
 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 

 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 
Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 

Oficina sobre a Conferência de Bandung, em 1955 

Conferência de Bandung: desafio à ordem bipolar? 
 

Roteiro 
 

 
1. Essa atividade foi pensada para alunos do ensino médio. 
 
2. Propõe-se que a atividade seja feita em grupos (cada um com três ou quatro alunos).  
 
3. Foram selecionados para a atividade os seguintes materiais: 

- Artigo de André Bidet sobre a Conferência de Bandung, publicado no jornal Le Populaire em 
19 de abril de 1955; 
- Trechos do discurso do Primeiro-Minsitro indiano Nehru na Conferência de Bandung; 
- Comunicado final (com cortes) da Conferência de Bandung, de 24 de abril de 1955; 
- Artigo de Raymond Aron sobre a Conferência, publicado no jornal Le Figaro em 27 de abril 
de 1955; 
- Trechos do discurso de Malcolm X em 10 de novembro de 1963, em Detroit, EUA, no qual 
menciona a Conferência de Bandung; 
- Breve cronologia destacando acontecimentos relacionados a lutas anticolonialistas e de 
libertação nacional. 

 
4. Os materiais, por sua vez, podem ser utilizados livremente pelo professor, conforme sua maior 
ou menor pertinência, considerada a turma de alunos e as discussões já feitas na disciplina. 
 
5. Entende-se que os materiais deverão ser analisados e discutidos primeiramente pelos membros 
do grupo, para que depois seja feita a apresentação e o debate das considerações, antes do término 
da aula. 

6. Ao examinar os materiais, cada grupo deve tentar compreender as questões que estão em jogo, 
os problemas apontados, os argumentos e pontos de vista apresentados, sempre tentando levar em 
conta o perfil de quem escreve, comenta ou argumenta. 

 
7. Lembrem que os textos são transcrições (e traduções) de textos que podem ser compreendidos 
como documentos – no caso, documentos relativos à Conferência de Bandung. Perguntem: que 
documentos são esses? Por que e por quem foram produzidos? Com que intenções? Para quem? O 
que afirmam? O que omitem? O que informam? Analisem, portanto, a sequência de exposição dos 
textos e a lógica da argumentação, identifiquem as palavras-chave, contextualizem os textos 
considerando suas características, seus objetivos, seus produtores, seus prováveis leitores.  
 
8. Terminadas as leituras e discussões entre os membros dos grupos, será feita uma discussão 
geral acerca do que foi lido e discutido, com a coordenação do(a) professor(a). 
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Texto de André Bidet, publicado no jornal socialista francês Le Populaire, em 19 de abril de 1955. 
Disponível em: < http://www.ena.lu/  >. Acesso em 19 de maio de 2009. Texto original em francês. 

De Bandung pode surgir o melhor e o pior 

Eis então que se abre na Indonésia, em Bandung, uma grande conferência afro-asiática 
minuciosamente preparada depois de meses. Em um tempo onde a interdependência das nações se 
afirma, através dos continentes, o evento é de uma importância mundial. Ele requer atenção da opinião 
pública universal. 
 Foi o primeiro-ministro indonésio, o Senhor Ali Sastroamidjojo, que teve a idéia da 
Conferência. Ele a expôs aos seus colegas do chamado grupo de Colombo – Birmânia, Ceilão, 
Indonésia, República Indiana, Paquistão - na reunião realizada em Colombo mesmo, em abril-maio de 
1954. [...]  

Trinta Estados da Ásia e da África participam da conferência de Bandung. Ministros os 
representam. Eles falam e agem em nome de 1.500 milhões de asiáticos e africanos. Os primeiros 
constituem de longe a maioria. Eles são os condutores. É pena que apesar disso não tenham vencido as 
oposições à presença de Israel. 

Que uma reunião de tamanha importância oferece uma diversidade incontestável, é coisa que 
parece normal. Em linhas gerais, quatro conjuntos podem ser considerados. Um deles une 
notadamente os países do grupo de Colombo, ainda que o Paquistão e a União Indiana tenham em 
relação aos blocos ocidental e oriental posições diferentes. Mas, em teoria, esse grupo sustenta o 
desejo de se manter em equilíbrio entre Moscou e Washington. Em outro conjunto se encontram as 
potências vinculadas ao bloco atlântico, tais como a Turquia, o Irã, a Tailândia etc. Enfim, o último 
conjunto compreende os países do campo da URSS, como a China popular e a República Democrática 
do Vietnã. Essa classificação sumária não tem mais que um valor indicativo. Para cada Estado, será 
preciso estudar sua orientação mais de perto. Onde classificar, por exemplo, o Japão? O presidente de 
seu governo, o Sr. Haotyama, não tenta praticar “uma política dos dois lados”? O que quer que isso 
seja, ele se arrisca ao disputar influência em Bandung! 

