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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma análise sobre as formas de discriminação, o 

neocolonialismo e medidas para a efetivação dos Direitos Humanos no século XX. A priori, 

busca-se situar os leitores sobre o cenário global pós Segunda Guerra Mundial, levando em 

consideração a necessária relação entre a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e as políticas internacionais 

utilizadas durante a Guerra Fria. Dessa forma, será demonstrando a evolução desses Direitos, 

desde a “desnazificação” até a Guerra Fria. Uma vez perpassado o contexto histórico, 

delimitou-se algumas perspectivas conceituais sobre algumas formas de segregação de 

classes, como a política do Apartheid, o Neocolonialismo presente na Ásia, África e América 

Latina, além das ditaduras latino-americanas no Pós-Guerra. No mais, procurou-se também 

distinguir os direitos das mulheres no âmbito internacional. Diante disso, percebe-se que há 

por trás dessas situações um padrão de vontade imperialista dos países mais desenvolvidos, 

a fim da manutenção de poder e privilégios sob países menos desenvolvidos ou mais 

vulneráveis. Por fim, salienta-se que utilizamos o método explicativo e descritivo, mesclando 

pesquisas bibliográficas e artigos científicos. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Apartheid. Neocolonialismo. Guerra Fria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Senhoras e senhores leitores, a partir desse material de estudos será dado início às 

pesquisas e leituras relacionadas à temática da Conferência de Teerã de 1968. Dessa forma, 

o presente documento trará as principais informações pertinentes ao tema, como a efetivação 

dos Direitos Humanos (DH) após os 20 anos da DUDH, o colonialismo e o imperialismo, 

bem como a implementação dos avanços dos direitos das mulheres. Entretanto, o assunto 

aqui abordado não é exaurido, incentivando-se o aprofundamento de tais abordagens para 

uma melhor compreensão dos assuntos. 

Nesse aspecto, na primeira parte deste estudo, serão contempladas as situações 

vividas após a Segunda Guerra Mundial, desde a “desnazificação”1, passando pelo 

surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU), até a Guerra Fria. Dessa forma, faz-

se necessário entender todas essas questões, pois foi como consequência direta dessa época 

que os Direitos Humanos surgiram, visando, principalmente, a defesa da vida humana e a 

tentativa de evitar que barbáries ocorridas na grande guerra voltassem a ocorrer. 

Por conseguinte, para melhor compreensão de como ocorreu o estudo de efetividade 

dos DH, serão elencados os principais fatores que proporcionaram a organização da 

Conferência de Teerã, além da forma com que se deu o seu funcionamento. Vale lembrar 

que, esse estudo considerará fatos ocorridos até maio de 1968, não tendo sido relacionados 

temas ocorridos a posteriori.  

Além disso, depois de compreender as questões históricas que estavam ocorrendo 

ou que haviam ocorrido anos antes da Conferência, será abordado a temática principal sobre 

a violação de Direitos Humanos no século XX. Nesse tópico serão exemplificadas as 

realidades do Neocolonialismo e do Imperialismo, ocorridas cada uma em lugares diferentes, 

mas que estão intimamente interligadas. 

Por fim, a última abordagem trazida neste presente documento consiste sobre o 

início dos regimes ditatoriais na América Latina, com suas principais causas e circunstâncias 

que as circundam. Vale lembrar que, neste material, não será explicado nenhum caso 

específico de um país latino-americano, mas será feito de uma forma geral, a fim de alcançar 

                                                
1 Foi o momento em que os Aliados, depois da vitória contra a Alemanha, fizeram uma limpeza étnico-

cultural no território austríaco e alemão, visando extinguir toda a influência nazista ainda existente. LOPES, 

Flavio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na Áustria: uma 

abordagem político-econômica. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%C3%A1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

13 maio 2020. 



