por meios 

pacíficos – considerando a utilização das armas como recurso final. O quinto congresso exigia o 

direito à educação, o direito dos negros de expressar seus pensamento e emoções além da 

demanda pela independência e autonomia da África (QUINTO CONGRESSO PAN-

AFRICANO, 1945). Esse novo viés motivou a luta pela independência do Quênia. 

 As mudanças radicais nas pautas dos Congressos Pan-africanos aconteceram pelo 

crescimento gradual da valorização das culturas e identidades africanos, pelas violentas 

repressões como o de Namíbia e, principalmente, pela influência da Associação Universal para o 

Avanço Negro (UNIA). A UNIA foi um movimento internacional negro criado por Garvey10 que 

influenciou o pan-africanismo como um todo. A UNIA fez a primeira Convenção dos Povos 

Africanos do Mundo em 1920 – condenando o colonialismo e declarando o direito aos povos 

 
10 Marcus Garvey foi um importante líder do movimento pan-africano do século XX,. Além da UNIA, Garvey 

participou ativamente dos Congressos Pan-africanos de 1919 a 1927 (NASCIMENTO, 1980).  
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africanos de autogovernarem-se. Embasando-se em sua complexibilidade, o pan-africanismo não 

pode ser encaixado somente como um movimento anticolonial. Por isso sua dificuldade de 

pertencimento a qualquer corrente teórica, mas é evidente que foram os movimentos pan-

africanos que desenvolveram um espaço para a teoria pós-colonial (NASCIMENTO, 1980).  

Outro movimento que influenciou o sistema internacional na luta contra o imperialismo foi 

a conferência anticolonial. A Conferência - que ocorreu em Bruxelas no ano de 1927 - originou 

a Liga contra o Imperialismo, contando com representantes da Europa, Ásia, África e América 

(UNESCO, 2010). O evento serviu principalmente como um espaço no qual ativistas anti-

imperialistas poderiam debater, além de se tornar um grupo de pressão pública contra o 

colonialismo e o anti-imperialismo nas capitais imperiais (YOUNG, 2016). Outro movimento 

importante foi a Conferência de Nova Deli de 1949 que aconteceu na Indonésia e liderou a 

abertura de um espaço para a solidariedade afro-asiática – preludiando a Conferência de Bandung 

(ESLAVA et al, 2017).  

Enquanto o pan-africanismo teve seu sentimento de nacionalidade enfraquecido durante o 

colonialismo, o pan-arabismo conseguiu manter esse sentimento consolidado, o que explica o 

renascimento do Islã nas lutas de libertação nacional e as tentativas de relembrar as heranças 

passadas (FANON, 1961). Assim como o pan-africanismo, o pan-arabismo não pode ser 

enquadrado como um simples movimento anticolonial. O pan-arabismo é caracterizado pela 

crença de que o povo árabe deveria criar um Estado único (FERABOLLI, 2005). Esse viés 

nacionalista se encontra nas origens do pan-arabismo pelo século XIX. Foi no início do século 

XX, no entanto, que o pan-arabismo assumiu um caráter anticolonialista. Contra o sistema de 

mandatos adotado após a I Guerra Mundial – o qual fundamentava a “supervisão” da França e do 

Reino Unido sobre os territórios árabes –, o pan-arabismo ajudou nos processos de libertação da 

Síria, principalmente pela primeira declaração de independência da Síria em relação à França em 

1920 (VICENZI, 2006). Mesmo que essa tentativa de independência tenha falhado, foi um marco 

importante para a disseminação dos discursos pan-arábicos no quesito de incentivo emancipatório 

do mundo árabe. Para além dos processos emancipatórios, o pan-arabismo tentou criar espaços 

de aproximação aos povos árabes ao longo do século XX.  

A Liga Árabe, por exemplo, foi criada pelo Egito, Iraque, Iêmen, Emirado da 

Transjordânia, Líbano e Síria em 1945 (ACCIOLY et al, 2016, p. 478). Em 1950, a Liga Árabe 

assinou o Tratado da Junta de Defesa e Cooperação Econômica (TJDCE) com o objetivo de 

desenvolver a economia nos países árabes. Além disso do TJDCE, a Liga desenvolveu outros 

tratados com o intuito de facilitar as relações comerciais entre si. Como movimento ideológico, 

a criação da República Árabe Unida pela Síria e Egito (bem como a adesão do Iêmen algumas 
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semanas após a criação) se destacou pela tentativa de começar uma união pan-arábica. Contudo, 

nem a Liga Árabe nem a República Árabe Unida conseguiram superar as diversidades do mundo 

árabe e conquistar uma unidade cultural (FERABOLLI, 2005). 

 Ao longo do século XX, todas essas correntes anticoloniais bem como os movimentos 

identitários em certa medida influenciaram o pós-colonialismo. Todavia, estes devem ser 

distinguidos da teoria pós-colonialista, pois não abrangem toda a sua complexibilidade. As teorias 

anticoloniais abriram espaço para a independência das colônias e a busca pela sua soberania. 

Contudo, foram as teorias pós-coloniais que identificaram que as declarações de independência 

não erradicavam a submissão cultural desses povos. O diferencial dos pós colonialistas foi trazer 

para a teoria a visão dos colonizados – o que só foi possível com a valorização das identidades 

desenvolvida pelo pan-africanismo e o pan-arabismo (YOUNG, 2016). As teorias pós-coloniais, 

portanto, identificaram na questão de identidade um ponto crucial para a “desimperialização” do 

terceiro mundo. Mas mais além do que essa singularidade com os movimentos identitários, o pós-

colonialismo considerou as questões de representação, poder, subjetividade e conhecimento as 

bases para entender e erradicar esse pensamento de hierarquia cultural. Esse pensamento reflete 

o controle do poder colonial e imperial e reproduz, ao mesmo tempo em que corrobora, com uma 

disparidade além da relação império/colona: uma desigualdade de classe, gênero e raça 

(BALLESTRIN, 2017).  

 Outro destaque na singularidade das teorias pós-coloniais é a não desconsideração da 

influência que as nações colonizadas tiveram nas próprias colônias. Isso, pois, para extinguir esse 

pensamento hierárquico, é necessário um trabalho nas estruturas internas dessas culturas 

dominantes. A teoria pós-colonial também assumiu uma cautelosa atenção aos movimentos 

nacionalistas, por entender os perigos que as ideologias nacionalistas apresentam (YOUNG, 

2016). Como objetivo central da teoria, Young (2016) explanou, 

A crítica do pós-colonialismo foca nas forças de opressão e na dominação coerciva que 

opera no mundo contemporâneo: as políticas de anticolonialismo e neocolonialismo, 

raça, gênero, nacionalismo, classe e as etnias que definem seu terreno. O interesse na 

opressão do passado será sempre guiado pela relação daquela história com o presente. 

Nesse sentido, o compromisso intelectual da teoria pós-colonialista será sempre 

procurar arduamente novas formas de engajamento do trabalho intelectual que contribua 

para a nova criação de uma ideologia dinâmica e transformações sociais. (YOUNG, 

2016, p. 11, tradução nossa)11. 

 

 
11 Postcolonial critique focuses on forces of oppression and coercive domination that operate in the contemporary 

world: the politics of anti‐colonialism and neocolonialism, race, gender, nationalisms, class and ethnicities define 

its terrain. Interest in oppression of the past will always be guided by the relation of that history to the present. In 

that sense, postcolonial theory’s intellectual commitment will always be to seek to develop new forms of engaged 

theoretical work that contributes to the creation of dynamic ideological and social transformation.” (YOUNG, 

1950, p. 11). 
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O pós-colonialismo como teoria, portanto, não se centra unicamente na conquista da 

independência, mas também na inserção desses novos Estados no sistema, bem como no bem-

estar dos indivíduos dessas novas nações. Considerando a capacidade de cada novo Estado se 

tornar opressor perante questões individuais do seu próprio povo, questões de gênero e classe 

entram na pauta dos pós-colonialistas (YOUNG, 2016). Trata-se, assim, do resultado de 

complexos processos e teorias do século XX. São as teorias anticoloniais e marxistas que criaram 

espaços para o desenvolvimento do pós-colonialismo. Foram também os movimentos pan-

africanos e pan-arábicos que expandiram as visões não-ocidentais, as quais se tornariam a base 

da teoria pós-colonial. 

1.2 ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS 

1.2.1 Funcionamento e Procedimentos da Conferência 

Durante a Conferência de Bandung, havia uma enorme audiência acompanhando o 

momento, com diversas pessoas, organizações e países com sua atenção voltada para a cidade. 

Diferente de outras conferências, diversos delegados e representantes que estavam na cidade, 

participaram de diversos eventos públicos e atividades ao lado da população local. Estes eventos 

abordaram temas e discussões sobre cultura, economia e política, assim, a cidade inteira, acabou 

por ser o palco da Conferência (ESLAVA et al., 2017). Essa magnitude, relativa à conferência, 

foi propositalmente estruturada por pelos criadores da Conferência, sendo eles Sukarno, Nehru, 

Zhou Enlai e Nasser. Eles sabiam da importância da Conferência e da repercussão que esta estava 

tendo no mundo, por isso, era importante que ela não fosse somente uma reunião fechada e sim, 

quase como um espetáculo (SHIMAZU, 2011). 

 A Conferência em si apresentou momentos de muita tensão entre os participantes, muito 

por causa da própria tensão do panorama internacional frente à Guerra Fria que, através de 

Estados como as Filipinas e a Tailândia, que se identificavam como representantes do ocidente, 

colidiram com Estados como a Índia, que carregava a ideia no não-alinhamento aos interesses 

das potências. Aliado a essa divergência de ideias internas entre os Estados, a participação da 

República Popular da China também foi um ponto de tensão na Conferência, posto que sua 

presença foi interpretada como uma extensão das questões referentes à polarização da Guerra 

Fria (SHIMAZU, 2011). 
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1.2.2 Movimentos de Libertação Nacional 

De acordo com Fanon, libertação nacional significa um renascimento nacional, uma 

restituição da nação ao povo (FANON, 1968). Já para a nomenclatura da política de 

descolonização das Nações Unidas, o termo “Movimentos de Libertação Nacional” se refere a 

uma organização que lidera, em regra, pela força das armas, a independência de pessoas sob o 

domínio colonial, estrangeiro ou racista, como já foi dito em diversas resoluções da Assembleia 

Geral relativas ao direito de autodeterminação dos povos (BOCZEK, 2005). 

Fanon afirma que o processo de descolonização é sempre violento seja em qualquer nível 

que estudemos, pois ela é uma substituição de uma “espécie” de homens por outra, sem transição, 

uma substituição total, completa e absoluta. Pode-se dizer também que é a instalação de um novo 

Estado, uma nova nação, relações diplomáticas, orientação política e econômica (FANON, 1968). 

Já Linhares explica que enquanto o processo de colonização foi resultado de uma ação europeia 

a partir do século XVI, totalmente complexa e diversificada, a descolonização por outro lado 

deve ser vista como um amplo processo histórico ligado à crise do capitalismo na década de 1930 

e à Segunda Guerra Mundial, com consequências devastadoras aos impérios coloniais 

(LINHARES, 2002). 

Como visto, a Segunda Guerra Mundial teve um papel relevante no processo de 

descolonização, pois a mesma afetou a periferia colonial e foi mais a fundo nas tendências à 

descolonização (VISENTINI; PEREIRA, 2015). A guerra ainda não tinha terminado como um 

todo no continente europeu e no Extremo Oriente. Quando se reuniu a Conferência de São 

Francisco em abril-junho de 1945, os Estados Unidos tinham como objetivo discutir entre os 

aliados militares que foram vitoriosos sobre o nazifascismo a produção de uma carta ou de uma 

constituição internacional capaz de assegurar a paz entre os povos. Com tudo isso foi feita a Carta 

da Organização das Nações Unidas, na qual recebeu cerca de 50 Estados fundadores. Após algum 

tempo, este número chegou a 120, o que serve como indicador da agilidade com que se deu o 

processo de construção dos novos Estados afro-asiáticos. No fim do século passado, o número de 

países membros da ONU já passou de 190 (LINHARES, 2002).  