A ordem do dia dos trabalhos o permitirá muito facilmente. O campo de atividades das 
delegações é imenso. Eis aqui o essencial, com efeito, da tarefa a empreender: “Promover a boa 
vontade e a cooperação entre as nações da Ásia e da África. Examinar os problemas de interesse 
particular de seus povos como, por exemplo, os concernentes à soberania nacional, o racismo e o 
colonialismo. Examinar a posição atual da Ásia e da África e a ajuda que podem dar à causa da paz e 
da cooperação mundiais.” 

Em seu princípio, a obra perseguida merece aprovação. Seu sucesso trará a seus autores o 
reconhecimento do gênero humano. 

Sem entrar no domínio das profecias, parece possível prever que a conferência deverá ao 
menos propor uma solução para três grandes problemas de perigo de guerra. Formosa, a Coréia, o 
Vietnã, eis os sujeitos preocupantes para os asiáticos. Todos os três constituem litígios que convém 
destrinchar com urgência, e não pelas armas. De Bandung virão, sem nenhuma dúvida, os convites à 
conclusão de acordos pacíficos. 

Uma outra certeza é a condenação do colonialismo. Ele terá contra ele a unanimidade. No seu 
comunicado, o primeiro ministro birmanês U Nu e o Senhor Pham Van Dong, vice-primeiro ministro 
da “República Democrática” do Vietnã, deram já, nesses dias, o tom. Eles se felicitam pela 
Conferência de Bandung reunir, pela primeira vez, os povos da Ásia e da África, “abatendo assim as 
barreiras instaladas pelo colonialismo”. Nenhuma dúvida quanto a isso! A propósito do colonialismo, 
a França será colocada no cardápio, a situação norte-africana [será] examinada. Não é por nada que os 
senhores Allal el Fassi (Marrocos), Salah ben Youssef (Tunísia), Hussein Ait Ahmed et Mohamed 
Yazid (Argélia) foram convidados a assistir à conferência na qualidade de observadores. 

As presenças de Abdel Nasser (Egito) e de representantes de três países do Oriente Próximo e 
do Oriente Médio anunciam discussões acirradas sobre as questões concernentes a essas duas regiões. 
Aqui as querelas poderão nascer, se os antagonismos latentes se desencadearem. 

Seria pouco sábio minimizar o papel eventual de cada delegado. Contudo, como não admitir 
que três homens -  Nehru, Zhou En-Lai, Abdel Nasser – dominarão os debates? […] 

André Bidet 
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Trechos do discurso do Primeiro-Ministro indiano Nehru na Conferência de Bandung; 
disponível em: <www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html>. Acesso em 19 maio 2010. Original em inglês. 
 

[...] Nós tivemos a vantagem de ouvir o distinto líder da delegação turca, que nos disse o que 
como um líder responsável da nação, deve fazer ou não. Ele nos deu um competente relato do que eu 
poderia chamar de um lado que representa a perspectiva de um dos blocos majoritários existentes 
atualmente no mundo. Não tenho dúvida de que uma exposição igualmente competente poderia ser 
feita da parte do outro bloco. Eu não pertenço a nenhum deles e me proponho a não pertencer a 
nenhum, não importa o que aconteça no mundo. Se nós tivermos que ficar sozinhos, ficaremos 
conosco mesmo, não importa o que aconteça (e a Índia permaneceu sozinha, sem nenhuma ajuda, 
contra um poderoso Império, o Império Britânico) e nos propomos a enfrentar todas as 
conseqüências... 

Não concordamos com os ensinamentos comunistas, não concordamos com os ensinamentos 
anticomunistas, porque eles estão baseados em princípios errados. Eu nunca contestei o direito do meu 
país de defender a si próprio; ele o tem. Nós defenderemos nós mesmos com não importa quais armas 
e força tivermos, e se não tivermos, nos defenderemos sem armas. […] nenhum país pode conquistar a 
Índia. Nem mesmo os dois grandes blocos de poder juntos podem conquistar a Índia; nem mesmo a 
bomba atômica ou de hidrogênio. Eu conheço meu povo. Mas sei também que se nós confiarmos em 
outros, independentemente do que as grandes potências podem ser, se buscarmos seu apoio, então nós 
estaremos realmente frágeis.... 