 

 
9 

o melhor conhecimento das violações de Direitos Humanos ocorridas no mundo em seu 

vigésimo século. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

2 O CENÁRIO PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, que resultou na 

morte de milhões de pessoas.2 Ocorrida entre os anos de 1939 a 1945, foi um conflito que 

deixou um triste e lamentável legado à humanidade: a morte de mais de 50 milhões de pessoas 

e uma destruição material significativa, devido ao expansionismo da Alemanha nazista ao 

longo da década de 1930.3 

Uma vez concluída a Segunda Guerra Mundial, duas frentes ideológicas passaram 

a delimitar zonas geográficas de influências em determinadas regiões do mundo. A União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), liderada por Josef Stalin, comandou o 

chamado bloco socialista, o qual dominava toda a Europa Oriental, parte da Ásia e, a partir 

de 1959, exerceu influência na América Central, por meio de Cuba. Por sua vez, os Estados 

Unidos da América (EUA) lideraram o bloco capitalista, que se tornou hegemônico na 

Europa Ocidental (principalmente por meio dos planos de reconstrução dos países devastados 

pela guerra), no continente americano e no Japão.4 

Ademais, devido às grandes perdas sofridas pela Europa, reconstruções econômicas 

e materiais se fizeram necessárias. Ao mesmo tempo em que algumas nações recebiam 

unicamente ajuda financeira, os países anteriormente dominados pelo regime nazista, como 

a França, Bélgica e Áustria, por exemplo, passavam por um período de restauração 

sociocultural comandado pelos Aliados (Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e 

França). Essa reconstrução ocorreu na tentativa de expurgar os membros nazistas e fascistas 

ainda presentes na sociedade, e tal período ficou conhecido como “desnazificação”.5  

No campo das ideias, uma das manobras mais utilizadas para acabar com o nazismo 

foi a reeducação da sociedade, por meio de visitas aos campos de concentração e de 

extermínio, com a finalidade de exibir e explicar como as pessoas ali eram tratadas. Além 

                                                
2 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
3 HISTÓRIA DO MUNDO. Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/segunda-guerra-mundial.htm. Acesso em: 12 abr. 

2020. 
4 HISTÓRIA DO MUNDO. Guerra Fria. Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/guerra-fria.htm. Acesso em: 12 abr. 2020. 
5 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
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dessas medidas, foram adotadas também: a exoneração de professores que declararam apoio 

ao regime; transmissão dos julgamentos nas rádios e a utilização das provas criadas nos 

julgamentos nas escolas e universidades.6 

A “desnazificação” foi um processo que teve início em 1945 e terminou, em muitos 

países (como Alemanha, Itália, França e Bélgica) em 1948. Os programas e projetos criados 

com esse intuito atuaram, principalmente, em nações que sofreram dominação ou foram 

colaboradores7 do regime nazista, durante a Segunda Guerra. Tal processo tinha como 

principais estratégias de ação a reeducação da população e a acusação, julgamento e punição 

de filiados e grandes intelectuais que tiveram ligação com o partido nacional-socialista e 

fascistas.8 

Ao contrário da política nacionalista vista no período imperialista antecedente à 

guerra, os países afetados pelo conflito viram a necessidade de se unir em cooperação 

internacional a fim de se recuperarem da crise econômica. Os EUA, tentando proteger o 

capitalismo que estava em crise, aprovou em 1948 o Plano Marshall, o qual foi um plano de 

auxílio econômico aos países prejudicados pela guerra9. De acordo com Lopes (2015), esse 

projeto não era apenas uma forma de ajudar Europa a se reerguer, mas uma maneira de os 

norte-americanos garantirem o continente como uma zona sob sua influência, visto que o 

maior medo dos EUA era que a Europa - um de seus maiores e mais importantes aliados e 

parceiros comerciais - se transformasse em um continente dominado pela União Soviética.10 

Após o fim do conflito, o mundo passou por intensas e radicais transformações. 

Nesse sentido, o Tribunal de Nuremberg foi criado para julgar os crimes de guerra cometidos 

                                                
6 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. Disponível em: 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
7 Entendemos colaboradores como pessoas que participaram do regime nazista, trabalharam direta ou 

indiretamente com os nazistas, forneceram informações sobre pessoas procuradas pelo regime, mas não eram, 

necessariamente nazistas ou fascistas. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

08 maio 2020. 
8  LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
9 HISTÓRIA DO MUNDO. Plano Marshall e a recuperação europeia. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/plano-marshall.htm. Acesso em: 04 mar. 2020. 
10 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. Disponível em: 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.pdf. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
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por alemães.11 Foi realizada uma série de 13 julgamentos em Nuremberg, na Alemanha, entre 

os anos de 1945 e 1949. Dentre os acusados estavam membros do Partido Nazista e oficiais 

militares de alta patente. Neste tribunal, os réus foram julgados por crimes contra a paz, de 

guerra, contra a humanidade e de conspiração.12 

Além de acusações individuais, o Tribunal também abriu processos contra 

organizações e grupos. As sessões de julgamento eram transmitidas pela rádio alemã para 

todo o país e as provas do processo foram utilizadas como medidas pedagógicas, divulgadas 

nas escolas e cinemas nacionais, como fora dito anteriormente13. Ademais, com o final da 

