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1955 – NOTAS DA CONFERÊNCIA DE BANDUNG 
 
 
Em Abril de 1955, uma década depois de iniciado o processo de descolonização subsequente ao 
final da 2.ª Guerra Mundial, vinte e nove nações independentes e livres da Ásia e da África iam 
encontrar-se em Bandung, na Indonésia, para discutir “racismo e colonialismo”. Representavam, em 
termos populacionais, cerca de mil milhões de pessoas. As nações que promoviam a conferência – 
Birmânia (Myanmar), Índia, Indonésia, Ceilão (Sri Lanka) e Paquistão – haviam obtido a 
independência poucos anos antes e eram todas fortemente condicionadas pela religião. 
 

 
 
De comum, entre essas 29 nações, apenas o que haviam sentido com o seu relacionamento passado 
com o mundo ocidental. Mas, no contexto daquele momento histórico, também faziam parte do 
conjunto de nações que se não inseria, claramente, em nenhuma das alianças protagonistas da 
Guerra Fria e da rivalidade Este-Oeste. 
 
Antecipadamente, haviam sido tornados públicos os objectivos da conferência, apresentados nos 
termos seguintes: 
 

a. Promover a boa vontade e a cooperação entre as nações da Ásia e de África, para explorar e 
desenvolver os seus interesses mútuos e comuns e para estabelecer relações de acrescida 
amizade e boa vizinhança; 

b. Examinar os problemas sociais, económicos e culturais dos países representados; 
c. Examinar problemas de especial interesse para os povos asiáticos e africanos, por exemplo, 

os problemas que afectam a soberania nacional e os respeitantes a racismo e colonialismo; 
d. Visualizar a posição, no mundo de hoje, da Ásia, da África e dos seus povos, e a 

contribuição que podem dar à promoção da paz mundial e da cooperação. 
 
Foi no contexto deste cenário político inovador que um novelista norte-americano de raça negra, 
Richard Wright (1908-1960), conhecido lutador contra o racismo no seu próprio país, se 
entusiasmou com o anúncio da conferência e se preparou para viajar até à Indonésia, procurando 
viver e entender o significado do histórico encontro. Posteriormente, haveria de registar as suas 
impressões na obra The Color Curtain (A cortina de cor)1, um título consonante com a recente 
alusão a uma outra cortina – a Cortina de Ferro. Desse registo jornalístico de Richard Wright valerá 
a pena respigar alguns apontamentos que contribuem, de alguma maneira, para reconstruir o 
pensamento da época relativamente ao processo de retirada dos brancos/cristãos das possessões da 

                                                 
1 WRIGHT, Richard, The Color Curtain, Banner Books, New York, 1994. Publicado pela 1.ª vez em 1956. 
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Ásia (sobretudo) e de algumas perspectivas, embora ténues, sobre a descolonização que mal 
começara em África. 
 
Assim, começarei por anotar a importância que Richard Wright atribuiu à ocupação japonesa da 
Indonésia, durante a 2.ª Guerra Mundial, a qual estimulou o desejo dos locais de rotura com o 
Ocidente. De facto, a expansão militar nipónica, que se seguiu ao ataque a Pearl Harbour (07-12-
1941), demonstrara que os brancos podiam ser vencidos pelos asiáticos, tal como já se havia 
verificado na guerra russo-japonesa de 1904-1905. 
 
No contexto da recente emancipação e das oportunidades que se perfilavam no horizonte, havia 
asiáticos que tinham ideias e ilusões quanto à forma de alcançar o progresso que, no seu 
entendimento, o domínio colonial bloqueara. Entre uma multiplicidade de opiniões, Wright 
registaria a seguinte visão de um jornalista paquistanês: 
 