Meu país cometeu erros. Todo país comete erros, Não tenho dúvida de que cometeremos erros 
[…]. Os erros do meu país e talvez os erros de outros países aqui não fazem diferença; mas os erros 
das Grandes Potências fazem diferença para o mundo e podem resultar em terrível catástrofe. Falo 
com grande respeito das Grandes Potências, porque não são apenas grandes no poderio militar, mas 
em desenvolvimento, cultura, civilização. Mas devo indicar que a grandeza às vezes resulta em falsos 
valores, falsos padrões. Quando elas pensam em termos de força militar – seja o Reino Unido, a União 
Soviética ou os EUA –, então elas saem do rumo correto e o resultado disso será que o poderio 
dominador de um país conquistará o mundo.  […] 

Se todo o mundo for dividido entre estes dois grandes blocos, o que resultará disso? O 
resultado inevitável será a guerra. Consequentemente, cada passo dado para reduzir a área do mundo 
que pode ser chamada de área não-alinhada é um passo perigoso e leva à guerra. [...] 

Muitos membros presentes aqui obviamente não aceitam a ideologia comunista, enquanto 
outros aceitam. De minha parte, estou for a disso. Sou uma pessoa positiva, não sou um “anti”. Quero 
algo positivo para meu país e para o mundo. Somos nós, países da África e da Ásia, desprovidos de 
uma posição positiva, exceto ser pró-comunista ou anti-comunista? [...] 

Hoje, no mundo, devo sugerir, não somente por causa da presença desses dois colossos, mas 
também em função da chegada da era atômica e da bomba de hidrogênio,  os próprios conceitos de 
guerra, de paz, de política, mudaram. Pensamos e agimos nos termos da era passada. […] Agora não 
faz diferença se um país é mais poderoso do que outro no uso da bomba atômica ou da de hidrogênio. 
Um é mais poderoso em sua ruína do que o outro. Isso quer dizer que o ponto de saturação foi 
alcançado. Se um país é poderoso, o outro também é […].Se há agressão em algum lugar do mundo, 
isso é o limite que resulta em guerra mundial. Não importa de onde parta a agressão. Se um comete 
agressão, há guerra mundial. 

Mesmo se armas atômicas táticas, como são chamadas, forem usadas, o próximo passo seria o 
uso da grande bomba atômica. Não é possível parar este tipo de coisa. Na luta de vida e morte de um 
país, não é possível interromper brevemente isto. Não se trata de decidir sobre nossas resoluções ou 
sobre a de outros, mas de se engajar na guerra, na ruína e na aniquilação de outros, antes de aniquilar a 
si próprio. A aniquilação dirá respeito não somente aos países engajados na guerra, mas àqueles que 
poderão ser destruídos por ondas radioativas a milhares e milhares de milhas. Essa é a posição. Não é 
uma posição acadêmica, não é uma posição de debate ideológico, nem mesmo de debate sobre a 
história passada. É um olhar sobre o mundo tal como é hoje. 
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Comunicado final da Conferência de Bandung (excertos) 

Disponível em: <http://www.ena.lu/>. Acesso em: 19 maio 2009. Texto original em inglês. 

A Conferência Asiático-Africana, reunida com o convite dos primeiros-ministros da Birmânia, do 
Ceilão, da Índia, da Indonésia e do Paquistão, se reuniu em Bandung de 18 a 24 de abril de 1955. 
Além dos países promotores, os seguintes 24 países participaram da conferência: Afeganistão, Arábia 
Saudita, Camboja, República Popular da China, Costa do Ouro, Egito, Etiópia, Filipinas, Iêmen, Irã, 
Iraque, Japão, Jordânia, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Nepal, Síria, Sudão, Tailândia, República 
Popular do Vietnã (Vietminh), Estado do Vietnã e Turquia. A Conferência asiático-africana 
considerou os problemas de interesse comum e concernentes aos países da Ásia e da África e discutiu 
modos e meios pelos quais seus povos poderão realizar uma cooperação econômica, cultural e política 
mais estreita. 

A. Cooperação econômica 

1. A Conferência asiático-africana reconheceu a urgência de promover o desenvolvimento econômico 
da região asiático-africana. Há desejo generalizado de cooperação econômica entre os países 
participantes, com base no interesse mútuo e no respeito à soberania nacional. As propostas voltadas 
para a cooperação econômica entre os países participantes não excluem o caráter desejável ou a 
necessidade de cooperação com os países fora da região, incluindo investimento de capital estrangeiro. 