Segunda Guerra Mundial, os países devastados queriam prevenir a incidência de novos 

conflitos e, com isso, foi criada uma nova organização, a ONU, a qual tinha como objetivo a 

manutenção da paz entre as nações.14 

 

2.1 CRIAÇÃO DA ONU 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada por meio da Carta das Nações 

Unidas, em 26 de junho de 1945, na United Nations Conference on International 

Organization15 (UNCIO) que ocorreu em São Francisco.16 Sua elaboração se deu a partir da 

deliberação de representantes de 50 países, sendo assinada pelas nações presentes, e 

posteriormente, pela Polônia, constituindo os 51 Estados membros originais. No entanto, sua 

existência só se deu com a ratificação da China, França, União Soviética, Reino Unido, EUA, 

e outros signatários, em 24 de outubro de 1945.17  

Antes da criação da ONU, já existiam alguns movimentos precursores que 

demonstravam a necessidade da criação de uma organização que pudesse promover uma 

colaboração no âmbito internacional.18 19 A exemplo disso, foram criados alguns organismos 

internacionais para cooperação em determinados assuntos, como a criação da União 

                                                
11 HISTORY. Julgamentos de Nuremberg. Disponível em: https://www.history.com/topics/world-war-

ii/nuremberg-trials. Acesso em: 03 mar. 2020. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional. 
16 UNITED NATIONS. History of the United Nations. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/. Acesso em: 01 mar. 2020. 
17 Ibidem. 
18 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The formation of the United Nations, 1945. 

Disponível em: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/un. Acesso em: 01 mar. 2020. 
19 UNITED NATIONS. History of the United Nations. Disponível em: 

https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/. Acesso em: 01 mar. 2020.   

https://history.state.gov/milestones/1937-1945/un
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Internacional das Telecomunicações, em 1865; da União Postal Universal, em 1874; da 

Organização para Alimentos e Agricultura, em 1943 e da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1944.20  

Outrossim, além dos organismos precursores supracitados, um dos principais 

antecessores da ONU foi a chamada Liga das Nações, criada em 1919.21 A ideia da sua 

criação se deu por meio do presidente dos EUA, Woodrow Wilson no seu discurso feito em 

1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a intenção de elaborar um fórum mundial 

para a resolução pacífica de conflitos. 22 

As medidas apresentadas por Wilson acabaram sendo inseridas no Tratado de 

Versalhes de 191923 dando início a chamada Liga das Nações. Contudo, o congressista 

republicano Henry Cabot Lodge, líder da maioria no Senado, realizou uma forte oposição no 

Congresso para que os EUA não se juntassem à Liga, tendo em vista que, segundo ele, essa 

organização poderia mitigar a autonomia do país em questões internacionais.24 Diante disso, 

apesar de ter sido proposta pelo então presidente W. Wilson, os EUA nunca fizeram parte da 

Liga, e esta, por sua vez, acabou fracassando no seu intuito de manter a paz após a Primeira 

Guerra Mundial, sendo posteriormente substituída, em 1946, pela ONU.25 

Antes desse momento, já com a finalidade de se alcançar a colaboração 

internacional, em 1899, foi realizada a Conferência Internacional da Paz, em Haia, para 

impedir a ocorrência de guerras e estimular a resolução de conflitos de forma pacífica, tendo 

como resultado a criação do Tribunal Permanente de Arbitragem.26 Já em 1941, diante do 

cenário da Segunda Guerra Mundial, o Presidente dos EUA, Franklin Roosevelt, estabeleceu 

junto ao Primeiro Ministro Britânico, Winston Churchill, a elaboração da Carta do 

Atlântico.27  

                                                
20 UNITED NATIONS. History of the United Nations. Disponível em: 

https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/. Acesso em: 01 mar. 2020. 
21 Ibidem. 
22 HISTORY. League of Nations. Disponível em: https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-

nations. Acesso em: 01 mar. 2020. 
23 Ibidem. 
24 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The League of Nations, 1920. Disponível em: 

https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league. Acesso em: 01 mar. 2020. 
25 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The United States and the Founding of the 