O Estado deve organizar sindicatos para os trabalhadores; deseja um governo democrático para o 
seu país; entende que a mudança social e política virá através de forças económicas...Não existem 
verdadeiras sociedades secretas no seu país; existem grupos políticos que utilizam um disfarce 
religioso. Uma sociedade sem classes, num sentido económico, é claramente possível. Os mais 
velhos conduzem o país e os jovens seguem-nos. Se este país fosse completamente industrializado, 
queria que se assemelhasse à Suécia ou à Suíça. Para ele, o grande efeito do Ocidente no seu país foi 
o simples facto da ocupação. Um grande homem é um homem preocupado com a humanidade. 
Gandhi era um desses homens...O objectivo da educação deve ser a criação de um maior 
entendimento entre os povos. A expressão ‘civilização’ significa, para ele, grandes cidades, conforto, 
belos automóveis, cinema...Segundo ele, a Europa tem tido isso. A classe trabalhadora europeia foi 
egoísta e deu mostras de se sentir demasiado superior para prestar atenção ao significado da 
Revolução Russa, não se sentido identificada com ela. (p. 69) 

 
Viajando para Bandung na companhia de um jovem indonésio que, durante 4 anos, estudara 
sociologia na universidade de Leiden, na Holanda – antiga metrópole colonial –, Wright travou com 
ele um revelador diálogo: 
 

“Os conhecimentos que você adquiriu recentemente vão agora ser-lhe úteis, disse-lhe eu. 
“Sim”, respondeu. “O meu país está muito atrasado.” 
“Na Indonésia vocês têm uma vasta burguesia?” perguntei. 
Até esse momento, ele não me perguntara quem eu era; agora, uma dor mental fez estremecer a sua 
face escura. 
“Você é americano?” perguntou-me. 
“Sim.” 
“Negro?” 
“Sim.” 
Tranquilizou-se. Eu conhecia muito bem esse tipo de reacção. O asiático tinha muitas verdades para 
revelar. Tinha uma para os britânicos, outra para os holandeses, outra para os americanos brancos e 
uma verdade especial para os americanos negros, os quais partilhavam um passado de experiência 
racial que os tornavam próximos dos asiáticos. 
“Não. Não temos uma classe rica no nosso povo,” disse. “Não temos uma classe burguesa para deitar 
abaixo.” 
“Mas numa nação de oitenta milhões de habitantes, alguém tem de ter dinheiro. Os holandeses 
foram embora. Agora, quem é que tem o dinheiro?” 
Mirou-me com um olhar cintilante, com um estranho sorriso nos lábios. 
“Para os próximos tempos, são os chineses que têm o dinheiro”, respondeu. 
Nas suas palavras, apanhei ecos de ódio e uma determinação que dizia respeito aos dois milhões de 
chineses com dupla nacionalidade que viviam no seu país. Bastava tocar num asiático para o fazer 
vomitar ódio, azedume e um desejo de vingança longamente sustentado. 
“Gostou de estar na Holanda?”, perguntei. 
“Não”, disse ele, sem olhar para mim. 
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Era antiocidental, tudo bem. Perguntei-me porque é que as nações ocidentais insistiam em trazer 
estes jovens para as suas universidades... O jovem que tinha diante de mim não era oriental nem 
ocidental; tinha sido arrancado do seu ambiente oriental tépido e comunal e educado num meio 
teutónico, puritano e espartilhado, que não era capaz de amar ou aceitar. Onde é que poderia 
inserir-se, agora, sendo um estranho em ambos os mundos...? (pp. 78-79) 

 
Ainda durante a viagem para a Indonésia, Wright regista um significativo apontamento sobre a 
importância da religião na Ásia e das formas como se tornava visível: 
 

Fizemos uma breve escala em Karachi e alguns sikhs entraram no avião; tinham fartas barbas 
escuras, falavam com sotaque de Oxford e sentaram-se todos juntos. Cordões de seda preta 
passavam por baixo do queixo e fixavam às cabeças barretes de seda preta. Na Ásia, para onde quer 
que eu olhasse, via sinais ou símbolos de religião que me emudeciam. Não há nada que possa ser 
dito quando encontramos pessoas nas quais existe uma mobilização total de todas as forças 
irracionais da personalidade humana, levada ao extremo de uma militância organizada... Não 
demorei a concluir que, se os homens do Ocidente eram animais políticos, os do Oriente eram 
animais religiosos. (pp. 79-80) 

 
Richard Wright (RW), uma vez em solo indonésio, teve a oportunidade de entrevistar diversas 
personalidades, entre as quais o político socialista Sutan Sjahrir (SS), que se destacara, durante a 
ocupação japonesa da 2.ª Guerra Mundial, por se ter recusado a colaborar com os ocupantes. A 
conversa decorreria nos seguintes termos: 
 

RW - O que é que tem sido feito para organizar as energias do povo com vista à reconstrução da 
nação? 
 