[...] 

2. Os países participantes concordaram em proporcionar assistência técnica uns aos outros, na máxima 
extensão praticável [...]. 

3. A Conferência asiático-africana recomendou: o rápido estabelecimento do Fundo Especial das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico; a alocação, pelo Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento, da maior parte de seus recursos para os países asiático-africanos; o 
rápido estabelecimento da Corporação Internacional de Finanças, que deverá incluir em suas 
atividades a realização de investimentos equitativos; e o encorajamento da promoção de 
empreendimentos conjuntos entre os países asiático-africanos, na medida em que isso corresponder a 
seus interesses comuns. [...] 

[...] 

8. A Conferência asiático-africana concordou que deveria ser encorajado o estabelecimento de bancos 
e companhias de seguro nacionais e regionais. 

9. A Conferência asiático-africana entendeu que a troca de informações sobre questões relativas a 
petróleo, assim como a remessa de lucros e a taxação devem eventualmente conduzir à formulação de 
políticas comuns. 

10. A Conferência asiático-africana enfatizou a particular significação do desenvolvimento da energia 
nuclear para propósitos pacíficos, para os países asiático-africanos.[...] 

[...] 

12. A Conferência asiático-africana recomendou que deverá haver consulta prioritária aos países 
participantes em fóruns internacionais, com o objetivo de, tanto quanto possível, fomentando seus 
interesses econômicos mútuos. Isso, entretanto, não objetiva formar um bloco regional. 

B. Cooperação cultural  

1. A Conferência asiático-africana foi convencida de que entre os mais poderosos meios de promover 
o entendimento entre as nações está o desenvolvimento da cooperação cultural. A Ásia e a África 
foram o berço de grandes religiões e civilizações, que enriqueceram outras culturas e outras 
civilizações enquanto elas mesmas se enriqueciam nesse processo. Assim, as culturas asiáticas e 
africanas são baseadas em fundamentos espirituais e universais. Infelizmente, os contatos entre os 
países asiáticos e africanos foram interrompidos no curso dos séculos passados. Os povos da Ásia e da 
África são agora animados por um sincero desejo de renovar os seus antigos contatos culturais e de 



desenvolver novos, no contexto do mundo moderno. Todos os governos participantes na Conferência 
reiteraram sua determinação de trabalhar por uma cooperação mais estreita. 

2. A Conferência asiático-africana anotou o fato de que a existência do colonialismo em muitas partes 
da Ásia e da África, qualquer que seja sua forma, não somente entrava a cooperação cultural como 
também oprime as culturas nacionais dos povos. Certas potências coloniais negaram aos povos delas 
dependentes direitos básicos na esfera da educação e da cultura, o que entrava  o desenvolvimento de 
sua personalidade e ainda impede o relacionamento cultural com outros povos asiáticos e africanos. 
Isso é particularmente verdadeiro no caso da Tunísia, da Argélia e do Marrocos, onde o direito básico 
de um povo estudar sua própria língua e sua própria cultura foi suprimido. Discriminações 
semelhantes foram praticadas contra os africanos e os povos de cor em partes do continente africano. 
A Conferência entendeu que essas políticas levam à negação de direitos fundamentais do homem, 
impedem o avanço cultural na região e também bloqueiam a cooperação cultural no plano 
internacional mais amplo. A Conferência condenou a negação dos direitos fundamentais na esfera da 
educação e da cultura em certas partes da Ásia e da África, por essas e outras formas de opressão 
cultural. De forma particular, a Conferência condenou o racismo como uma forma de opressão 
cultural.  

[...]  

5. A Conferência asiático-africana entendeu que a promoção da cooperação cultural entre os países da 
Ásia e da África deve estar voltada para: 

I. A aquisição de conhecimento sobre cada um dos outros países; 

II. A troca cultural recíproca; 

III. A troca de informações. 

[...] 

C. Direitos Humanos e Autodeterminação 

1. A Conferência Asiático-Africana declarou seu total apoio aos princípios fundamentais dos Direitos 
Humanos tal como constam da Carta das Nações Unidas, e apontou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos como padrão comum de atuação de todos os povos e todas as nações. 

A Conferência declarou seu total apoio ao princípio de autodeterminação dos povos e nações tal como 
consta em Carta das Nações Unidas, e anotou as resoluções das Nações Unidas sobre os direitos dos 
povos e nações à autodeterminação, que é um pré-requisito ao pleno gozo de todos os direitos 
humanos fundamentais. 