United Nations, August 1941 – October 1945. Disponível em https://2001-
2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/55407.htm. Acesso em: 01 mar. 2020. 
26 HISTORY. League of Nations. Disponível em: https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-

nations. Acesso em: 01 mar. 2020. 
27 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. Carta do Atlântico - 1941. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-

Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/carta-do-atlantico-1941.html. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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Essa Carta possuía o intuito de promover uma maior colaboração entre as nações, 

bem como o estabelecimento de uma paz entre elas28, tendo sido reforçada em 1942 por 26 

representantes de Estados que estavam em guerra contra os países do Eixo – Alemanha, Itália 

e Japão.2930  

Dois anos depois, em uma reunião entre diplomatas dos EUA, Reino Unido, União 

Soviética e China, em Dumbarton Oaks, Washington, tentou-se elaborar um estatuto de uma 

organização internacional no pós-guerra que seria baseada no princípio de igualdade e 

soberania das nações.31 As propostas apresentadas nessa reunião sofreram algumas 

modificações na Conferência de Ialta de 1945 e deram embasamento para as negociações da 

UNCIO que produziu a Carta das Nações Unidas.32 

Outrossim, nesta carta foram estabelecidos órgãos como a Assembleia Geral, o 

Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte 

Internacional de Justiça, o Secretariado e os próprios Membros da ONU.33 Por fim, com a 

implantação da Carta de São Francisco, as nações se comprometeram em promover a paz e 

a segurança internacionalmente de forma a reafirmar, assim, os princípios de igualdade de 

direitos, de autodeterminação dos povos, bem como o respeito e a garantia em promover os 

Direitos Humanos.34 35 

 

2.2 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Diante das situações de barbárie vivenciadas no período das Guerras Mundiais, as 

nações passaram a buscar formas de garantir a paz entre elas, assim como promover a 

proteção dos Direitos Humanos.36 Esse intuito foi demonstrado desde a criação da Liga das 

                                                
28 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. United Nations. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/United-Nations. Acesso em: 01 mar. 2020. 
29 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The formation of the United Nations, 1945. 

Disponível em: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/un. Acesso em: 01 mar. 2020. 
30 HISTORY. United Nations. Disponível em: https://www.history.com/topics/world-war-ii/united-nations. 

Acesso em: 01 mar. 2020. 
31 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The formation of the United Nations, 1945. 

Disponível em: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/un. Acesso em: 01 mar. 2020. 
32 Ibidem. 
33 HISTORIAN OF THE US DEPARTMENT OF STATE. The League of Nations, 1920. Disponível em: 

https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league. Acesso em: 01 mar. 2020. 
34 UNITED NATIONS. History of the UN. Disponível em: 

https://www.un.org/un70/en/content/history/index.html. Acesso em: 01 mar. 2020 
35 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. United Nations. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/United-Nations. Acesso em: 01 mar. 2020. 
36 AMNESTY INTERNATIONAL UK. What is the Universal Declaration of Human Rights?. Disponível 

em: https://www.amnesty.org.uk/universal-declaration-human-rights-UDHR. Acesso em: 29 fev. 2020. 
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Nações até a consolidação da ONU, em que no seu preâmbulo já estabelecia a reafirmação 

da fé nos direitos fundamentais do homem, bem como a igualdade dos direitos dos homens 

e das mulheres.3738 

Foi no contexto do final da Segunda Guerra Mundial que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH) foi criada, almejando a garantia e a preservação dos Direitos 

Humanos.39  Ainda, outras garantias, por mais que não de forma universal, já buscavam 

resguardar determinados direitos e influenciaram o texto da DUDH, sendo eles a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e a Carta dos Direitos dos Estados Unidos, 

em 1791.40 

Diante disso, a DUDH foi adotada na Terceira Assembleia Geral da ONU, em Paris, 

no dia 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217ª.4142 Na declaração, foi 

endossado o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, da igualdade dos direitos entre 

homens e mulheres, bem como a busca pela garantia dos direitos fundamentais e do 

estabelecimento da paz.43 

Ainda, a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos se deu por meio 

de um Comitê de Redação presidido por Eleanor Roosevelt, viúva do presidente dos EUA, 

Franklin Roosevelt, que teve a sua primeira sessão no ano de 1947.44 Também faziam parte 

da Comissão 18 membros de diferentes posições políticas, culturais e religiosas, a exemplo 

de René Cassin, francês responsável por escrever o primeiro rascunho da Declaração, de 