Já no final da década de 1960, no final da Guerra Fria, foram verificadas alterações e 

mudanças importantes no estatuto político de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-

Bissau e o Arquipélago do Cabo Verde, que veem sua independência reconhecida depois de 20 

anos de guerras coloniais (na liderança de suas respectivas organizações nacionalistas). Seja por 

meios pacíficos ou por intermédio de longas e duras lutas internas, às vezes com um caráter de 

guerra civil como foi no caso do Congo Belga e de Angola, os velhos coloniais terminaram. Na 
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Ásia, África, Antilhas e Guianas, e nas ilhas do Pacífico, onde foi estabelecido o poder do império 

criado e espalhado a partir da Europa, a dominação às culturas locais e seus sistemas sociais foi 

profunda e devastadora. Por onde os colonizadores passaram, ficaram suas respectivas marcas 

como um rastro impagável, e de uma forma que quando os mesmos foram embora quase nada 

restava para ser conservado nem desenvolvido para as vítimas de suas dominações, nem mesmo 

sua própria identidade (LINHARES, 2002). 

Assim, foram formados movimentos de guerrilha que iriam desde o nacionalismo 

anticolonial, até formas socialistas nas colônias europeias que eram ocupadas pelo Japão. No 

Magreb (norte da África) e no Machrek (Oriente Médio), por exemplo, o nacionalismo árabe 

estava atingindo altos níveis de consciência e de mobilização popular. Este movimento gigante 

no território afro-asiático é muito importante para entender a Guerra Fria, pois a Europa se torna 

um território relativamente estabilizado em comparação com as áreas de influência da política 

bipolar (VISENTINI; PEREIRA, 2015).  

Localizada no continente africano, Angola tinha muito potencial, como o petróleo de 

Cabinda, minérios e recursos agrícolas, e junto de tudo isso veio uma grande competição 

internacional, além do próprio colonialismo português. A própria divisão do movimento 

anticolonialista se tornaram cruciais após 1974, que marca o fim da dominação de Portugal: o 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), multirracial e marxista (URSS), com o 

predomínio da nação quibunbo; a Frente de Libertação Nacional de Angola (FLNA), 

anticomunista, apoiada pelos Estados Unidos e pelo ex-Zaire (Congo) no norte do país; a União 

Nacional pela Independência Total de Angola (UNITA), que primeiramente era maoísta e que, 

mais tarde, receberá o apoio da África do Sul, se tornando então anticomunista e mantendo como 

base de atuação a região centro-sul. A partir de 1975 se espalhou a guerra civil, com diferentes 

facções em luta recebendo apoio de potências estrangeiras. Tropas sul-africanas invadem Angola, 

dando ajuda ao UNITA no ataque a Luanda. Cuba passa a apoiar de maneira militar o MPLA. 

Com a retirada dos portugueses, o líder do MPLA (Agostinho Neto) é proclamado presidente da 

República Popular de Angola, na qual o regime foi reconhecido como sendo socialista. Com a 

sua morte em 1979, a presidência passou a seu sucessor sem a suposição de paz à região nem a 

satisfação dos interesses em jogo (LINHARES, 2002). 

Também localizado na África, em Moçambique a revolução não foi muito diferente no 

que se diz respeito à descolonização. 80% de sua população são pequenos produtores de 

subsistência e o país vive praticamente de auxílios vindos de fora. A guerra civil que aconteceu 

entre 1974 e 1990 teve como saldo negativo a morte de 1 milhão de pessoas e a saída de 1,7 

milhão de habitantes que passaram à condição de refugiados. A própria declaração de 
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independência feita em 1975 foi acompanhada da saída de 500 mil colonos, uma grande perda de 

mão-de-obra qualificada. A África do Sul, sua vizinha muito poderosa, tem todas as condições 

para executar uma importante influência política e econômica no país, que já vem sendo 

comprovado nos últimos anos com o fim do chamado socialismo africano, na década de 1980, 

após a morte de Samora Machel, chefe da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), 

primeiro presidente de Moçambique e que se proclamava comunista. A mesma foi vítima de um 

acidente de aviação em 1986. A FRELIMO lutou durante dez anos contra Portugal, e só no final 

e com a eleição de Machel a Frente tomou o poder (LINHARES, 2002). 

Já na Argélia, em 1954 os ativistas argelinos fundam a Frente de Libertação Nacional 

(FLN), que desencadeia de imediato a luta armada pela independência. As repressões sangrentas 

das manifestações nacionalistas e anticolonialistas no nordeste da Argélia em 1954 tornaram a 

rebelião inevitável. Mohamed Boudiaf e os cinco companheiros que tinham fundado a FLN 

indicam o início do conflito para novembro, que ficará conhecido como o “dia de todos os santos 

vermelho”. A FLN e o Exército de Libertação Nacional são reforçados por militantes de diversas 

forças políticas após o apelo pela luta armada. Já o sistema colonial respondeu a tudo isso com a 

repressão, prisão de inúmeras pessoas e a proibição de partidos argelinos. Depois de muito 

conflito, em 1958 a FLN anuncia o Governo provisório da República argelina (GRRA), que em 

1962 irá negociar a independência em reuniões secretas com a França do general De Gaulle, que 

resultam nos acordos de d’Évian. Logo após a independência, as divisões internas se acentuam 

na FLN, o partido único de ideologia nacionalista e que então apontava ao socialismo 

(LINHARES, 2002). 

Nas regiões da Ásia Oriental e Meridional houveram enormes enfrentamentos armados e 

revoluções, tendo em sua maioria um conteúdo socialista (China, Coreia e Vietnã) ou nacionalista 

(Índia e Indonésia). No período que contempla os anos 50 e 60, o epicentro do processo de 

descolonização se centrou ao mundo árabe (Magreb-Machreck), onde o assunto maior foi o 

nacionalismo árabe de um perfil reformista (Egito, Iraque, Argélia). A partir disso, a África 

Subsaariana se tornou o centro de uma descolonização bastante controlada pelas metrópoles 

europeias, tendo aspectos neocolonialistas. (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

O conflito externo de grande impacto mundial foi a Revolução Chinesa12. Nela ocorreram 

tentativas de intervenção vindas dos EUA e acompanhadas de pressões soviéticas sobre os 

 
12  Revolução Chinesa: “A guerra civil da China se arrastava desde os anos 20. Entre 1937 e 1945 o PCC (Partido 

Comunista Chinês) e o Partido Kuomintang (Nacionalista) acertaram uma relativa trégua e constituíram uma 

frente antijaponesa. Neste período de guerra mundial, os comunistas se fortaleceram política e militarmente, 

tendo incorporado a questão camponesa e nacional. Depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, 

voltaram os choques entre os dois grupos. 
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comunistas para que os mesmos formassem um governo de coalizão com os nacionalistas. Apesar 

da falta de apoio soviético, em 1948, Mao conquistou muitas cidades importantes e foi ao Sul. 

Com a intensificação da Guerra Fria na Europa, mais precisamente a crise da Alemanha e a 

criação da OTAN13, Stalin decidiu encorajar politicamente e apoiar materialmente os comunistas 

da China para acabarem sua revolução. O exército do Kuomintang, derrotado, foi se refugiar na 

ilha de Formosa (Taiwan), enquanto Mao Zedong declarava a República Popular da China. A 

vitória do comunismo na China representava à diplomacia dos EUA uma grande contrariedade, 

pois ela era o principal aliado da capital americana na área da Ásia Oriental e do Pacífico. Os 

americanos então decidiram restaurar a economia do Japão e criar um centro de poder para ser 

apoio de sua política na região (VISENTINI; PEREIRA, 2015).  

Na área da Indochina, que era outra invenção artificial do colonialismo, a política colonial 

francesa teve forte resistência do Movimento Viet-Minh, liderado pelo comunista Ho Chi Minh 

com o objetivo de obter a independência do Vietnã da França e, mais tarde, se contrapor à 

ocupação japonesa. De início foi formado apenas por comunistas, porém o movimento acabou 

por se abrir a qualquer afiliação política. Os membros do movimento organizaram ações de 

guerrilha contra os japoneses, e após a rendição dos mesmos, ocuparam a atual capital do Vietnã, 

Hanói, e proclamaram a independência da República Democrática do Vietnã. A chance de 

recolonizar o país e impedir a independência da República Democrática do Vietnã levou a uma 

longa guerra, que se aprofundou com a chegada dos comunistas chineses ao poder. Os EUA 

tentaram evitar uma vitória comunista no Vietnã após a perda da China e o empate na Guerra da 

Coreia (VISENTINI; PEREIRA, 2015). A Indochina se libertava da França após uma espetacular 

campanha militar com o fim em Diem Bien Phu, conduzindo a admiração internacional ao povo 

vietnamita (LINHARES, 2002). A guerrilha antijaponesa localizada na Coreia do Sul criou 

Comitês Revolucionários por todo o país, os quais se reuniram em assembleia na cidade de Seul 

e declararam a República Popular em 1945, momento que o Japão cedeu e os soviéticos se 

estabeleciam ao norte do Paralelo 38 (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

 Além do caso do Vietnã, outra tentativa de recolonização forçada que resultou em grande 

tragédia ao colonizador foi a guerra promovida pela Holanda contra os nacionalistas da Indonésia, 

liderados por Sukarno14. Os ataques holandeses recebiam a desaprovação da ONU, e sem 

conseguir enxergar a vitória, a Holanda concedeu a independência à Indonésia, porém continuava 

vinculando o ocorrido à União holandesa, ocorrida em 1949. Em 1954, os últimos laços com a 

 
13 Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

14 Foi o primeiro líder da Indonésia independente. Entrou no poder em 1949. Ele criou uma 

“democracia guiada”, na qual o mesmo mantinha o controle. 
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metrópole foram acabados, se estabelecendo um regime nacionalista e neutralista, que tinha apoio 

do poderoso partido comunista da Indonésia. (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

Também outras duas revoltas anticoloniais foram derrotadas. Na Malásia, que era uma 

colônia americana, a independência aconteceu apoiada pelos EUA seguindo padrões 

neocoloniais. Este fato, adicionando a falta de reformas sociais, levou ao retorno da luta armada 

pela guerrilha anti japonesa de forte orientação comunista, no ano de 1949 (VISENTINI; 

PEREIRA, 2015). 

Já na Ásia Meridional, a Índia britânica conseguiu a independência depois que Londres 

se convenceu da inutilidade da manutenção do colonialismo direto em frente a crescente interna 

e à pressão externa. A política colonial britânica, que era caracterizada pelo estímulo das divisões 

internas, e os jeitos que envolveram o processo de descolonização do subcontinente indiano teve 

como resultado a partilha deste e no aparecimento de conflitos étnicos e nacionais que ainda 

continuam (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

Já em 1947, ocorreram as independências da Birmânia, Índia e Paquistão. O Ceilão (que 

depois veio a ser Sri Lanka) e o arquipélago das ilhas Maldivas também tiveram suas 

independências logo em seguida. Enquanto a Birmânia e a Índia instauraram uma linha 

diplomática neutralista, o Paquistão, que era mais frágil, se aproximou lentamente dos EUA 

(VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

Os problemas do Oriente Médio (Machrek) eram bem mais difíceis, porque estavam 

presentes o nacionalismo árabe, o problema judaico e do Estado de Israel, e a luta de interesses 

dos EUA e dos britânicos pelo controle do petróleo da região. Com o Irã, onde a Frente Nacional 

do primeiro-ministro Mossadeg nacionalizou o petróleo, grande parte sob o controle inglês, em 

1951. Se colocando numa enorme pressão interna e externa, o nacionalismo reformista de 

Mossadeg foi acabado por um golpe articulado pela CIA em 1953. A indenização paga então à 

Anglo-Iranian Oil Co. representou a diminuição dos interesses britânicos no país e a vitória dos 

EUA. Já a Síria e o Líbano já tinham conseguido suas independências da França em 1943, e a 

Transjordânia da Grã-Bretanha em 1946, quando a questão do Mandato Britânico na Palestina se 

acentuou (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

Não conseguindo conter a imigração judaica clandestina em 1947, Londres encaminhou 

à ONU a questão palestina. As Nações Unidas fizeram um plano de partilha, pelo qual o território 

passaria a incorporar um Estado judeu e outro árabe-palestino, enquanto aumentava os atos de 

terrorismo nessas duas regiões. O resultado destes atos era a expulsão em massa de palestinos em 

áreas que passavam então a ser povoadas por imigrantes judaicos. Já em 1948, os britânicos 

acabaram seu mandato na Palestina, os judeus declararam o Estado de Israel e as forças da Liga 
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Árabe entraram em guerra contra esta nova nação. As forças do lado judeu eram mais equipadas, 

treinadas e motivadas, tendo a participação de pilotos experientes, a caminho que os árabes 

manifestavam complexas divisões internas. Como resultado, os judeus conseguiram ampliar os 

territórios que controlavam na Palestina, enquanto aumentava o fluxo de refugiados 

(VISENTINI; PEREIRA, 2015). A Organização de Libertação da Palestina, na qual é o 

movimento nacional de libertação mais notável, tem sido concedida por alguns estados 

privilégios e imunidades diplomáticas e tem participado nos debates do Conselho de Segurança, 

com o estatuto sob a Carta das Nações Unidas equivalente a de um Estado que não é membro do 

Conselho, mas que participa, sem voto, na discussão de qualquer questão perante o Conselho 

sempre que o mesmo considere que os interesses desse Estado são especialmente afetados. Em 

1988, a OLP proclamou o "Estado da Palestina", mas sem qualquer afirmação de que tal estado 

existe de fato (BOCZEK, 2005). Em 1950, a Jordânia conectou o território residual ainda em 

mãos palestinas (atual Cisjordânia). A criação do Estado de Israel foi notada pelos países árabes 

como uma espécie de território ou colônia ocidental, atrás da qual novos interesses imperialistas 

estariam entrando na região (VISENTINI; PEREIRA, 2015). 