2. A Conferência Asiático-Africana lamentou as políticas e práticas de segregação racial e 
discriminação que dão base a relações humanas e governos em amplas regiões da África e em outras 
partes do mundo. Tal conduta é não somente uma brutal violação de direitos humanos, mas também 
uma negação da dignidade do homem. 

A Conferência estende sua calorosa simpatia e apoio à corajosa resistência das vítimas da 
discriminação racial, especialmente aos povos de origem africana, indiana e paquistanesa na África do 
Sul; aplaudiu todos aqueles que sustentaram sua causa; reafirmou a determinação dos povos afro-
asiáticos de erradicar cada traço de racismo que possa existir em seus próprios países; e comprometeu-
se a usar sua influência moral para prevenir contra o perigo de cair vítimas do mesmo mal na luta para 
erradicá-lo. 

D. Problemas dos países dependentes 

1. A Conferência Asiático-Africana discutiu os problemas dos povos dependentes e do colonialismo e 
as conseqüências da submissão dos povos ao jugo, à dominação e à exploração estrangeiros. 

A Conferência concordou: 

a) Em declarar que o colonialismo, em todas as suas manifestações, é um mal ao qual se deve 
rapidamente pôr fim.  

b) Em afirmar que a submissão dos povos ao jugo, à dominação e à exploração estrangeiros constitui 
uma violação dos direitos fundamentais do homem, contraria a Carta das Nações Unidas e é um 
obstáculo à promoção da paz mundial e da cooperação. 



c) Em declarar seu apoio à causa da liberdade e da independência para todos esses povos. 

d) Em conclamar as respectivas potências a conceder liberdade e independência a tais povos. 

[...] 
E. Outros problemas 

1. Em vista da tensão existente no Oriente Médio, causada pela situação da Palestina, e em virtude do 
perigo dessa tensão para a paz mundial, a Conferência Asiático-africana declarou seu apoio aos 
direitos do povo árabe da Palestina e clamou pela implementação das Resoluções das nações Unidas 
sobre a Palestina, bem como a tomada de uma decisão pacífica quanto à questão palestina. 

[...]  

G. Declaração sobre a promoção da paz mundial e da cooperação 

A Conferência afro-asiática se debruçou ansiosamente sobre a questão da paz mundial e da 
cooperação. Ela registrou, com uma profunda inquietude, o estado de tensão internacional e o perigo 
de guerra atômica mundial. O problema da paz está correlacionado ao problema da segurança 
internacional. Nessa conexão, todos os Estados deverão cooperar, especialmente por intermédio das 
Nações Unidas, para obter redução dos armamentos e a eliminação de armas nucleares, sob um 
controle internacional eficaz. Desta maneira, a paz internacional pode ser promovida e a energia 
nuclear utilizada exclusivamente para fins pacíficos. Isso contribuirá para responder às necessidades 
particulares da África e da Ásia, que têm urgente necessidade de progresso social e de melhores 
padrões de vida, assim como de maior liberdade. Liberdade e paz são interdependentes. O direito à 
autodeterminação deve ser acordado por todos os povos, e a liberdade e a independência devem ser 
garantidos, no menor prazo possível, a todos aqueles povos ainda dependentes. [...]  

Livres da desconfiança e do medo, provando da confiança e boa vontade mútuas, cabe às nações 
praticar a tolerância, viver em paz no espírito da boa vizinhança e desenvolver uma cooperação 
amigável sobre a base dos seguintes princípios: 

1) Respeito dos direitos humanos fundamentais, em conformidade com as finalidades e os 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 de todas as nações, pequenas e grandes. 

4) Não-intervenção e não-ingerência nas questões internas de outros países; 

5) Respeito ao direito de cada nação se defender individualmente ou coletivamente, conforme a Carta 
das Nações Unidas; 

6) Abstenção de uso de arranjos de defesa coletiva destinados a servir aos interesses particulares de 
alguma das grandes potências; abstenção de um país exercer pressões sobre outros; 

7) Abstenção de atos ou ameaças de agressão ou de uso da força contra a integridade territorial ou a 
independência política de um país; 

8) Tratamento de todas as disputas internacionais por meios pacíficos, tais como a negociação, a 
conciliação, a arbitragem ou a mediação de tribunais ou ainda ouros meios pacíficos de escolha das 
partes, conforme a Carta das Nações Unidas; 

9) Promoção dos interesses mútuos e da cooperação; 

10) Respeito à justiça e às obrigações internacionais.  