Charles Malik, libanês encarregado de ser o redator, e de John Humphrey, canadense que era 

o Diretor da Divisão de Direitos Humanos da ONU.45 

                                                
37 CONECTAS HUMAN RIGHT. 70th anniversary of the universal declaration of human rights. 

Disponível em: https://www.conectas.org/en/news/70th-anniversary-of-the-universal-declaration-of-human-
rights. Acesso em: 29 fev. 2020 
38 NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
39 AMNESTY INTERNATIONAL UK. What is the Universal Declaration of Human Right?. Disponível 

em: https://www.amnesty.org.uk/universal-declaration-human-rights-UDHR. Acesso em: 29 fev. 2020. 
40 CONECTAS HUMAN RIGHT. 70th anniversary of the universal declaration of human rights. 

Disponível em: https://www.conectas.org/en/news/70th-anniversary-of-the-universal-declaration-of-human-

rights. Acesso em: 29 fev. 2020. 
41 UNITED NATIONS. Universal Declaration of Human Right. Disponível em: 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 29 fev. 2020 
42 HUMANIUM. Universal Declaration of Human Right, 1948. Disponível em: 
https://www.humanium.org/en/universal-declaration/. Acesso em: 29 fev. 2020. 
43 NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
44 UNITED NATIONS. History of the Document. Disponível em https://www.un.org/en/sections/universal-

declaration/history-document/index.html. Acesso em: 29 fev. 2020 
45 Ibidem. 
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A partir disso, em setembro de 1948 foi apresentado o rascunho inicial da resolução 

que foi adotada no dia 10 de dezembro do referido ano em Assembleia Geral, reunida em 

Paris.46 Nessa reunião, os representantes dos 51 estados membros da ONU estabeleceram por 

meio da DUDH 30 direitos e liberdades inerentes aos seres humanos47, tendo oito países se 

abstido do voto, sendo eles: República Socialista Soviética da Bielorrússia (TRS), 

Tchecoslováquia, Polônia, Arábia Saudita, África do Sul, União Soviética, República 

Socialista Soviética da Ucrânia e Iugoslávia.48 49 50 

Nesse viés, a DUDH estabeleceu o reconhecimento da liberdade e igualdade dos 

homens como seres dignos de direitos, como o direito à vida e a proibição da escravidão ou 

de qualquer forma de servidão51. Também determinou a possibilidade de usufruir dos direitos 

fundamentais sem distinção de cor, sexo, raça ou qualquer discriminação dessa natureza52.  

Ademais, apesar desses direitos não serem obrigatórios, por não serem oriundos de 

um tratado, a DUDH foi responsável por originar outros acordos internacionais de cunho 

vinculativo baseados em seu texto normativo, a exemplo do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais53. Dessa forma, a DUDH endossou a noção de solidariedade e fraternidade entre os 

homens e mulheres, antes tratada pela Carta da ONU, e estabeleceu por meio da sua 

declaração o valor supremo da pessoa humana.  

 

2.3 A POLÍTICA INTERNACIONAL DURANTE A GUERRA FRIA 

 

                                                
46 UNITED NATIONS. History of the Document. Disponível em https://www.un.org/en/sections/universal-

declaration/history-document/index.html. Acesso em: 29 fev. 2020. 
47 A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu 30 direitos fundamentais a todos os seres 

humanos, dentre eles o direito de asilo, liberdade de tortura, liberdade de expressão e a educação, além do 
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culturais, como o direito à saúde e a educação. Disponível em: https://www.amnesty.org.uk/universal-

declaration-human-rights-UDHR. Acesso: em 29 fev. 2020 
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em: https://www.amnesty.org.uk/universal-declaration-human-rights-UDHR. Acesso: em 29 fev. 2020. 
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51 NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
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Enquanto os países tentavam se reestabelecer estruturalmente e economicamente de 

todo o esforço despendido na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União 