No Magreb, o nacionalismo árabe era o fator político de maior importância. As rebeliões 

antibritânicas no Egito questionaram a presença semicolonial inglesa num país formalmente 

independente, até que em 1952 o Rei Faruk foi derrubado por um golpe (VISENTINI; PEREIRA, 

2015). 

2 DESAFIOS À LIBERTAÇÃO DA ÁFRICA E DA ÁSIA 

 No presente capítulo será abordado quais são as principais questões econômicas e 

políticas que tornam a libertação das regiões afro-asiáticas um grande desafio.  Esse obstáculo 

deve ser observado como um problema a ser resolvido de modo que englobe todos os países 

envolvidos e lesados pelas ações das metrópoles europeias. Sem desconsiderar as 

consequências culturais, é necessário entender como se deu especificamente a colonização no 

território do Norte da África, bem como a exploração dos recursos naturais e da mão de obra 

nos continentes africano e asiático. 

 Visto a apresentação do contexto e as consequências culturais  será possível identificar 

com mais clareza uma resolução para os problemas a serem citados no Capítulo 3. Assim, 

esclarecendo o processo de colonização e seus efeitos, será possível entender não só como 

resistir a colonização imperial, mas também como solucionar os problemas deixados por ela.  
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2.1 PROCESSO DE COLONIZAÇÃO 

Entre 1880 e 1914 grande parte do mundo, com exceção da Europa e das Américas, foi 

dividido em territórios sob governo direto ou sob dominação política indireta de um ou algum 

Estado de um pequeno grupo: dando destaque à Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, 

Holanda, Bélgica, EUA e Japão. Os que perderam com esse processo foram, até certo ponto, os 

antigos impérios europeus pré-industriais sobreviventes de Espanha e Portugal, o primeiro mais 

que o segundo, apesar de tentativas de aumentar seu território sob seu controle no noroeste 

africano (HOBSBAWM, 2002). 

Esta repartição do mundo entre uma pequena quantidade de Estados foi uma 

demonstração da crescente divisão do planeta em fortes e fracos; em “avançados” e “atrasados”. 

Entre 1876 e 1915, aproximadamente um quarto das terras do globo foram distribuídas ou 

redistribuídas como colônias entre meia dúzia de Estados. O Reino Unido expandiu seu 

território em cerca de dez milhões de quilômetros quadrados, a França em cerca de nove, a 

Alemanha teve mais de dois milhões e meio, e a Bélgica e Itália pouco menos que essa extensão 

cada uma (HOBSBAWM, 2002). 

Até o ano de 1880 apenas uma parte limitada da África era governada diretamente por 

europeus, já na outra parte os próprios reis e rainhas africanas, chefes de clãs e de linhagens, 

impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza diferentes estavam no 

controle de sua independência e soberania (BOAHEN, 2010). Porém no ano de 1914, com 

exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira foi-se dividida em colônias e sujeita à 

dominação de potências europeias, ou em outras palavras, teve de enfrentar o colonialismo 

(SILVÉRIO, 2013). 

A atitude dos africanos diante do colonialismo foi que, na sua esmagadora maioria, 

autoridades africanas declararam serem profundamente contrários à mudança e decididos a 

manter o status quo, e acima de tudo, assegurar sua soberania e independência. O povo tinha 

plena confiança em suas crenças, magias, antepassados, deuses ou deus, e que eles não 

deixariam de vir se precisassem. A religião foi uma das armas mais utilizadas contra o 

colonialismo, e muitos dos líderes africanos, em vésperas de confrontos, recorreriam às orações, 

aos sacrifícios ou às poções e feitiços (SILVÉRIO, 2013). 

No entanto, um fato não vinha na mente dos africanos: em 1880, graças ao 

desenvolvimento da revolução industrial no continente europeu e ao progresso tecnológico 

devido à própria revolução, como a invenção do navio a vapor, estradas de ferro, telégrafo e, 

acima de tudo, a primeira metralhadora, os colonizadores já não queriam apenas trocar bens, 
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mas sim exercer controle político direto sobre a África. Além de tudo isso, os dirigentes 

africanos não sabiam que as espingardas que eles mesmos utilizavam e guardavam até então 

estavam totalmente antiquadas, e não podendo ser comparadas aos novos fuzis europeus 

(BOAHEN, 2010). 

Um ato que aperfeiçoou a partilha da África foi o caráter expansionista da política 

francesa entre 1879 e 1880, anunciado pela participação da mesma junto com o Reino Unido 

no controle do Egito (1879), pelo envio de Savorgnan de Brazza ao Congo, pela ratificação de 

tratados com Makoko (chefe dos Bateke), bem como pelo restabelecimento da iniciativa 

colonial da França tanto na Tunísia como em Madagascar. A ideia de realizar uma conferência 

internacional que pudesse resolver os conflitos territoriais arquitetados pelas atividades dos 

países europeus na região do Congo foi feita por iniciativa de Portugal, mas retomada mais 

tarde por Bismarck que, após ter consultado as outras potências, foi encorajado a concretizá-la 

(SILVÉRIO, 2013). 

A conquista e ocupação europeias dos Estados do norte da África foi feita em diferentes 

períodos. Na Tunísia, logo que o governo francês conquistou o país e ameaçou o bei (soberano 

da Tunísia)  a assinar um tratado que o colocava sob o protetorado da França, os povos do Sahel 

e de Kairuan (capital religiosa) se revoltaram. Foi então organizada uma segunda expedição 

francesa, na qual iria encontrar forte oposição nas regiões montanhosas do noroeste, centro e 

sul. Como resultado, as regiões de Sfax e Gabes foram bombardeadas por unidades da Marinha, 

Kairuan aguentou um longo cerco no outono de 1881, e os territórios do sul que são perto de 

Tripolitânia se sustentaram por muito tempo como zonas de insegurança (SILVÉRIO, 2013). 

Já a Argélia foi conquistada pela França no início de 1830, enquanto a Líbia e o 

Marrocos foram conquistados e ocupados mais tarde pela Itália e França, respectivamente, entre 

1911 e 1934. Porém no que se diz respeito às iniciativas e resistências africanas, elas foram 

praticamente as mesmas ao longo deste período. Em parte, tomaram a forma de manobras 

diplomáticas, mas dando destaque à resistência armada em defesa da soberania e independência 

(SILVÉRIO, 2013). 

2.1.1 Efeitos na Economia, na Política e na Cultura Local Argelina 

Historicamente, o território que corresponde à atual Argélia era habitado pelos berberes 

e árabes. Os berberes ocupavam a parte oriental e mais fértil do país, onde era desenvolvida 

uma série de cultivos. Já os árabes eram um povo nômade que ocupava a parte ocidental e mais 

seca, onde se dedicavam ao pastoreio. Com o subsequente domínio francês, os árabes também 
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passaram a habitar as principais cidades junto aos europeus. A maior parte dos grandes centros 

urbanos argelinos se localizava na costa mediterrânea do país, região onde também estavam as 

principais atividades econômicas desenvolvidas no seu território (YAZBEK, 2010). 

Com o início da ocupação francesa da Argélia em 1830, houve o estabelecimento de 

muitos colonos europeus (especialmente franceses, italianos e espanhóis) nas cidades 

litorâneas. A Argélia acabou por ser a primeira região ocupada pelos franceses no século XIX, 

devido a sua proximidade ao continente europeu e pelo grande potencial de retorno econômico 

da região. Durante a colonização francesa, todo o progresso econômico que havia na Argélia 

(os campos cultivados, o crescimento das cidades, e os sistemas de educação, saúde e habitação) 

era creditado aos colonos europeus ali radicados (KATHUN, 2014). 

A colonização francesa na Argélia era típica de povoamento, com a lei Wernier de 1873 

estabelecendo os mecanismos legais para as subsequentes expropriações de terras dos nativos. 

Os colonizadores recebiam do estado francês, as terras expropriadas dos povos originários, 

desde que prometessem permanecer no território, aumentando assim o contingente europeu na 

Argélia. Em 1850, os colonos europeus detinham aproximadamente 11.500 hectares em suas 

mãos, em 1900 sua área já era de 1.600.000 hectares, e em 1950, era de 2.703.000 hectares 

(YAZBEK, 2010). Ou seja, a população autóctone acabou tendo as suas terras expropriadas e 

sendo empurrados para as zonas mais desérticas e improdutivas do país. Os franceses 

desestruturaram a agricultura argelina, fazendo com que os cultivos tradicionais de cereais 

destinados ao consumo da população originária fossem substituídos pelos cultivos destinados à 

exportação (YAZBEK, 2010). 

Havia um pacto colonial entre a metrópole francesa produtora de bens manufaturados, 

e a colônia que produzia bens primários. As trocas desiguais, eram reforçadas pela 

monopolização do comércio pela metrópole, aumentando os lucros dos colonizadores 

(KATHUN, 2014). A Argélia tinha um papel de complemento da economia francesa, com uma 

pequena indústria assentada na transformação de matérias primas destinadas à exportação. A 

modernização empurrou grandes contingentes populacionais para as cidades, onde seriam mão 

de obra barata. Cumpre ressaltar que o objetivo da França não era desenvolver o país, mas 

garantir a comercialização de seus produtos manufaturados, garantindo o monopólio do 

mercado argelino (YAZBEK, 2010). 

Na segunda metade do século XIX, desenvolveram-se os negócios e as finanças locais, 

havendo também o aumento das vias de comunicação na região e, ao mesmo tempo, permitiu-

se a exportação para a Europa de vários produtos locais, como vinho, lã e couro. Empresas e 

comerciantes europeus controlavam a maior parte da economia local. A maior parte da 
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população argelina era explorada como mão de obra barata pelos colonos, de forma intensiva 

permitindo um grande desenvolvimento da máquina econômica do país. Durante as primeiras 

décadas do século XX, houve um período de grande crescimento industrial em decorrência do 

surgimento de empresas mineradoras e da expansão da agricultura. Desenvolveram-se malhas 

rodoviárias e ferroviárias com grande incremento. O desenvolvimento capitalista da Argélia 

proporcionou o surgimento de grupos profissionais liberais, pequenos comerciantes e pequenos 

e médios agricultores. Grupos que depois iriam apoiar a independência do país. Durante o 

período entre guerras intensificou a industrialização por conta das empresas de extração mineral 

e beneficiamento agrícola (YAZBEK, 2010). 

Em 1880, foi criado o Código dos Indígenas, estabelecendo duras penas para aqueles 

que infringissem as leis coloniais, formalizando assim o sistema de submissão das populações 

nativas. Apesar disso, a elite muçulmana do país possuía privilégios em relação ao restante da 

população. Em 1914, os europeus controlavam o governo colonial, tendo representantes no 

parlamento francês e a sua importância política reconhecida em Paris. Os conselhos municipais 

concentravam maior poder para os colonos do que para os nativos. O sistema judiciário também 

era monopolizado pelos franceses, que tinham a tendência de favorecer os colonos estrangeiros, 

em detrimentos dos habitantes autóctones. A melhora das condições de vida permitiu o aumento 

da busca por maiores direitos políticos para os cidadãos argelinos. Durante os anos 1920, 

surgiram as primeiras organizações protonacionalistas do Magreb que buscavam a 

independência, como a Estrela Norte-Africana (ENA) (YAZBEK, 2010). 