A Conferência Asiático-Africana declara sua convicção que a cooperação amigável, em acordo com 
esses princípios, efetivamente contribuirá para a manutenção e promoção da paz e da segurança 
internacional, enquanto a cooperação nos campos econômico, social e cultural ajudará a trazer 
prosperidade comum e bem-estar a todos.  [...] 

Bandung, 24 de abril de 1955.” 
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Texto de Raymond Aron, publicado no jornal francês Le Figaro, em 27 de abril de 1955; 

disponível em: < http://www.ena.lu/  >. Acesso em 19 de maio de 2009. Texto original em francês. 
 
 

Bandung: a Conferência do equívoco 
 

Na imprensa mundial, escreveu-se com muita freqüência que a Conferência de Bandung é um 
evento histórico, de tal forma que hesitamos por em dúvida o julgamento segundo o qual soviéticos e 
americanos parecem miraculosamente entrar em acordo. 

Vejo bem que a reunião dos ministros vindos de todos os Estados da Ásia, do Oriente Próximo 
e de alguns Estados da África (Costa do Ouro, Etiópia, Sudão, Libéria) tem o valor de um símbolo: 
desembaraçados da tutela ocidental, asiáticos, árabes e africanos proclamam diante do mundo sua 
solidariedade, seus direitos, suas aspirações. Mas esse símbolo será anunciador de um futuro ou 
pertenceria já ao passado? 
 Todos os homens de Estado da Ásia e da África (da América também, provavelmente) são 
“hostis” ao colonialismo, ao regime francês na África do Norte. Quanto ao resto, estão divididos. 

O Senhor Nehru quer pacificar o mundo, mas é incapaz de “pacificar” suas relações com o 
Paquistão e dar regras à querela da Cachemira. Todos os Estados representados em Bandung têm uma 
opinião precisa sobre Israel (que não foi representado), sobre a Nova Guiné que, provavelmente por 
causa da proximidade geográfica ou da cor dos habitantes, deveria retornar à Indonésia, mesmo que 
esse país não tenha saído ainda do caos. 

Mas eles não sabem se a absorção dos Estados bálticos pela União Soviética ou a sovietização 
do Leste europeu são um exemplo de “colonialismo”, ou sobretudo uns, filipinos, paquistaneses, 
cingaleses, são convencidos pelos outros, chineses, vietnamitas, que assistem provavelmente a uma 
etapa da libertação. Quanto ao Senhor Nehru, que combate impiedosamente os comunistas indianos, 
não se recusa a tomar parte do “colonialismo soviético”, questão ideológica que ele não terá interesse 
de discutir. Quando se trata do colonialismo francês ou britânico ele não hesita. 

Falemos com franqueza, com o risco de chocar alguns de nossos amigos. 
 A Conferência de Bandung, se bem que afro-asiática, assemelha-se fortemente a uma 
conferência ocidental de intelectuais ou de diplomatas: mesma desproporção entre a importância da 
reunião e o alcance das conclusões, entre as pretensões dos homens e a insignificância das moções 
unânimes, mesma repetição de clichês, mesma invocação de princípios (direitos humanos 
fundamentais) por aqueles mesmos que os desprezam ou violam. Até nas declarações nacionalistas, os 
asiáticos ou os africanos são bem os discípulos dos ocidentais, aos quais eles reprovam (justamente) 
seus malfeitos de ontem em nome dos ideais europeus. 
 A Conferência englobou os Estados comunistas, os Estados aliados ao Ocidente e os Estados 
neutros. Nenhum acordo real sobre os problemas fundamentais alcançou avanço concebível. Tratou-se 
somente de saber qual papel jogaram, na conferência, nas proezas oratórias ou na redação dos textos, 
uns e outros. Os Estados que participam da OTAN ou da SEATO [The Southeast Asia Treaty 
Organization – ou Organização do Tratado do Sudeste Asiático] querem justificar sua tomada de 
posição e se pronunciar contra o comunismo, com pronunciamentos que não são menos violentos que 
os dos outros delegados contra o “colonialismo”. Eles atingiram seus fins, mas foram incomodados 
pela tática de Zhou En-lai e de J. Nehru. 

O primeiro-ministro da Índia, como se sabe, está convencido de que as alianças militares 
criam perigo para a paz; ao menos quando são concluídas pelos Estados não comunistas. A OTAN é 
deplorável, mas o Senhor Nehru nada diz das “alianças” militares entre a União Soviética e os Estados 
do Leste Europeu. 