Soviética, as únicas nações economicamente estáveis no Pós-Guerra, começam a tentar 

implantar seus diferentes regimes políticos no mundo.54 Entretanto, acabaram travando uma 

das maiores disputas ideológicas conhecidas atualmente, a Guerra Fria.55 Logo, Estados que 

anteriormente eram aliados, os quais haviam acabado de ganhar um grande e poderoso 

conflito armado contra a Alemanha, passaram a impor ideais completamente opostos no 

mundo.56 

A Guerra Fria foi um conflito marcado pela disputa econômica, política, social, 

ideológica, militar e tecnológica entre EUA e URSS.57 Este nome é dado devido à falta de 

existência de um embate direto entre as superpotências, visto a impossibilidade de uma 

vitória utilizando armas nucleares. Ainda, é válido salientar que a origem da rivalidade entre 

as duas nações se deu no aspecto ideológico, pois cada uma defendia e aplicava ideologias 

diferentes, tanto politicamente quanto economicamente.58 

Destarte, a URSS defendia o socialismo buscando a igualdade social, o fim da 

propriedade privada e o aumento do poder do Estado, para ser forte e capaz de garantir o 

mínimo necessário à sobrevivência dos seus cidadãos.59 Já o capitalismo, adotado pelos EUA, 

acreditava no livre mercado, na menor interferência estatal na vida e na propriedade privada, 

defendendo e garantindo esses princípios. Dessa forma, uma polarização nas relações 

                                                
54 Gasto aproximadamente um trilhão e quinhentos bilhões de dólares. SÓ HISTÓRIA. Segunda Guerra 

Mundial. Disponível em: https://www.sohistoria.com.br/ef2/segundaguerra/. Acesso em: 01 mar. 2020.  
55 Como a URSS e os EUA estavam no bloco militar vencedor a economia dessas potências foram ainda mais 

fortalecidas durante a Guerra, enquanto a Europa teve que se reerguer tanto economicamente quanto 

socialmente. TANNUS, Lara. Fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Disponível em: 

https://www.fflch.usp.br/580. Acesso em: 02 mar. 2020. 
56 SIGNIFICADOS. Significado de Guerra Fria. Disponível em: https://www.significados.com.br/guerra-

fria/. Acesso em: 02 mar. 2020. 
57 HERZ, Mônica. Teoria das Relações Internacionais no Pós-Guerra Fria. Dados, [s.l.], v. 40, n. 2, p.307-

324, 1997. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-

52581997000200006&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 21 mar. 2020. 
58 MOURA, Gerson. O Fim da Guerra Fria: Fim da Guerra Fria? Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 

14, n. 1, p.127-133, 1992. Disponível em: 

https://search.proquest.com/docview/1352857731/4250FD47E6E34937PQ/4?accountid=132295. Acesso em: 

21 mar. 2020. 
59 A ideia de o indivíduo abdicar das suas individualidades e submeter-se às leis estabelecidas pelo Estado, 

parte das teses defendidas pelos filósofos contratualistas, onde seria necessário a criação de um contrato social 
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sobrevivência de cada cidadão, dessa forma a sociedade viverá em harmonia. SOCIALISMO ES 

SOCIALISMO. El Nacional; Caracas United States, 20 dez. 2012. Disponível em: 
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Acesso em: 21 mar. 2020. 
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internacionais foi estabelecida por essas nações, e além da competitividade política, uma 

disputa armamentista também foi travada durante esses anos de Guerra.60 

Embora um dos principais motivos das nações para a Guerra tenha sido a 

polarização política, a competitividade bélica também foi uma grande responsável por esse 

conflito. O início deste marcou a chamada corrida armamentista61, a qual resultou num 

arsenal de armas nucleares capazes de destruir a humanidade, caso utilizadas. Como afirma 

Gelson Fonseca: 

 

Estabelece-se um processo permanentemente de acumulação de armamentos que 

leva, contudo, a uma situação paradoxal. A capacidade de destruição aumenta a um 

ponto tal que ultrapassa de muito as necessidades de segurança em seu sentido 

estrito. Ou seja, se utilizados, levariam, não a intimidação ou a destruição do 

adversário, mas a destruição da vida na Terra.62 
 

Apesar do grande poderio bélico nuclear da URSS e dos EUA, ambos sabiam que 

uma vez utilizada uma arma dessa natureza, seria o fim para ambas as nações. Dessa forma, 

apesar de as possuírem, nunca fizeram uso das armas nucleares produzidas durante a corrida 

armamentista. 