2.1.2 Exploração de Recursos e Mão de Obra pelas Nações Imperialistas 

Com a  Revolução Industrial iniciando-se na Inglaterra e, posteriormente, expandindo-

se para toda a Europa no século XIX, a demanda por recursos para suprir uma expansão 

crescente capacidade de produção, tanto para o mercado interno quanto para a venda de 

manufaturados no terceiro mundo, levou as potências europeias a denotarem uma nova atenção 

para a África e a Ásia. Tendo em consideração todo o contexto da Conferência de Berlim, já 

explicada em tópicos anteriores, muito do desenvolvimento e manutenção do mercado europeu 

dependia da exploração destas matérias primas, o refinamento nas metrópoles e a distribuição 

nos seus mercados interno e externo (OCHENI; NWANKWO, 2012). 

Para sustentar a metrópole e suas economias crescentes, os colonizadores revigoraram 

um processo de controle político e econômico de suas colônias. Inicialmente, sentiu-se a 

necessidade de reorganizar o poder sobre as minas, fazendas e mercados da região africana para 

adequá-las à economia mundial (OCHENI; NWANKWO, 2012). Como o território africano 
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possuía uma economia baseada no escambo, e os locais que possuíam uma moeda não tinham 

uma boa divisibilidade em sua constituição, uma das primeiras medidas impostas pelas nações 

colonizadoras foi a institucionalização de uma moeda com lastro para a comercialização de 

bens (OCHENI; NWANKWO, 2012). Aliada à introdução da moeda colonial, os países 

colonizadores tinham a necessidade de forçar os habitantes da região a trabalhar nas plantações, 

serviços civis, fábricas e minas. Para isso, implementou-se um sistema de impostos sobre a 

população, obrigando-as a realizar algum tipo de trabalho para sustentar-se. Muito dos 

trabalhadores tinham famílias, e o salário recebido não era o suficiente para sustentar a todos, 

graças aos impostos. Com isso, mulheres e crianças da família tinham de trabalhar para manter 

um sustento razoável. Assim, as nações colonizadoras constituíram um sistema de trabalho 

forçado para o aquecimento da economia colonial e, graças aos impostos, também não 

precisavam injetar seu capital na manutenção e administração das colônias, pois a própria 

econômica colonial conseguia arcar com seus custos de manutenção (OCHENI; NWANKWO, 

2012). 

Os principais recursos extraídos das minas africanas eram: ouro, cobre, diamante, 

amianto, ferro e zinco; nas plantações e fazendas eram produzidas: lã, óleo de palma, algodão, 

cacau, borracha e grãos em geral (OCHENI; NWANKWO, 2012). Além desses, a extração de 

petróleo também aparece como uma das atividades exploração nas terras, como mostra o mapa 

abaixo: 
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Figura 1 – Os territórios da África “útil”

 

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil (2019) 

As terras oportunas para a produção e extração destes recursos, sendo, normalmente, 

territórios  habitados, eram usadas pelos seus nativos para o autossustento. Quando estes, 

através das leis e coesão das autoridades tiveram de ceder suas terras, foram forçados a trabalhar 

nas minas e plantações em troca de receita para a sua subsistência e pagamento dos impostos. 

Aliada à exploração de recursos na África estava a educação dos locais para o auxílio na 

administração e relacionamento com os povos europeus. Neste sentido, muito da educação 

formal estava voltada para “a capacitação de funcionários, intérpretes, inspetores, artesãos e 

etc.” (OCHENI; NWANKWO, 2012, p.51).  

 Nos países asiáticos como a Índia e China, que já possuíam uma estrutura interna mais 

robusta, o controle de recursos foi atingido pela quebra das indústrias locais e remanejamento 

da economia interna às suas demandas. Um dos recursos amplamente explorados do leste 

indiano e também no oriente médio foi o petróleo (LOUIS, 2006).  

No caso indiano, foram realizadas diversas políticas por parte do governo britânico para 

exploração, não só dos recursos, como também do capital do protetorado indiano. No território 

chinês, não houve um controle direto dos recursos. Porém, após a guerra do ópio, o controle de 

Hong Kong passa para os britânicos sob a forma de protetorado. Tanto nesses territórios, como 
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nas outras áreas da Ásia, a Companhia das Índias Orientais foi muito usada para a exploração, 

bem como o comércio (PANIKKAR, 1997) 

2.2 DESTRUIÇÃO DOS VALORES E CULTURAS FRENTE AO IMPERIALISMO 

EUROPEU 

 O imperialismo europeu, ao dividir o mundo em áreas de influência, massacrou 

civilizações, abafou o desenvolvimento das colônias, além de ser responsável pela tentativa de 

ocidentalização do terceiro mundo e impedir o sentimento de nacionalidade desses povos 

(VISENTINI et al, 2012). O domínio colonial, portanto, além de ser um processo de exploração, 

foi uma imposição cultural. Mesmo que a destruição de valores e culturas pelo imperialismo 

não tenha ocorrido de forma homogênea em todos as colônias, a imposição cultural colonial 

serviu ao propósito de sustentar as políticas econômicas e sociais impostas pelas metrópoles 

coloniais (UNESCO, 2010). 

 Sendo a cultura primordial para a idealização das atitudes e referências de um povo e, 

portanto, a fonte de sua identidade (SAID, 1993), o imperialismo buscou substituir as culturas 

coloniais por outras coniventes com seus objetivos de dominação. As metrópoles procuraram 

implementar ao longo dos anos de exploração colonial novas culturas e subculturas — que 

incluíram desde novas tendências artísticas até a criação de novas elites (SAID, 1993). 

Justificados por ideologias imperialistas, como o darwinismo social, a dominação e a conquista 

da África e da Ásia foi um processo de expropriação econômico e cultural, o qual causou o 

empobrecimento das populações dominadas, bem como fome e desestruturações sociais pelas 

colônias (RIBEIRO; SILVA, 2015). O papel religioso na destruição dos valores e culturas foi 

fundamental, pois a conversão ao cristianismo representava não só a assimilação da cultura 

ocidental, mas também a aceitação dos valores europeus como superiores (UNESCO, 2010). 

 Embora nenhum império tenha destruído de imediato os valores e culturas de suas 

colônias, no caso africano, ficou claro uma ideologia cristã que defendia a obliteração da cultura 

da África para a implementação do progresso. Por conta disso, inúmeros templos africanos 

foram destruídos, além da proibição de alguns cultos e o estabelecimento de decretos e medidas 

para impedir os movimentos religiosos. A religião, para o povo africano, representa os valores 

e papéis a serem respeitados em suas comunidades, portanto, a imposição do cristianismo 

acarretou não só na proibição aos africanos de manifestar suas crenças, mas desequilibrou o 

funcionamento da comunidade (UNESCO, 2010). Essa imposição contínua de superioridade 

europeia reforçada por barreiras raciais, de segregação e inferioridade aos colonizados enraizou 
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em muitos deles o sentimento de inferioridade não só cultural como também humana 

(NKRUMAH, 1963).   

 As dificuldades de dominação encontradas na Ásia pelos europeus se deram 

principalmente pelos grandes impérios centralizados como a China, o que não significou que a 

dominação tenha sido mais branda ou menos devastadora. No caso chinês, por exemplo, o 

tráfico do ópio e, mais tarde, a Guerra do Ópio, gerou uma crise social ao viciar o povo na 

mistura do ópio com tabaco. Foi com a vitória pelos europeus na Guerra, que as potências 

conseguiram instalar missões cristãs na China — ajudando a disseminar a cultura e valores 

europeus (RIBEIRO; SILVA, 2015). Panikkar (1977, p. 174) ao tratar do assunto definiu “os 

Estados Unidos e a França levaram avante uma verdadeira agressão espiritual, deliberada e 

planificada, que visava conquistar a China, num caso para Cristo e o comércio americano, e no 

outro para a Igreja Católica e a influência política francesa.” No caso indiano, o desrespeito 

com a cultura da colônia desencadeou diversas revoltas. O recrutamento de soldados 

misturando as castas e a utilização de gordura animal — considerado um sacrilégio tanto pelos 

hindus quanto pelos muçulmanos — demonstrou o desprezo pela cultura local no processo de 

arrecadação do lucro (RIBEIRO; SILVA, 2015). 

 As representações das culturas africanos e asiáticas criadas pelo ocidente também são 

uma forma de destruição cultural, pois foi através dessas representações que foi possível a 

dominação e controle dos povos afro-asiáticos. A criação do oriente pelo ocidente nada mais é 

que uma forma discursiva de dominação, ao criar o outro (o oriente). O imperialismo corrompe 

a cultura desses povos ao simplificá-las como o seu oposto. Said (1990, p. 52) sintetiza, “o 

orientalismo é melhor entendido como um conjunto de coações e limitações ao pensamento que 

uma doutrina positiva”. No caso do Egito, por exemplo, os discursos baseados na superioridade 

europeia transmitiam a ideia de que a Inglaterra era detentora do conhecimento do que outrora 

fora o Egito e, portanto, somente o império entendia o que seria melhor para o povo egípcio e 

não o próprio povo — ignorando qualquer entendimento cultural próprio dos egípcios. O 

orientalismo pode ter mudado com a influência de diversas correntes teóricas como freudismo, 

racismo e marxismo, mas não se extinguiu e continua um tema atual com novos formatos 

(SAID, 1990; 1933).   

 Apesar dos processos formais de descolonização ao longo dos últimos anos, faz-se 

necessário despender atenção aos resquícios do imperialismo sobreviventes nas esferas 

culturais (SAID, 1993). O processo de descolonização também é um movimento de valorização 

das culturas da Ásia e da África e uma interrupção dos valores europeus como superiores. Para 

além de movimentos isolados em suas regiões, Frantz Fanon (1980, p. 138) diz que “é preciso 
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que os povos oprimidos se unam aos povos já soberanos para que seja válida a edificação de 

um humanismo com dimensões do universo”. Além disso, para reverter essa supremacia 

cultural europeia, um outro ponto importante é o poder da narração explicado por Said (1993), 

pois narrativas de emancipação e esclarecimento causaram as revoltas dos povos colonizados 

contra suas colônias. Novas narrativas podem não só desencadear a emancipação cultural como 

também valorizar e unir as culturas afro-asiáticas. Ademais, a relação superior e subalterno 

elaborada por Spivak pode auxiliar no processo de eliminação dos resquícios da ocidentalização 

dos povos afro-asiáticos, pois, segundo a autora, “ignorar o subalterno hoje — quer queira quer 

não — é continuar o projeto imperialista” (SPIVAK, 2010, p. 97). É necessário dar voz não só 

as nações menos favorecidas, mas também aos homens e mulheres pobres dessas nações — os 

quais são impedidos de falar pelo projeto imperialista — para destruir os resquícios do 

eurocentrismo (SPIVAK, 2010). 

 A destruição dos valores e culturas nos processos de colonização assumiu várias formas 

em suas diferentes colônias, não só pelo desrespeito com a cultura desses povos como também 

pela imposição dos valores e culturas imperialistas. A religião teve um importante papel nesse 

processo de imposição cultural tanto na África como na Ásia. Os processos podem não ter 

ocorrido nas mesmas condições ou de forma igualitária em todas as colônias, mas é claro uma 

ideologia de supervalorização da cultura dos impérios e o desprezo pelas culturas dos 

colonizados. Para combater esse eurocentrismo é necessário não só que haja movimentos 

isolados de valorização cultural, mas que os países afro-asiáticos se unam nessa luta e criem 

uma narrativa sobre si mesmo diferentes das visões imperialistas — sem ignorar as minorias 

que habitam suas nações como pobres, negros e mulheres. 

2.2.1 Fortalecimento entre os Laços Políticos, Econômicos e Culturais entre as Nações 

Afro-Asiáticas 

A Conferência de Bandung influenciou no estreitamento dos laços entre as nações afro-

asiáticas, e deu a elas uma posição de destaque e representação as entre as demais que se 

encontravam em uma situação similar de descolonização e luta contra a dependência econômica 

e política de seus colonizadores. A variedade de configurações de nações que se fizeram 

presentes na Conferência, desde monarquias até sistemas socialistas, deixou clara a vontade de 

tomarem medidas para serem soberanas (MEDEIROS; PEREIRA, 2015). Ao longo da 

Conferência estabeleceram-se cinco sessões: A) Cooperação Econômica; B) Cooperação 

Cultural; C) Direitos do homem e autodeterminação; D) Problemas dos povos dependentes; E) 

Promoção da Paz e Cooperação Mundiais. 
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Tendo em vista as necessidades econômicas, foi proposto uma cooperação técnica entre 

os participantes, feita através de acordos, bilaterais ou multilaterais, com outras nações além 

dos presentes na Conferência. Apontou-se a necessidade da criação de um fundo nas Nações 

Unidas, e colocou-se como estratégia a tentativa de exportação de manufaturas (MEDEIROS; 

PEREIRA, 2015). Segundo Medeiros e Pereira (2015, apud GUITARD 1962) também se 

idealizou a criação de uma agência internacional de energia atômica, insistindo sobre a 

necessidade de utilização desta para fins pacíficos. 