Raymond ARON. 
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Mensagem às bases /Message to the Grass Roots 
Trechos do discurso proferido por Malcolm X em 10 de novembro de 1963, em Detroit; 

disponível em: <http://thespeechsite.com/en/famous/MalcolmX-2.pdf>. Acesso em 19 maio 2010. Original em inglês. 
 
O que você e eu precisamos fazer é aprender a esquecer nossas diferenças. Quando chegamos 

juntos, não chegamos juntos como batistas ou metodistas. Você não se dana porque é batista, ou 
porque é metodista. Vocês não se dana porque é metodista ou batista, não se dana porque é democrata 
ou republicano, não se dana porque é maçon ou “alce”, e certamente não se dana porque é americano; 
porque se você for americano, você não se dana. Você se dana porque é negro. Você se dana, todo nós 
nos danamos, pela mesma razão. 

Então, nós todos somos gente negra, os assim chamados “Negroes” [pretos], cidadãos de 
segunda classe, ex-escravos. Você não é nada, mas um ex-escravo. Você não gosta de ser chamado 
assim. Mas afinal o que vocês são? Vocês são ex-escravos. Vocês não chegaram aqui no “Mayflower." 
Vocês chegaram aqui num navio de escravos. Em grilhões, como um cavalo, uma vaca, ou mesmo 
uma galinha. E foram trazidos aqui pelas pessoas que chegaram aqui no “Mayflower”, foram trazidos 
aqui pelos assim chamados Pioneiros, pelos Pais Fundadores. Foram eles que trouxeram vocês aqui. 

Nós temos um inimigo comum. Nós temos isso em comum: temos um opressor comum, um 
explorador comum, um discriminador comum. Mas se todos nós percebermos que temos um inimigo 
comum, então nos uniremos com base no que temos um comum. E o que mais temos em comum é este 
inimigo, o homem branco. Ele é um inimigo de todos nós. Eu sei que alguns de vocês pensam que 
alguns deles não são inimigos. O tempo dirá. 

Em Bandung, em 1954, penso, ocorreu o primeiro encontro de união, em séculos, do povo 
negro. E quando você estuda o que aconteceu na Conferência de Bandung, e os resultados da 
Conferência de Bandung, ela serve como modelo para o mesmo procedimento que eu e você podemos 
usar para resolver nossos problemas. Em Bandung todas as nações chegaram juntas, as nações escuras 
da África e da Ásia. Alguns deles eram budistas, alguns muçulmanos, alguns cristãos, alguns adeptos 
de Confúcio, alguns ateus. Apesar dessas diferenças religiosas, eles chegaram juntos. Alguns eram 
comunistas, alguns socialistas, alguns capitalistas. Apesar de suas diferenças econômicas e políticas, 
chegaram juntos. Todos eles eram negros, brancos, vermelhos ou amarelos. 

A primeira coisa que não se permitiu que comparecesse na Conferência de Bandung foi o 
homem branco. Ele não foi. Uma vez que eles excluíram o homem branco, eles decidiram que 
poderiam estar juntos. Uma vez que o mantiveram fora, sentiram que estavam certos e no caminho 
correto. Essa é a coisa que eu e você temos que compreender. E essas pessoas que chegaram juntas 
não tinham armas nucleares, não tinham aviões a jato, não tinham todos esses armamentos pesados 
que o homem branco tem. Mas tinham unidade. 

Eles estavam aptos a afogar suas pequenas diferenças e concordar quanto ao seguinte: que um 
africano veio do Quênia e foi colonizado pelo inglês, e outro africano veio do Congo e foi colonizado 
pelo belga, e outro africano veio da Guiné e foi colonizado pelo francês, e outro veio de Angola e foi 
colonizado pelo português. Quando eles chegaram à Conferência de Bandung, eles olharam para o 
português, para o francês, para o inglês, para o holandês, e aprenderam ou perceberam a única coisa 
que eles todos tinham em comum: eles todos vinham da Europa, todos eram europeus, louros, de olhos 
azuis e peles brancas. Eles começaram a reconhecer quem era seu inimigo. O mesmo homem que 
colonizou nosso povo no Quênia colonizou nosso povo no Congo. O mesmo do Congo foi colonizador 
do nosso povo na África do Sul, e na Rodésia, e na Birmânia, e na Índia, e no Afeganistão, e no 
Paquistão. Perceberam que, em todo o mundo, onde o homem escuro era oprimido, ele era oprimido 
pelo homem branco; onde o homem escuro era explorado, era explorado pelo homem branco. Então, 
eles se juntaram com base naquilo que tinham como inimigo comum. 