SS – Ainda não chegámos a esse ponto. 
 
RW – O que é que têm feito no capítulo da habitação? 
 
SS (rindo) – Os edifícios para instalação do governo; chamam-lhes ‘casas dos trabalhadores’. Mas, na 
realidade, são ministérios engalanados. Não há, praticamente, casas para os pobres. 
 
RW – Muitas pessoas culpam os japoneses pela actual atitude dos indonésios. Qual foi a atitude dos 
indonésios relativamente aos japoneses. 
 
SS – Os japoneses não eram benquistos aqui. Matámos mais japoneses do que holandeses. Um dos 
factores mais decisivos para o acesso da Indonésia à independência é algo que não é, de todo, bem 
conhecido no estrangeiro. Trata-se do comportamento dos holandeses à chegada dos japoneses. 
Agacharam-se. Os holandeses estavam amedrontados; curvaram-se, choramingaram, pedincharam, 
só faltou rastejarem...E nós, indonésios, dissemos para nós próprios: ‘se os holandeses têm este 
medo dos japoneses, por que razão havemos de ter medo dos holandeses? O medo dos holandeses 
pelos japoneses constituiu um poderoso elemento psicológico na nossa determinação para lutarmos 
contra os holandeses pela nossa independência. Quando foram libertados dos campos de 
internamento japoneses, os holandeses, denotando uma completa falta de imaginação e com o 
aspecto de desgraçadinhos, foram de volta para as casas onde antes haviam vivido e para as fábricas 
que anteriormente geriam, e ficaram muito admirados ao descobrirem que os indonésios haviam 
tomado conta de tudo...Exigiram as suas casas, as fábricas e os seus empregos e ficaram espantados 
quando ninguém lhes obedeceu. (pp. 108-110) 

 
Depois de alguns dias na Indonésia, Richard Wright acrescentaria esta nota: 
 

Tal como já havia descoberto na Costa do Ouro (actual Gana), também reparei na Indonésia que 
quase todos os artigos existentes na casa onde estava haviam sido importados da distante Europa. 
Nota-se uma enervante dependência gerada pelo imperialismo: não é só o facto de as pessoas serem 
instruídas em leis, ética e finanças segundo os modelos ocidentais; também são incentivadas a 
desenvolver um gosto, mesmo uma necessidade, dos artigos que apenas a antiga potência colonial 
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pode fornecer. Desse modo, quando os nativos se levantam e fazem uma revolução em nome dos 
valores ocidentais, acabam sentindo-se armadilhados, dado que nem mesmo conseguem construir 
um edifício moderno sem a ajuda ocidental. A agonia psicológica de que sofrem os indonésios foi 
criada por uma situação composta pelo receio do retorno das capacidades técnicas que sentem 
necessitar, e que adoram, do fundo do coração; todavia, como é que podem ter a cooperação do 
Ocidente e, ao mesmo tempo, rechaçar o que sentem ser o desejo de domínio ocidental? Em certos 
corações indonésios, o medo do Ocidente é tão grande que estão dispostos a desistir das vantagens 
da tecnologia ocidental. Mas sabem que, ao fazerem isso, estão a abrir a porta à sua re-escravização. 
(pp. 112-113) 

 
Sendo diminutos os países da África Subsariana que, naquela data, já eram independentes, Richard 
Wright não tardou a identificar o pouco peso que aquela parte do continente africano teria na 
conferência: 
 

Acerca da Costa do Ouro, da Libéria e da Etiópia, ninguém tinha uma noção real; na verdade, 
rapidamente se tornou evidente que a África Negra constituía a parte mais insignificante da 
conferência. O Congo Belga não foi mencionado publicamente, embora aquela prisão geográfica 
estivesse no pensamento de muitas pessoas que jamais tinham travado conhecimento com um 
nativo daquela parte selada do globo...Duvido mesmo que muitos dos delegados soubessem da 
existência da África Espanhola... Os portugueses e o seu sistema esclavagista eram realidades algo 
distantes de todas as mentes. E os milhões de negros sob dominação francesa? Ninguém, excepção 
feita aos delegados norte-africanos, pensava no papel que os franceses desempenhavam na 
tentativa de assimilar os africanos tribais... (p. 128) 