Para a cooperação cultural, pautas como desenvolvimento científico, literário e artístico, 

o intercâmbio entre professores e estudantes, e a valorização das culturas locais foram propostos 

(MEDEIROS; PEREIRA, 2015). Para reforçar esses valores culturais e assegurá-los foram 

criados os “Dez princípios da Coexistência de Bandung”:  

1. Respeito aos direitos humanos fundamentais, conforme aos fins e aos princípios da 

Carta das Nações Unidas;  

2. Respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações;  

3. Reconhecimento da igualdade de todas as raças e a igualdade de todas as nações, 

pequenas e grandes;  

4. Não-intervenção e não-ingerência nos assuntos internos dos outros países;  

5. Respeito ao direito de cada nação de defender-se individual e coletivamente 

conforme a Carta das Nações Unidas;  

6.a) Rejeição a todo acordo de defesa coletiva destinado a servir aos interesses 

particulares das grandes potências quaisquer forem;  

6.b) Rejeição a toda pressão que uma potência, qualquer que seja, tente exercer sobre 

outra;  

7. Abstenção a atos de ameaças de agressão ou uso da força contra a integridade 

territorial ou a independência política de um país;  

8. Resolução de todos os conflitos por meios pacíficos, tais como negociação ou 

conciliação, arbitragem e resolução diante de tribunais, assim como outros meios 

pacíficos que possam eleger os países interessados, conforme a Carta das Nações 

Unidas;  

9. Estímulo dos interesses mútuos e a cooperação; e  

10. Respeito à justiça e às obrigações internacionais (MEDEIROS; PEREIRA, 2015, 

p. 8, apud GUITARD, 1962). 

 

 

3 QUESTÕES A PONDERAR 

 O Capítulo 3 levará em questão todo o contexto apresentado durante o guia para embasar 

os questionamentos que conduzirão os debates durante as sessões, bem como um próprio 

direcionamento para onde a resolução final deve seguir. Assim, as questões para debate são 

divididas em três subcapítulos. O primeiro pauta quais devem ser as maneiras para auxiliar as 

nações que ainda encontram-se sobre o domínio cultural das metrópoles europeias. O segundo 

instiga quais são as maneiras para atingir uma cooperação e desenvolvimento mútuo entre as 

regiões sem a influência de Estados extrarregionais. Por último, quais são os meios para 

recuperar a identidade das nações dominadas pelas metrópoles europeias. Esses subtópicos 
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servirão de apoio para os representantes de Estado traçarem suas estratégias baseados no 

posicionamento de seus respectivos Estados. Usando do debate e troca de ideias para construir 

as possíveis soluções para esses questionamentos. 

3.1 COMO AUXILIAR O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA E LIBERTAÇÃO DAS 

NAÇÕES AINDA SOBRE DOMINAÇÃO CULTURAL? 

Como dito nos capítulos anteriores, quando os colonizadores europeus dividiram a 

África, eles trouxeram consigo sua própria cultura como uma forma de apagar quaisquer 

resquícios de uma possível influência africana dentro da região. Ainda assim, os colonizadores 

não conseguiram apagar alguns aspectos das diversas culturas presentes na África, sendo a 

solução encontrada proibir certos comportamentos. Dessa forma, facilitando ainda mais a 

imposição da cultura ocidental e, tendo como consequência, a destruição de templos africanos 

e da perda de identidade dos mesmos. O mesmo pode-se dizer com os povos asiáticos, na qual 

hoje em dia a maioria é de religião católica e também falam línguas europeias.  

Considerando este cenário, é preciso levar à Conferência que, se a repressão às culturas 

nativas continuar, os países colonizados perderão ainda mais suas origens e o Sistema 

Internacional será pautado apenas entre países independentes e suas colônias. É preciso ressaltar 

o desejo de independência e entender qual a melhor maneira de realizá-la pensando nas 

capacidades de cada um dos países presentes na Conferência. É importante ser transcrito para 

a resolução como os povos colonizados podem trabalhar em conjunto para diminuir a influência 

europeia, tendo em vista como essa cooperação vem a ser um ponto crucial para o processo de 

independência. Se os ideais europeus estiverem enraizados nos povos colonizados, estes verão 

a independência como seu inimigo, tendo então receio de trair a Europa para que não lhes 

aconteça algo negativo. 

O término da dominação cultural deve pautar-se sobre medidas para retomar a 

identidade desses povos que perderam a conexão com suas próprias culturas. Assim, para que 

eles se libertem do pensamento atual, é fundamental a implementação de políticas voltadas para 

esse fim, porém, é necessária uma discussão de como realizar essa implementação sem alterar 

a ordem social já existente nos diversos povos das regiões. 

3.2. É POSSÍVEL FORTALECER OS CONTINENTES AFRICANO E ASIÁTICO SEM 

INTERFERÊNCIA DAS POTÊNCIAS? COMO? 

 Diante de todas as questões referentes à prática imperialista das antigas metrópoles, 

exploração de recursos e a quebra cultural durante o período colonial, já mencionadas 

anteriormente, é necessário buscar meios e mecanismos para que saia da Conferência uma 
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resolução que comporte medidas, tanto econômicas como políticas para o fortalecimento do 

status internacional das regiões africana e asiática. Ainda mais pertinente ao desenvolvimento 

político e econômico regional, é preciso buscar meios de realizá-lo sem a interferência das 

metrópoles e outros países ocidentais. 

Tendo em vista o teor da Conferência e a carga histórica de cada país, mencionadas no 

próximo capítulo, ocorrerá divergências entre os países no que tange a sua percepção da melhor 

maneira de conduzir o tema. Quais são as políticas necessárias para as duas regiões superarem 

o imperialismo praticado em seu território e atingirem um nível adequado de desenvolvimento? 

Como a região da África e da Ásia pode harmonizar suas políticas para desenvolverem-se em 

conjunto? Assim, cabe aos representantes a busca em conjunto de soluções para um melhor 

posicionamento global das regiões em questão. 

3.3. COMO RECUPERAR A IDENTIDADE DAS NAÇÕES DOMINADAS PELAS 

METRÓPOLES EUROPEIAS? 

 A destruição cultural ao longo do processo colonial usurpou a fonte de identidade 

nacional dos povos na Ásia e na África. Após as lutas pela independência, a resistência 

ideológica também é necessária contra a dominação imperial. Redescobrir e repatriar o que foi 

suprimido dos nativos pode criar a base ideológica para recuperar a identidade da nações (SAID, 

1993). Para Fanon (1968, p. 175), “a reivindicação de uma cultura nacional passada não 

reabilita apenas, em verdade justifica uma cultura nacional futura.” 

 Após o domínio europeu, a Ásia movimentou-se em resistência e adaptou suas tradições 

para as demandas da modernidade. Com objetivos conjuntos e sem desconsiderar as condições 

específicas de cada país, o continente asiático pôde se reerguer não só através da transformação 

do sentimento nacional, como também de uma assimilação do pensamento ocidental sem 

corromper sua tradição (PANIKKAR, 1977). Assim como no continente asiático, a África 

também reagiu ao colonialismo, gerando uma resistência que estimulou o progresso da 

consciência nacional. Para Fanon (1961), a descolonização, como confronto antagônico, é um 

processo violento necessário, pois a colonização acaba por descaracterizar um povo. Esse 

fenômeno violento pode destruir o complexo de inferioridade enraizado pelo colonialismo e 

alcançar uma genuína libertação que fortaleça a consciência nacional. Para além dos 

movimentos identitários nacionais, é preciso cautela para que não aconteça uma simples troca 

de autoridades imperiais pelas nacionais. Recuperar a identidade dessas nações é também 

entender o contexto histórico individual como parte da história de todos os homens e mulheres 
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subjugados e, portanto, como parte de uma comunidade humana sem desenvolver 

superioridades raciais (SAID, 1993). 

 O sentimento nacional e a adaptação aos diferentes aspectos culturais, podem auxiliar 

na recuperação de identidade nacional dos povos oprimidos. Assim, pois, o pan-africanismo se 

faz uma importante corrente de valorização nacional na África. Contudo, como Said (1933) 

alerta, a consciência social de pertencimento não deve suprimir a humanidade.  

4 BLOCO DE POSICIONAMENTO 

Países Participantes 

Afeganistão 

O Reino do Afeganistão conquistou sua independência do Império Britânico após a 

Terceira Guerra Anglo-Afegã em 1919. Nos anos que se seguiram à sua independência, o 

Afeganistão tentou estabelecer uma política externa independente – apesar de suas 

instabilidades políticas internas. A questão da Durant Line, definida pelos Britânicos durante 

seu período de influência no Afeganistão, moldou o relacionamento do país com o Paquistão 

durante os anos de Guerra Fria. Na década de 1950, as hostilidades entre ambos levaram ao 

fechamento da fronteira entre os dois países. A inimizade com o país vizinho desestabilizou a 

frágil economia afegã, possibilitando assim, uma maior aproximação com os soviéticos através 

de acordos econômicos (RUNION, 2007). 

O Afeganistão iniciou um processo de modernização durante os primeiros anos da década 

de 1950 – uma modernização mais lenta, ao invés das alternativas radicais anteriores, as quais 

as elites conservadoras relutaram em aceitar –, o que demandava um crescimento econômico 

para financiar esse próprio processo modernizante (RUNION, 2007). Portanto, admitindo a 

necessidade afegã em assistência e desenvolvimento econômica, a prioridade para o Reino do 

Afeganistão durante a Conferência de Bandung é estabelecer cooperações econômicas  (NAIM, 

1955). 

Arábia Saudita 

Em setembro de 1932, os reinos de Hejaz e Najd foram unificados por meio de um decreto 

real, formando assim o Reino da Arábia Saudita. Com isso, a Arábia Saudita se tornou um 

Estado independente reconhecido internacionalmente, porém ainda não fazendo parte da então 

Liga das Nações. A partir disto, o país concentrou-se em lutar contra os movimentos separatistas 

que desejavam o retorno aos antigos reinados ( BRITANNICA, 2018). 
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A Arábia Saudita demonstrou independência nas suas decisões de política externa, e um 

grande exemplo disto foi, em um primeiro momento, não apoiar nenhum dos lados da Segunda 

Guerra Mundial. Todavia, o contexto não global não permitiria tal continuidade. Com isso, Os 

Estados Unidos e a Inglaterra auxiliaram o país árabe, que este então declarou guerra contra a 

Alemanha já no final do conflito, em 1945, permitindo que o reino entrasse nas Nações Unidas 

como um membro fundador. Além disso, o país árabe deu espaço para que empresas petrolíferas 

estadunidenses entrassem em seu território, mostrando seu flerte com o lado capitalista e, de 

forma quase que direta, com a manutenção dos interesses dos EUA na região e no mundo 

(BRITANNICA, 2018). 

Birmânia  

A União da Birmânia, possuía um passado recente de colonização e libertação quando 

deu-se a Conferência de Bandung. Colonizada pelos britânicos desde o século XIX, foi invadida 

e arrasada durante a Segunda Guerra Mundial, conseguindo obter a sua independência apenas 

em 1948. O país ainda sofria com as disputas políticas entre grupos conservadores e grupos que 

visam implantar o socialismo no país, além de conflitos de cunho étnico. Ainda no plano 

interno, a Birmânia enfrentava uma crise na região de Shan Plateau, desde que este território 

foi ocupado pelas forças nacionalistas da República da China, a partir da derrota destes na 

Guerra Civil em 1949 (AUNG; AUNG-THWIN; STEINBERG, 2019).  

No plano internacional, a Birmânia buscava manter uma neutralidade equidistante, 

tentando se livrar das influências externas em seus conflitos internos. Prova destes esforços é 

demonstrada pelo reconhecimento do Estado de Israel de um lado, e pelo reconhecimento da 

República Popular da China (China continental), do outro. Diante deste cenário, a União da 

Birmânia buscava praticar um desalinhamento direto com as potências beligerantes, preferindo 

uma política externa pragmática em relação ao restante do mundo (RIBEIRO, 2012). 

Cambodja  

O Reino do Cambodja, assim como outros países da indochina, foi colonizado pela 

França, que o manteve como protetorado entre os anos de 1863 e 1953. Após isso, o país 

governado pelo rei Norodom Sihanouk passou a ser uma monarquia constitucional. 