E quando eu e você, aqui em Detroit, e em Michigan, e na América, acordarmos hoje e 
olharmos ao redor, nós perceberemos aqui na América que nós todos temos um inimigo em comum, 
esteja ele na Geórgia ou em Michigan, na Califórnia ou em Nova York. Ele é o mesmo homem – olhos 
azuis, cabelo louro e pele clara -, o mesmo homem. Então o que nós temos que fazer é o que eles 
fizeram. Eles decidiram parar de disputar entre si. Cada pequena rusga que tiveram, ele decidiram 
entre si [...]. Não deixe o inimigo saber que você tem um desentendimento. 
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Colonialismo, descolonização, lutas de libertação nacional: 1944-1975 
 

1944 Conferência de Brazzaville: governadores das colônias francesas na África formulam 
programa de promoção econômica e social. 

1945 Conferência de São Francisco decide criar a Organização das Nações Unidas – ONU. 
Ho Chi Minh proclama a independência do Vietnã. 
Indonésia proclama sua independência (dominação holandesa), mas apenas uma 
soberania parcial será aceita (em 1949). 

1946 Indochina: após o não-reconhecimento da independência do Vietnã, início da luta 
armada pela libertação da dominação francesa. 

1947 Independência da Índia, Paquistão, Birmânia e Ceilão (dominação britânica). 
1948 Proclamação da República Popular da Coréia do Norte, em janeiro, e da República 

Popular da Coréia do Sul, em agosto. 
1949 Proclamação da República Popular da China. 

Aceitação da soberania parcial da Indonésia (confederação holandesa-indonésia). 
1950 Com ofensiva da Coréia do Norte sobre a Coréia do Sul, tem início a guerra da Coréia. 
1952 Fim do regime de ocupação, no Japão. Reconhecimento da independência da Líbia 

(dominação italiana). 
1953 Independência do Laos e do Camboja (dominação francesa). Fim da guerra da Coréia. 
1954 Fim da guerra de libertação na Indochina (derrota francesa). 

Reconhecimento da Independência do Laos, do Camboja e do Vietnã (Conferência de 
Genebra). 
Reconhecimento da soberania plena da Indonésia. 
Início da guerra de libertação da Argélia (dominação francesa). 
Conferência de Colombo, no Ceilão (Índia, Paquistão, Indonésia, Birmânia, Ceilão), 
antecipando temas que seriam retomados no ano seguinte, em Bandung. 

1955 Conferência de Bandung (países afro-asiáticos), na Indonésia. 
1956 Independência da Tunísia e do Marrocos (dominação francesa). 
1957 Independência de Gana (antiga “Costa do Ouro”) e da Malásia (dominação britânica). 

Segunda Conferência Afro-Asiática, no Cairo, Egito (dezembro). 
1959 Congresso Pan-Africano em Acra, Gana. 

A China ocupa o Tibete. Revolução Cubana. 
1960 Formação da Frente de Libertação Nacional do Vietnã (hostil à ingerência dos EUA). 

Independência de vários países africanos, a maioria de dominação francesa: Camarões, 
Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Nigéria, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chade, 
Congo, Gabão, Mali, Mauritânia). 

1961 Primeira Conferência dos Países Não-Alinhados, em Belgrado. 
1962 Independência da Argélia (dominação francesa); 

Guerra entre China e Índia (questões de fronteiras territoriais; a vitória seria chinesa). 
1963 Independência do Quênia (dominação britânica). 

Criação da Organização da Unidade Africana. 
1964 Segunda Conferência dos Países Não-Alinhados, no Cairo. 
1966 Conferência Tricontinental (África, Ásia e América Latina), em Havana, Cuba. 
1970 Terceira Conferência dos Países Não-Alinhados, em Lusaka, Zâmbia. 
1971 Guerra entre Índia e Paquistão, resultando na independência do Paquistão Oriental, 

tornado Bangladesh. 
1973 Retirada das forças militares estadunidenses do Vietnã do Sul. 

Quarta Conferência dos Países Não-Alinhados, em Argel, Argélia. 
1975 Independência de Angola e Moçambique (dominação portuguesa). 

Fim da guerra do Vietnã; unificação formal do país no ano seguinte. 

Principais fontes: HOBSBAWM, Eric H. Era dos extremos. São Paulo: Cia. das Letras, 1996; REIS FILHO, 
Daniel Aarão et al. (orgs.). O século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v.1-3; VIZENTINI, Paulo 
Fagundes. História do século XX. 2 ed. Porto Alegre: Novo Século, 2000. 