 
Entretanto, chegara o dia da abertura oficial da conferência – 18 de Abril de 1955 –, data 
expressamente escolhida para honrar o início da guerra da independência dos Estados Unidos da 
América, primeiro episódio da luta contra o colonialismo europeu.2 Coube ao presidente da 
Indonésia, Sukarno, fazer o discurso de abertura: 
 

Esta é a primeira conferência internacional dos povos de cor na história da humanidade! 
 
Irmãs e irmãos, como o nosso tempo é terrivelmente dinâmico! Recordo que, há alguns anos, tive 
ocasião de fazer uma análise do colonialismo, e chamei a atenção para o que designei como “linha 
vital do imperialismo”. Essa linha começa no Estreito de Gibraltar, atravessa o Mediterrâneo, o 
Canal de Suez, o Mar Vermelho, o Oceano Índico, o Mar do Sul da China e o Mar do Japão. Na maior 
parte dessa enorme distância, os territórios em ambos os lados dessa linha vital eram colónias, os 
povos não eram livres e o seu futuro encontrava-se hipotecado a um sistema estrangeiro. Ao longo 
dessa linha vital – essa artéria principal do imperialismo –, foi bombeado o sangue vital do 
colonialismo. (pp. 136-137) 

 
À medida que ia ouvindo os discursos dos representantes dos vários países participantes, Wright ia 
tomando consciência das características especiais do mundo de cor: 
 

À medida que, sentado, ia ouvindo, comecei a sentir, aqui em Bandung, uma relação, profunda e 
orgânica, entre raça e religião, duas das forças mais poderosas e irracionais da natureza humana. 
Sukarno não estava a evocar estes demónios gémeos; não estava a pretender criá-los; estava, sim, a 
tentar organizá-los...A realidade da raça e da religião estava ali presente, entumecida, sensitiva e 
turbulenta... (p. 140) 

 
Mas havia outras formas de ver assentes em prudente racionalismo. O chefe da delegação filipina, 
Carlos P. Romulo, depois de ter denunciado um número relevante dos males do colonialismo, ainda 
teve oportunidade de relevar algo de sentido oposto: 
 

                                                 
2 A data de 18 de Abril de 1775 é, na verdade, a véspera das batalhas de Lexington e Concorde. 
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Todavia, este mundo branco que promoveu o racismo fez muitas outras coisas. Dele nos chegou 
uma rica mitologia do pensamento e do sentimento religioso, uma rica herança nas artes e na 
literatura, e, acima de tudo, foi daí que nos chegou um pensamento político e um fantástico 
progresso no conhecimento científico. Peço-vos que recordem que, tal como foi o pensamento 
político ocidental que deu a todos nós as ideias básicas da liberdade política, justiça e igualdade, foi 
a ciência ocidental que, nesta geração, liquidou a mitologia da raça... (p. 153) 

 
O desalinhamento dos países afro-asiáticos relativamente à lógica da Guerra Fria, não tardaria a 
orientar-se para a constituição de um designado Movimento dos Países Não-Alinhados, que tomaria 
forma, a partir de 1960, com a participação de destacadas figuras políticas mundiais, como 
Jawaharlal Nehru, da Índia, Sukarno, da Indonésia, Gamal Abdel Nasser, do Egipto, Kwame 
Nkrumah, do Gana, Sékou Touré, da Guiné e Josip Broz Tito, da Jugoslávia. Longe de se reduzirem 
a uma postura de neutralidade, os Não-Alinhados teriam uma atitude de firme oposição à 
intervenção americana no Vietname e à resistência portuguesa à independência das suas colónias e 
possessões. A desagregação da União Soviética, em 1991, acabaria, na prática, com a razão de ser 
do Movimento dos Países Não-Alinhados, levando-os à redefinição do seu papel no novo cenário 
mundial. 
 
 
David Martelo – Maio de 2021 