Recentemente o rei abdicou em favor do seu pai Norodom Suramarit, sob motivos que não 

foram esclarecidos. Além disso, existe um grande contingente de vietnamitas no leste do país, 

bem como a presença de largos contingente de cidadãos de origem chinesa, o que revela uma 

similaridade com outros países da região nesse quesito (OVERTON; CHANDLER, 2019). 
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O Camboja vê a Conferência como uma oportunidade de diminuir as tensões entre o 

mundos comunista e o não comunista, lamentando também a ausência de alguns participantes 

da Conferência das Nações Unidas. O Reino do Cambodja busca auxiliar as grandes potências 

nas tentativas de assegurar uma cooperação para a paz por meio do respeito pela dignidade 

territorial e pela independência das nações. Ao mesmo tempo, o país busca se afastar das 

possibilidades de alinhamento automático com os dois blocos de poder internacional  

(SIHANOUK, 1955). 

Ceilão  

O Domínio do Ceilão, é um arquipélago ao sul da República da Índia, que obteve a sua 

independência da Grã-Bretanha em 1948, passando, a partir de então, a fazer parte da 

Commonwealth of Nations. O país ainda é muito ligado ao Reino Unido, tanto política quanto 

militarmente, algo que muitas vezes pode vir a influir na formulação da sua política externa. O 

Ceilão assim como outras nações recentemente descolonizadas, sofre com graves tensões 

étnicas, religiosas e sociais, que podem vir a transbordar em conflitos políticos internos 

(ARASARATNAM; PEIRIS, 2019). 

O país urge pelo aprofundamento da cooperação para o desenvolvimento econômico entre 

as nações africanas e asiáticas  buscando também a resolução das disputas entre as mesmas. O 

Ceilão  também acredita que as nações participantes desta conferência podem se tornar 

mediadoras entre os blocos comunista e anticomunista. O país também acredita que a 

Conferência seja uma demonstração de engendramento político que possibilite uma maior 

inclusão das nações africanas e asiáticas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem 

como a inclusão de todos os Estados participantes de Bandung na referida organização 

(KOTELAWALA, 1955). 

China 

Durante o século XX, a China, além de ter sido palco de profundas transformações, 

também foi um importante ator no cenário asiático. Apesar da instabilidade política durante o 

período republicano nos anos de 1912 e 1949 – principalmente pelas disputas do Partido 

Nacionalista (KMT) e do Partido Comunista (PCC) e pelas interferências externas –, a 

República da China (chamada após a Revolução de 1949 de República Popular da China 

(R.P.C.)) se fortaleceu rapidamente na década de 1950 (TEIWES, 1987). O posicionamento 

político da China durante a Conferência de Bandung foi um reflexo direto das novas políticas 

internas adotadas pelo PCC durante os primeiros anos de governo do novo regime e 
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principalmente do programa de desenvolvimento doméstico moderado, lento e estável dos anos 

de 1954 e 1955 (NAKAJIMA, 1987). 

A República Popular da China se encontrava devastada quando o Partido Comunista 

assumiu o poder em 1949. Os constantes embates com o Japão tinham arruinado o país, não só 

pela destruição do recente progresso modernizante, mas também pelas baixas de chineses 

combates e não combatentes (MITTER, 2013). A Guerra Civil entre os Comunistas e os 

Nacionalistas também contribuiu para a fragilidade que a nação se encontrava, refletida por 

uma severa inflação e alto desemprego. Após a Revolução de 1949 e o estabelecimento de um 

Estado centralizado e forte, a China estabeleceu medidas para uma industrialização fortificada 

e começou seu crescimento econômico. Além do desenvolvimento da economia, a participação 

na Guerra da Coreia ajudou no crescimento do prestígio chinês no cenário internacional 

(TEIWES, 1987). 

A questão da Guerra Fria também é importante para entender o posicionamento chinês. 

A República da China recebeu um assento permanente na ONU em 1945, mas com a tomada 

de poder do Partido Comunista em 1949 e o estabelecimento do modelo soviético socialista, o 

assento ficou sob jurisdição do Partido Nacionalista – o qual se retirou para a ilha Formosa 

(Taiwan). A República Popular da China não só ficou sem representação na ONU, como 

também sofreu pela tentativa de isolamento norte-americano. Por conta disso, era prioridade 

para a R.P.C. durante a Conferência eliminar a influência ocidental – para quebrar a política de 

isolamento – ao mesmo em que apoiava a paz entre as nações e a cooperação entre os países 

afro-asiáticos. Além disso, a China adotou um posicionamento conciliador em re lação a 

ONU, dando suporte aos princípios citados na Carta dos Direitos Humanos e oposição a 

qualquer tipo de violência – apesar de não ter se comprometido diretamente com nenhuma 

resolução dos órgãos da Organização (YIFENG, 2017).  

A China demonstrou comprometimento com a busca pela paz e neutralidade ao, além de 

tentar estabelecer relações bilaterais com os membros da Conferência, empenhar-se em 

reestabelecer laços com o Japão estimulando a luta anti americana dos japoneses15 (TEIWES, 

1987). O país também se dispôs a resolver as questões de fronteira com a Birmânia, o Nepal, o 

Paquistão e o Afeganistão (YIFENG, 2017). Ademais, o Primeiro Ministro Chou En-Lai (1955) 

declarou em seu discurso de abertura à vontade de reatar as relações com as Filipinas e a 

Tailândia e a oposição chinesa quanto ao uso de armas nucleares. 

 
15 “Por conta de questões políticas internas, a China se absteve sobre o Massacre de Nanjing até 1985 (MITTER, 

2013). ” 
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Além da coexistência pacífica entre todos os países Afro-asiáticos, a China se posicionou 

veementemente contra o colonialismo e o racismo. O país explicitou seu entendimento de que 

alianças militares e o reforço de embargos unilaterais seriam novas formas de colonialismo. 

Para os chineses, a cooperação econômica e o comércio internacional deveriam ser 

estabelecidos para contribuir com o desenvolvimento de uma economia livre para todos os 

países e, portanto, serem baseados pelo princípio da igualdade e do benefício mútuo 

independentemente das diferenças políticas e ideológicas evidenciadas pela Guerra Fria. Sendo 

uma das prioridades chinesas, o desenvolvimento econômico e a cooperação entre a África e a 

Ásia poderia ser através de acordos bilaterais ou multilaterais – objetivando o progresso do 

comércio regional. O comunismo ou a União Soviética não entrou na pauta de debates dos 

chineses – contiveram-se em expressar que o atual regime chinês era fruto da livre escolha do 

povo (YIFENG, 2017). 

Costa do Ouro 

A Costa do Ouro, ainda é um estado que está em processo de conquista da sua soberania,  

pois, especialmente na condução de sua política externa, ainda está sob influência da Grã-

Bretanha. Atualmente, o país já possui conversações bastante avançadas sobre este tema, e está 

próximo de anunciar a data de sua independência. O país, localizado na estratégica no Golfo da 

Guiné, ocupa uma região rica em recursos minerais e com grande potencial de crescimento 

econômico após a consolidação da sua independência (DAVIES et al., 2019). 

O país africano, neste momento, busca a independência como as demais nações do 

continente e aguarda "um grande despertar africano", que seria desencadeado pelo seu exemplo 

de conquista da soberania. Por ainda ser uma colônia em busca de sua total autonomia, a Costa 

do Ouro é relevante por ainda ser uma legítima testemunha do colonialismo, que ainda atinge 

vastas porções dos continentes africano e asiático. Além disso, o país pode vir a desempenhar 

um papel preponderante na condenação do racismo e do colonialismo, ajudando a suscitar o 

debate desses temas nessa Conferência (BOTSIO, 1955). 

Egito 

A República do Egito teve um longo histórico de colonialismo e apadrinhamento pelo 

Império Britânico. Contudo, foi só em 1952 que o Egito conquistou a sua independência de 

fato, ao mesmo tempo, os egípcios derrubaram o Rei e estabeleceram um regime democrático 

que iniciou reformas no país (BOTMAN, 1998). Conforme esperado, seu posicionamento 

durante a Conferência de Bandung será de uma crítica ao colonialismo, bem como de acordos 
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militares com as antigas metrópoles – expondo sua neutralidade em relação a Guerra Fria 

(MARSOT, 2007). 

Seu objetivo quanto a Conferência, como uma das nações idealizadoras, é estreitar a 

cooperação entre os países afro-asiáticos na busca pelo desenvolvimento econômico em 

conjunto. Durante o evento, o país também evidenciará o papel importante de pequenos países 

e o respeito por estes. Além disso, defende a necessidade da conquista da independência dos 

países norte-africanos e a erradicação do racismo em todo o continente. O respeito pela carta 

das Nações Unidas e o empenho pelo desarmamento são  algumas das pautas defendidas pelos 

egípcios (NASSER, 1955).  

Na década de 1950, o Egito – mesmo sendo um país com poucos anos de independência 

– desenvolveu algumas controvérsias com seus vizinhos. A rivalidade com Iraque na conquista 

de um papel de liderança no mundo árabe, por exemplo, desencadeou algumas desavenças nos 

anos em torno da Conferência. Outro destaque, foram os desentendimentos com Israel 

intensificados em 1954 com o caso Lavon e que continuaram para além da Conferência 

(MARSOT, 2007). Nasser (1955) durante a Conferência, inclusive, manifestou seu apoio a 

Palestina, condenando a situação em que o país se encontrava – referente aos ataques 

israelenses.  

Etiópia 

O Império da Etiópia, foi ao lado da Libéria, um dos poucos estados africanos a 

conseguir manter a sua independência durante a corrida colonial europeia no final do século 

XIX. A Etiópia foi ocupada pela Itália fascista em 1936, sendo liberada durante a Segunda 

Guerra Mundial com a ajuda da Grã-Bretanha. Vem dessa época o conflito em torno da Eritreia, 

que possibilita um acesso etíope ao mar, e que faz parte de um Estado federado com a Etiópia. 

O imperador etíope, Haile Selassie, goza de imenso prestígio entre as lideranças pós 

colonialistas, e as cores da bandeira etíope inspiraram as bandeiras de outros estados africanos 

(CRUMMEY; MEHRETU; MARCUS, 2019). 

Nesta conferência o país busca reafirmar o seu compromisso na luta pelo fim do 

colonialismo, do racismo e da discriminação religiosa em todas as suas formas, utilizando-se 

do seu histórico exemplo. A Etiópia também é uma firme defensora  da carta das Nações 

Unidas, sendo um dos membros fundadores da organização, e também participando de missões 

de paz dentro do âmbito dessa organização, como por exemplo, durante a guerra da Coreia 

(ETIÓPIA, 1955). 
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Filipinas 

A República das Filipinas foi cenário de disputas entre metrópoles imperialistas desde 

do século XVI. Primeiro como colônia espanhola, depois como colônia americana e, em 

seguida, como colônia japonesa. Com o fim da II Guerra Mundial, os Estados Unidos 

expulsaram os japoneses da ilha e reconheceram a independência filipina em 1946 

(CONSTANTINO, 1975). Apesar de seu histórico, durante a Conferência de Bandung – mesmo 

condenando o colonialismo e suas novas formas –, a República das Filipinas posicionou-se em 

prol do ocidente, defendendo-o como um modelo a ser seguido (ROMULO, 1955). 

Após a II Guerra Mundial, o país perdeu boa parte de sua infraestrutura. A capital Manila 

foi destruída e a economia instável não tinha condições de se auto sustentar. Nas tentativas de 

reverter a situação, as Filipinas contraíram uma gigantesca dívida com os Estados Unidos e 

iniciaram, durante a década de 1950, políticas públicas para desenvolver os setores econômicos 

nacionais – buscando reduzir a influência norte-americana que dominava o mercado filipino 

(NADEAU, 2008). Por conta disso, a República das Filipinas defendeu que a Ásia e a África 

deveriam buscar se desenvolver rapidamente e não buscar uma economia independente, mas 

sim cooperativa com o resto do mundo (ROMULO, 1955). 

Outras pautas levantadas pelos filipinos foram à luta contra o racismo, o posicionamento 

contra o comunismo e o papel dos países presentes no desenvolvimento da ONU. Para os 

filipinos, acabar com o racismo na África era crucial, visto que, segundo eles, eram os únicos 

que ainda sofriam com o problema. As Filipinas consideraram também a democracia o único 

caminho para a verdadeira independência, o que explica seu posicionamento contra a China 

comunista. Ademais, o país também destacou o dever dos países na Conferência em ajudar a 

ONU a se tornar uma organização em favor de todos os países no sistema internacional e não 

de uma minoria (ROMULO, 1955). 

Iêmen  

O território que é ocupado atualmente pelo Reino Mutavaquilita do Iêmen, foi, durante 

séculos, uma zona de disputa entre diferentes impérios, muito em conta por causa da posição 

estratégica do país. A região do Iêmen é dividido em dois, com a parte ao norte constituindo 

um reino independente que nunca esteve totalmente sob as mãos de potências europeias, 

enquanto que o sul ainda permanece sob o controle britânico. Essa questão gera pesadas rusgas 

com os britânicos, em especial pela questão em torno da estratégica região de Aden (WENNER; 

BURROWES, 2019).  
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O país possui grandes tensões políticas internas fomentadas pela insatisfação com o imã 

Aḥmad ibn Yaḥyā, tanto entre grupos modernistas seculares quanto entre grupos islamitas 

tradicionalistas. Essas lutas internas, e a intensa paranóia do governo, motiva um certo 

isolamento internacional do país. Apesar disso, espera-se que o pais suporte as posições de 

outras nações árabes, especialmente condenando o racismo e o colonialismo, muito em voga, 

por causa da questão da posse da região de Aden pelos britânicos (WENNER; BURROWES, 

2019).  

Índia 

A República da Índia foi formada em 1947 durante o processo de partição do 

subcontinente indiano pelos britânicos. O redesenho das fronteiras definiu que a área de maioria 

hindu ao sul do território seria a República da Índia, enquanto que os territórios ao norte e ao 

leste, de maioria muçulmana, constituiriam o Domínio do Paquistão. Apesar disto, milhões de 

hindus e de muçulmanos estavam de lados errados da fronteira, o que levou a um processo 

traumático de transferência de populações, que resultou na morte de milhões de pessoas. 

Durante esse processo de partilha, o território da Caxemira acabou tendo a sua posse indefinida, 

sendo uma constante fonte de conflitos entre os dois Estados (THAPAR et al., 2019). 

A Índia foi um dos principais proponentes desta Conferência, e é representada pelo 

Primeiro ministro, e um dos líderes da sua independência, Jawaharlal Nehru. O país defende o 

não alinhamento dentro do cenário da Guerra Fria, esperando criar um bloco de poder dentro 

da ONU. Apoia os movimentos nacionalistas em países que ainda vivem sob o jugo colonial, 

utilizando se do  pacifismo, e propondo os cinco princípios da coexistência pacífica. Busca 

também aumentar a cooperação econômica e cultural entre os países recentemente 

descolonizados (THAPAR et al., 2019). 

Indonésia 

A República da Indonésia foi um importante ator para a realização da Conferência de 

Bandung, embora estivesse na primeira década de sua independência. A Indonésia foi colônia 

dos Países Baixos até que o Japão, no início do século, expulsou os holandeses das ilhas e 

assumiu a colônia para si até 1945. Quando a II Guerra Mundial rumou ao seu fim e a derrota 

do Japão tornara-se certeira, a Indonésia se preparava para sua independência. Contudo, após o 

reconhecimento oficial japonês, a antiga metrópole holandesa quis reassumir a antiga colônia – 

o que ocasionou mais alguns anos de luta antes da independência da Indonésia. A economia do 

país, que era completamente dependente das relações com o Japão até 1945, entrou em uma 
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grande depressão durante a IIGM e as batalhas com os Países Baixos só agravaram a situação 

(BROWN, 2003). 

O reconhecimento da independência indonésia por parte dos holandeses só ocorreu em 

1949, após combates e negociações entre as duas nações. Foi a partir de uma das tentativas de 

negociação com a antiga metrópole europeia que a Indonésia – a qual tinha levado o caso ao 

Conselho de Segurança das Nações Unidas – começou a ganhar destaque internacional. Com 

base nesse reconhecimento internacional, a Indonésia começou a articular um bloco de Estados 

afro-asiáticos (BROWN, 2003). A cooperação entre o continente asiático e o africano foi a 

essência do posicionamento da Indonésia durante a Conferência; bem como a superação das 

diferenças ideológicas, religiosas e políticas (SUKARNO, 1955). 

A repulsa pelo colonialismo e ao racismo foi veemente por parte da Indonésia, a qual foi 

vítima do imperialismo durante praticamente metade do século XX. O Presidente Sukarno 

(1955) também pontuou durante a Conferência as transformações do colonialismo após os 

processos de independência, que tomava forma de controle econômico e intelectual. Esse 

posicionamento é entendido pela dificuldade da República da Indonésia em trazer a economia 

para um controle nacional, já que metade dos bancos e empresas do país eram controladas por 

setores holandeses privados e capital chinês (BROWN, 2003). Para a Indonésia, não seria 

possível considerar o país completamente livre do colonialismo enquanto setores importantes 

da sociedade ainda estivessem sob controle de estrangeiros. Ademais, empenhar-se na paz do 

mundo e lutar contra o uso de armas nucleares deveriam ser prioridades nas relações 

internacionais (SUKARNO, 1955). 

Irã 

O Estado Imperial do Irã, possui uma história milenar, constituindo uma civilização 

própria, com um forte legado na cultura, e sendo um motivos pelos quais o país nunca esteve 

sob a dominação das potências estrangeiras. As origens da atual dinastia governante do Irã 

remontam aos anos 1920, quando os Pahlavi tomaram o poder com o auxílio dos britânicos. O 

país apoia o bloco ocidental desde o golpe de estado de 1953, que derrubou o primeiro ministro 

reformista Mohammad Mossadegh, que restaurou o poder do Xá com a ajuda dos EUA e do 

Reino Unido. Desde então,  o governo do país visa desenvolver a economia através das receitas 

obtidas com a exploração de petróleo (AVERY; MOSTOFI; AFARY, 2019). 

O País apoia a contenção do comunismo no sul global e busca a criação de uma ordem 

econômica internacional que auxilie no desenvolvimento das nações. Muito em torno das suas 

estreitas relações com os Estados Unidos, o Irã é acusado de ser um estado policial na região 
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do Oriente médio a serviço dos interesses desse país. Além disso o país faz parte da Organização 

do Pacto de Bagdá, juntamente com os EUA, o Reino Unido, o Paquistão e a Turquia  (AVERY; 

MOSTOFI; AFARY, 2019). 

Iraque  

Na Conferência, o Reino do Iraque afirma que existem três forças internacionais que 

impedem a paz e harmonia das nações presentes, e que devem ser combatidos com 

determinação. A primeira é o colonialismo, afirmando que as colônias francesas localizadas no 

norte da África estão ignorando os principais princípios da autodeterminação, e o nível de 

racismo no sul do continente é extremo. A segunda é o sionismo, na qual é a pior descendência 

do imperialismo. Na Palestina milhões de árabes, cristãos e muçulmanos têm sido exilados a 

fim de que seus líderes estabeleçam um estado sionista baseado no racismo e na discriminação 

religiosa. A terceira, e não tão menos importante, é o comunismo. Os líderes comunistas 

procuram somente ganho territorial, e o Reino do Iraque solicita ponderar o destino do 

Turquestão, dos Estados Bálticos, da Polônia e da Tchecoslováquia (JAMALI, 1955). O Iraque 

acredita que os estados presentes na Conferência devem, antes de tudo, defender-se do 

desarmamento ideológico pendente no mundo, e que esta reunião seja um passo para o seu 

essencial fim (JAMALI, 1955). 

Japão 

A participação do Japão na Conferência de Bandung pode ser vista como uma 

contradição através de uma perspectiva anti-imperialista. O império japonês já possuía um 

grande domínio no leste e no sudeste da Ásia antes da II Guerra Mundial e suas relações com 

seus vizinhos se assemelhavam com as das potências europeias. Apesar disso, ao olhar para sua 

história em relação ao ocidente é compreensivo seu caráter anti-imperialista ocidental, dado 

suas relações conturbadas com o ocidente. Na metade do século XIX, os japoneses foram 

obrigados a assinar acordos desvantajosos e a abrir seus portos aos europeus. Apesar de ter se 

desenvolvido nas décadas que se passaram e seu papel de destaque no sistema internacional no 

início do século XX, a recusa da Liga das Nações em adotar a cláusula de igualdade racial 

provou aos japoneses que, independentemente de sua economia, os europeus se recusaram a vê-

los como iguais. Por essa razão, o Japão saiu da Liga em 1935 e fomentou sua política de 

desocidentalização – desenvolvendo mais tarde uma política anti ocidente (SHAHABUDDIN, 

2017).  
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Durante os anos seguintes, além de uma política nacional independente, o Japão adotou 

uma política de expansão territorial intensificada no início da década de 1940. Apesar de sua 

ajuda nas lutas de descolonização de países asiáticos, como a Indochina Francesa, o Japão 

desenvolveu grandes desavenças com os países vizinhos após a saída da Liga das Nações. O 

incidente da Manchúria (1931), a Guerra Sino-Japonesa (1937) e os ataques as Filipinas foram 

alguns dos danos causados pelos japoneses que afetaram as relações dos Estados na região antes 

da Guerra do Pacífico, em 1941 (DUSS, 1988). Além disso, o massacre de Nanjing na China 

(1937-1938), a questão das “mulheres confortos” (envolvendo tráfico e escravidão sexual de 

vietnamitas, birmanesas, filipinas, chinesas e indonésias) e os experimentos da Unit 731 em 

chineses, bem como a conquista das Filipinas e a invasão a Birmânia, são algumas das questões 

japonesas que são sensíveis com seus vizinhos (SELDEN; SO, 2004).   

Após a II Guerra Mundial, o Japão perdeu sua influência na região, não só pelas 

desavenças com os vizinhos, mas também pela extinção do seu exército através da Constituição 

ratificada em 1946 (DUSS, 1988). A Conferência de Bandung concedeu ao Japão uma 

oportunidade de se reconciliar com o sudeste asiático e negociar com as Filipinas e a Indonésia 

as reparações pelos danos da Guerra. Outro benefício da Conferência foi a oportunidade de 

restabelecer sua influência na região sem a interferência americana. O Japão pôde declarar seu 

posicionamento ao anti-imperialismo ocidental – destacando a recente desocupação americana 

em 1951 – e amenizar seu passado imperial (SHAHABUDDIN, 2017).  

A reconciliação com os países vizinhos foi um dos pontos levantados pelo Ministro de 

Estado Takasaki durante a Conferência. Para o Japão, o desenvolvimento da região nas áreas 

da economia e da ciência só poderia ser alcançado através da cooperação e para isso seria 

necessário resolver as tensões existentes. “Durante a Guerra o Japão infringiu uma grande perda 

material nas nações vizinhas [...]. Agora se dedica a democracia e a paz, e anseia em fazer uma 

positiva contribuição para o bem-estar da Ásia através de sua participação ao progresso 

econômico e da troca cultural” (TAKASAKI, 1955)16. 

 

 

Jordânia  

 
16“In the war Japan inflicted great material damage on neighbouring nations and brought disaster on herself. 

Now she is dedicated to democracy and peace, and eager to make a positive contribution to welfare of Asia by 

contributing her shure to economic progress and cultural exchanges." 
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O Reino Hachemita da Jordânia, está baseado em um território que  foi dominado pelo 

Império Otomano do século XVI até o início da Primeira Guerra Mundial. Após o fim do 

conflito, o país foi designado como um protetorado britânico pela recém criada Liga das 

Nações, o que se estendeu até 1946. A Jordânia é um dos membros fundadores das Nações 

Unidas e da Liga Árabe. Nos últimos anos, o país tem sido um epicentro dos conflitos árabe-

israelenses devido ao fluxo de refugiados palestinos no país e pela anexação de territórios 

originalmente do plano de partilha da Palestina (JABER; IRVINE; BICKERTON, 2019).  

A Jordânia tem graves problemas internacionais, muito em torno da questão de suas 

relações com Israel e com os outros estados árabes, sendo muitas vezes acusada de desejar um 

acordo de paz com o Estado judeu (JABER; IRVINE; BICKERTON, 2019). Nessa conferência, 

o país defenderá a necessidade da compreensão de que a agressão israelense à Palestina se 

equivale a injustiça e a opressão dos franceses no norte da África, sendo portanto a favor da 

independência dessas regiões (SALAH, 1955). 

Laos  

O Reino do Laos, foi desde 1893 um protetorado francês, sendo ocupado pelo Império 

Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, o que enfraqueceu o domínio francês e possibilitou 

a conquista de sua independência oficial em 1953 (STUART-FOX, 1997). Desde então o país 

vive uma guerra civil entre a monarquia constitucional, que exerce o governo, e guerrilhas de 

inspiração socialista. Por essa questão, o país vem buscando apoio dos Estados Unidos para 

combater esses movimentos insurgentes (LAFONT et al., 2019). 

O Laos busca nessa conferência uma associação maior com os países africanos e asiáticos 

que enfrentam problemas semelhantes aos seus. O país também ressalta a importância da busca 

pela paz em um mundo cada vez cada vez mais ameaçado, ressaltando para isso o uso do diálogo 

para a resolução de controvérsias. Apesar disso, seus conflitos internos contra insurgentes e a 

busca de apoio para combater essas ameaças nos EUA, sugerem uma identificação maior com 

o bloco de poder ocidental (SASORITH, 1955). 

Líbano 

Antes da sua independência, o território que compõe a atual República Libanesa era 

parte do Império Otomano, sendo, após a queda deste, no fim da Primeira Guerra Mundial, 

anexado como protetorado francês. O território terminou conquistando sua independência 

oficial em 1944, antes do término da Segunda Guerra Mundial. Ainda em 1952, o governo 

libanês manteve certa aproximação com Londres em diversas áreas de cooperação, juntamente 
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com a criação do Pacto de Bagdá, considerado uma afronta aos movimentos anticoloniais 

(DUTRA JÚNIOR, 2014).  

A República Libanesa entende que as três principais barreiras para impedir a paz mundial 

são o fanatismo em todas as suas formas, o nacionalismo extremo e o ódio aos estrangeiros. Na 

visão libanesa, a principal questão a ser tratada é o conflito palestino, muito por causa da sua 

proximidade com o território da partilha palestina, defendendo o desenvolvimento das nações 

árabes como um todo. O Líbano também destaca a importância da tolerância e do respeito pelos 

direitos humanos, acreditando também na integridade das nações pequenas (SOLH, 1955). 

Libéria  

A República da Libéria foi um dos poucos estados africanos a não ter passado por um 

processo de colonização europeia na virada do século XIX. O país foi fundado por ex escravos 

provenientes dos Estados Unidos, e até hoje eles mantêm o domínio político e econômico, 

mantendo estreitas relações com os EUA. Internamente, o país vive tensões sociais, devido ao 

fato de que a elite afro-americana é acusada de monopolizar o processo político, reprimindo as 

outras etnias autóctones (HOLSOE, 2019). 

A Libéria é um forte crítico do regime do apartheid na África do Sul. Apesar de não ter 

um plano pré-estabelecido para esta Conferência, o país acredita na igualdade entre as raças e 

na busca pela paz mundial. As históricas relações entre a Libéria e os EUA, ajudam a explicar 

a continuidade da sua independência, mesmo durante a corrida colonial europeia, e refletem na 

condução da sua política externa de acordo com as visões estadounidenses (DUKULY, 1955). 

Líbia  

O Reino da Líbia, foi colonizado pela Itália desde a derrota do Império Otomano em 

1912 durante a Guerra Ítalo-Turca, com o controle europeu sendo exercido sobre as áreas da 

Tripolitânia e de Cirenaica, com o território moderno da Líbia sendo formado a partir dessas 

duas áreas em conjunto com uma expansão para a região de Fezzan. Após a Segunda Guerra 

Mundial, e o consequente enfraquecimento da Itália, a Líbia obteve sua independência em 1950, 

como um resultado de negociações nas Nações Unidas (HISTORY WORLD, 2019). 

A Líbia reconhece a importância da luta das nações ainda sob jugo colonial, e apoia sua 

busca pela independência. A atual tensão mundial é causada pelo colonialismo, pelo racismo e 

pela interferência ideológica externa nos assuntos internos das nações. O país também clama 

pelo fim da presença colonial francesa no Norte da África. Ainda na questão de soberania, 
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demonstra uma postura pró-palestina, urgindo pela união dos países árabes para resolver a 

questão de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas (BEN MUNTASSER, 1955). 

Nepal 

O Reino do Nepal, é uma frágil democracia sem acesso ao mar encravado entre a China 

e a Índia. O país busca o não alinhamento e tenta manter a sua independência, apesar de nunca 

ter sido colonizado. Historicamente, o país se aliou aos britânicos como uma forma de manter 

a sua independência, possuindo um ótimo relacionamento com este país, quando do domínio 

do Raj britânico (ROSE et al., 2019). 

O país acredita que não deve haver a criação de outro bloco mundial além, embora a 

liberdade e a independência dos países recentemente descolonizados deva ser protegida. Apoia 

a democracia, a carta da ONU e a admissão de todas as nações na mesma. O país defende os 

cinco princípios de Nehru para a coexistência pacífica, apesar de acreditar que um contraponto 

ao Primeiro e ao Segundo Mundo não possa defender seus interesses (THAPA, 1955). 

Paquistão 

O Domínio do Paquistão é um território de maioria muçulmana surgido a partir da 

partição do subcontinente indiano pelos ingleses em 1947. O país é dividido geograficamente 

entre o Paquistão Ocidental, ao noroeste da Índia, e o Paquistão Oriental, ao leste da Índia. A 

Índia é o grande rival geopolítico do Paquistão, tendo diversas rusgas entre ambos, 

principalmente na região da Caxemira (ZURING; BURKI, 2019). 

O país apoia o não alinhamento, a descolonização e a integração econômica entre os 

países recentemente independizados. Além disso apoia o intercâmbio cultural entre os países 

descolonizados como uma forma de aproximação entre as diferentes sociedades e a diminuição 

dos conflitos entre os mesmos. Apesar de participar do acordo de segurança coletiva pró-EUA 

SEATO (Organização do Tratado do Sudeste Asiático), também possui negociações com a 

República Popular da China para contrabalançar a Índia. Apoia a independência das colônias 

francesas da  Tunísia,  do Marrocos e da Argélia, e defende os 7 princípios para manter a paz 

(respeito pela soberania e integridade territorial, reconhecimento da igualdade entre as 

nações,  não interferência nos negócios internos, não agressão, direito de auto-defesa, 

autodeterminação, e abjeção ao colonialismo) (BOGRA, 1955). 

 

Síria  
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A República da Síria fez parte do Império Otomano, e após a sua queda ao final da 

Primeira Guerra Mundial, tornou-se um protetorado francês. Sua independência foi conquistada 

oficialmente somente em 1945, quando tornou-se também membro fundador das Nações 

Unidas (BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL, 2014).        

Junto com as outras nações árabes, possui um posicionamento contra o imperialismo 

britânico. Aliando-se muito com o posicionamento egípcio, devido a divisão da Palestina, que 

intensificou o movimento do nacionalismo árabe (MAWBY, 2005). Além dessas questões, é 

fortemente a favor da cooperação entre os membros para acabar com o colonialismo no Norte 

da África (AZAM, 1955). 

Sudão 

A República do Sudão, sendo Estado sucessor do antigo Sudão Anglo-Egípcio, teve seu 

período colonial iniciado em 1898. Até o momento da Conferência, o Sudão encontra-se ainda 

em um período de transição entre a colônia inglesa e a República do Sudão, já que essa questão 

foi decidida somente em 1953, através de um acordo entre o governo britânico e o governo 

egípcio (PRECINOTTO, 2017). 

Assim, o Sudão considera a Conferência uma oportunidade de iniciar e ampliar a 

cooperação em nível político econômico e cultural com os demais membros, tendo em vista a 

sua recém inserção no sistema internacional como um Estado independente. É de grande 

vantagem para o Sudão seguir com os ideais do nacionalismo árabe, dando mais ênfase em 

negociações nos países dessa região (EL AZHARI, 1955). 

Tailândia 

O Reino da Tailândia, é um dos poucos países presentes nesta Conferência que nunca 

passou por um processo de colonização, servindo no passado de Estado tampão entre os 

domínios britânicos e franceses no sul da Ásia. Em 1954, junto com das Filipinas e do 

Paquistão, a Tailândia assinou com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha o acordo que deu 

origem à Organização do Tratado do Sudeste Asiático (SEATO), mostrando assim ter mais 

afinidade com o bloco ocidental (BISSIO, 2015).  

O Reino da Tailândia busca nesta Conferência aumentar a cooperação econômica e 

política com outras nações afro-asiáticas. Ao mesmo tempo, ressalta a importância para a 

atração de ajuda europeia e estadunidense para alavancar o desenvolvimento econômico dessas 

regiões. Também apoia aos princípios de igualdade racial, autodeterminação nacional, e a 

aferição da independência política aos territórios coloniais remanescentes. A Tailândia também 
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enfrenta a infiltração e a subversão por parte de grupos étnicos chineses, a existência de 3 

milhões de cidadãos chineses com dupla nacionalidade e também um grande fluxo de 

refugiados vietnamitas na região nordeste (WAN, 1955). 

Turquia  

A República da Turquia, durante as últimas décadas, vem buscando uma aproximação 

política, econômica e cultural com as nações ocidentais, especialmente com as do continente 

europeu. Tal fato pode ser observado pela participação do país em alianças militares, como a 

OTAN e o Pacto de Bagdá, o que denota sua proximidade com o bloco capitalista na ordem 

bipolar atual. Em paralelo, revoltas internas de diversos grupos étnicos, levam o 

posicionamento da Turquia quanto a questões como respeito à soberania e à liberdade cultural 

a ser o mais delicado possível (DEWDNEY; YAPP, 2019). 

A Turquia acredita que os países pacíficos estão unindo suas forças em busca de paz, e  

que essa união tem por objetivo resguardar a segurança internacional, o que, no entanto, será 

difícil de ser alcançado por parte da Conferência, já que, para tanto, seria preciso que a mesma 

fosse capaz de reduzir as incompatibilidades ideológicas dos presentes, sendo, portanto, 

necessário o apoio dos países de fora de Bandung. O país também defende o fim do 

colonialismo e do racismo. Assim, a Turquia (ZORLU, 1955). 

Vietnã do Norte 

A República Democrática do Vietnã vem de uma longa e sangrenta guerra de 

independência contra os franceses, iniciada em 1946, e só terminada em 1954, com a derrota 

destes na batalha de Dien Bien Phu. O Tratado de Genebra, que pôs fim ao conflito, determinou 

a criação de dois estados na região, utilizando o paralelo 17 como divisa. Ao norte desta linha, 

foi criada a República Democrática do Vietnã, de inspiração comunista, e apoiada pela China e 

Pela URSS. Enquanto ao Sul foi formado o Estado do Vietnã, um país aliado dos EUA, e que 

se opõe diretamente ao vizinho do norte (SPECTOR, 2019) 

Na Conferência, o Vietnã do Norte, como é popularmente conhecido, gostaria de criar um 

novo bloco de poder que permitisse o aprofundamento dos processos de descolonização ao 

redor do mundo, chegando a apoiar soluções violentas para alavancar esse processo. Apesar 

disso, o país não possui muito reconhecimento diplomático no ocidente, e busca formular uma 

estratégia para atingir este objetivo (DONG, 1955). 

Vietnã do Sul 

O Estado do Vietnã foi um dos países surgidos através do Tratado de Genebra, que criou 
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dois estados após a retirada dos franceses da região. A estrutura social ainda guarda vestígios 

da dominação francesa, fazendo com que os cristãos e os aristocratas dominem a política e a 

economia local. O Estado do Vietnã enfrenta uma séria insurgência no seu interior, e busca 

apoio dos demais países da região e dos EUA para contornar essa ameaça (SPECTOR, 2019). 

O Vietnã do Sul, como é popularmente conhecido, busca promover os princípios da 

liberdade e dos direitos humanos, protegendo a independência das nações contra o sistema 

ditatorial comunista. Além  disso, o país apresenta uma séria dependência dos EUA, o que acaba 

limitando os espaços de negociação da sua política externa (THOAI, 1955). 

 

Participante Observador 

 

Frente de Libertação Nacional (Argélia) 

 

A Frente de Libertação Nacional (FLN), é um dos grupos combatentes que lutam pelo 

fim do domínio francês sobre a Argélia. Como já mencionado anteriormente neste guia, o país 

africano é uma colônia francesa desde o século XIX, e tem presenciado uma forte luta de 

autodeterminação nos últimos anos (SUTTON et al., 2019). 

A FLN foi criada a partir da fusão de vários pequenos partidos políticos independentistas 

argelinos, o que a tornou um dos principais motores da guerra de independência. A FLN tem o 

status de organização observadora nesta Conferência, não podendo portanto, ser caracterizada 

como um representante oficial de todo o povo da Argélia. Seus objetivos são a propagação do 

conhecimento da luta do povo argelino contra os dominadores franceses, e que o grupo possa 

ser identificado como o representante legítimo de uma Argélia independente (SUTTON et al., 

2019). 
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