 

2.3.1 PLANO MARSHALL E O CONSELHO ECONÔMICO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA (COMECOM) 

 

Com o início da Guerra Fria, o Estados Unidos tomou sua primeira providência a 

fim de guarnecer aliados, reconstruir a Europa e impedir o avanço das forças soviéticas: o 

Plano Marshall63. Considerado o marco inicial da Guerra Fria, foi criado em 1947 por George 

Catlett Marshall64 visando reconstruir a Europa. Este plano foi considerado um grandioso e 

                                                
60 SOCIALISMO ES SOCIALISMO. El Nacional; Caracas United States, 20 dez. 2012. Disponível em: 
https://search.proquest.com/docview/1240934245/abstract/CC4CD1E432E54EC7PQ/1?accountid=132295. 

Acesso em: 21 mar. 2020. 
61 Produção de um poderio bélico tão grande que se torna desnecessário para as necessidades de segurança 

real. É considerada uma estratégia para evitar a vitória de um opositor via armamento, visto que a derrota de 

um significa, necessariamente, a do outro e do resto da humanidade. FONSECA, Gerson Junior. O sistema 

internacional durante a guerra fria. Revista USP, São Paulo, n. 26, p. 128-137, 30 maio 1995. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/28156/29967. Acesso em: 05 mar. 2020. 
62 FONSECA, Gerson Junior. O sistema internacional durante a guerra fria. Revista USP, São Paulo, n. 26, p. 
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em: 05 mar. 2020. 
63 Foi o responsável por conseguir fornecer a Europa subsídios necessários para que ela se reerguesse e 
superasse as derrotas econômicas, sociais e políticas sofridas na Segunda Guerra. HISTÓRIA DO MUNDO. 

Plano Marshall e a recuperação europeia. Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/plano-marshall.htm. Acesso em: 04 mar. 2020. 
64 Foi o antigo Chefe no Estado-Maior no exército dos EUA e a época do lançamento do plano, Secretário de 

Estado do Presidente Henry Truman. O plano herdou seu nome. MARSHALL, George Catlett. The Papers of 

George Catlett Marshall: the whole world hangs in the balance. The Whole World Hangs in the Balance. 6. 
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audacioso projeto de empréstimos e de doações financeiras realizadas pelos Estados Unidos 

e seus aliados capitalistas aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial.65 

A intenção inicial do Plano Marshall era fazer uma campanha contra o comunismo, 

a partir da reconstrução econômica dos países, reestruturando suas indústrias e aumentando 

consideravelmente o nível de consumo da população. Entre os anos de 1948 e 1951 foram 

investidos cerca de 18 bilhões de dólares nos países europeus que aderiram ao Plano, por 

meio de empréstimos e doações.66 

Com a quantidade de dinheiro introduzido na economia dos países aliados foi 

possível que quase todas as nações ocidentais conseguissem comprar itens básicos e fornecer 

o mínimo necessário para seus cidadãos, isto é, boa parte da Europa enfrentou o socialismo 

soviético em constante crescimento econômico. Vale ainda ressaltar que o Plano Marshall 

foi responsável por determinar, anos depois, o nascedouro das noções de Estado Social, em 

que os itens básicos e necessários para a vivência harmônica da sociedade vêm do Estado.67 

O Conselho Econômico de Assistência Mútua (CEAM)68, mais conhecido pela sua 

sigla em língua inglesa COMECON, foi criado em 1949, objetivando facilitar o plano 

econômico dos países da Europa Oriental pertencentes ao bloco da URSS e apresentar uma 

resposta ao Plano Marshall, criado um ano antes. Pode-se afirmar que durante os primeiros 

quatro anos, as atividades do COMECON se restringiram principalmente ao comércio e os 

créditos bilaterais, mas depois de 1953 passaram a promover a especialização industrial dos 

países membros. Além disso, estabeleceu parâmetros econômicos que futuramente trariam 

dificuldades para as nações conseguirem vender o produto pelo seu preço relativo.69 

Devido às dificuldades econômicas nas disparidades dos preços entre o valor real e 

o valor fixado por um governo específico, as relações comerciais eram estabelecidas por meio 

de acordos bilaterais entre governos. Todavia, o COMECON também trouxe sucesso para os 

países da Europa Oriental: a implantação da rede ferroviária e elétrica; a criação do Banco 

                                                
ed. United States Of America: Baltimore, 2013. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-

PT&lr=&id=wwROuRTReSgC&oi=fnd&pg=PP2&dq=George+Catlett+Marshall&ots=DVr_AhDjyf&sig=Z

Ok2GUsNCuKXN6eNxU2lpHTfCqs#v=onepage&q=George%20Catlett%20Marshall&f=false. Acesso em: 

21 mar. 2020. 
65 Ibidem. 
66 HISTÓRIA DO MUNDO. Plano Marshall e a recuperação europeia. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/plano-marshall.htm. Acesso em: 04 mar. 2020. 
67 Ibidem. 
68 Em Inglês, Council for Mutual Economic Assistance. 
69 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Comecon: international organization. International Organization. 

Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Comecon. Acesso em: 06 mar. 2020. 
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Internacional de Cooperação Econômica (BICE) e a construção da ligação óleo gasoduto, o 

que fez o óleo da região soviética estar disponível na Europa Oriental.70 

2.3.2 CENÁRIO ALEMÃO NO PÓS-GUERRA  

 

Não obstante, uma das ações estratégicas promovidas pela URSS foi o Bloqueio 

da Berlim Ocidental71, em 1948, como uma contrarresposta à reforma monetária que criou o 

marco alemão, introduzida contra a vontade da União Soviética na parte Ocidental da 

Alemanha.72 Vale salientar que esse bloqueio foi do corredor rodoferroviário que dava acesso 

à parte ocidental de Berlim, impedindo a distribuição de alimentos, maquinário e de todos os 

utensílios necessários para a sobrevivência dos que moravam na região fechada73. Assim, 

foram necessárias algumas estratégias para garantir principalmente o fornecimento dos 

alimentos durante os 11 meses que durou o bloqueio.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Comecon: International Organization. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/Comecon. Acesso em: 06 mar. 2020. 
71 Uma das expressões marcantes a partir desse período é a cortina de ferro, a qual era uma expressão usada 

para se referir a divisão da Europa Ocidental comandada pelos EUA e a Europa Oriental que estava sob 

influência do poderio Soviético.  
72 SIGNIFICADOS. Significado de Cortina de Ferro. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/cortina-de-ferro/. Acesso em: 05 mar. 2020. 
73 O objetivo real do bloqueio era mitigar o acesso a produtos básicos da população alemã e como 

consequência os obrigar a aceitar o comunismo. HISTÓRICOS, Diálogos. Bloqueio de Berlim. Disponível 

em: https://dialogoshistoricos.wordpress.com/historia/o-bloqueio-de-berlim/7/. Acesso em: 06 mar. 2020. 
74 DEUTSCHLAND. 70 anos da ponte aérea de Berlim. Disponível em: https://www.deutschland.de/pt-

br/topic/politica/ponte-aerea-e-bloqueio-de-berlim-rosinenbomber-sao-a-salvacao. Acesso em: 04 mar. 2020. 

https://www.significados.com.br/cortina-de-ferro/
https://dialogoshistoricos.wordpress.com/historia/o-bloqueio-de-berlim/
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Figura 01 – É demonstrado acima a parte de Berlim Ocidental recebendo abastecimento e ajuda dos 
EUA, França e Reino Unido através dos aviões. 

 

 

Fonte: Globo.75 

Observando-se a possibilidade de os berlinenses passarem fome, o governador 

militar da zona americana, Lucius Clay, determinou que fosse dado início a ponte aérea 

conhecida como Berlin Airlift.76 Essa determinação tinha como intuito abastecer aviões e 

levar para a zona bloqueada de Berlim cerca de 5.000 toneladas de suprimentos.77 

A realidade social na época era complicada e isso foi evidenciado em um poema 

criado por Affonso Romano de SantïAnna, onde dizia que “os rios não têm ideologia. E em 

Berlim, um rio, entre ferros nos dá lições de alforria. Ele flui, malgrado as grades. Ele flui 

sua rebeldia e nos ensina que no sertão ou em Berlim o que importa – é a travessia”.78 

                                                
75 BARBOSA, Dennis. Primeira batalha da Guerra Fria completa 60 anos. Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL611281-5602,00-

PRIMEIRA+BATALHA+DA+GUERRA+FRIA+COMPLETA+ANOS.html. Acesso em: 17 abr. 2020. 
76 DEUTSCHLAND. 70 anos da ponte aérea de Berlim. Disponível em: https://www.deutschland.de/pt-

br/topic/politica/ponte-aerea-e-bloqueio-de-berlim-rosinenbomber-sao-a-salvacao. Acesso em: 04 mar. 2020. 
77 UNIVERSIA. CSH - Histórico e Definição do Problema. Disponível em: 

https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/03/31/555116/sh-historico-e-definio-do-problema-

bloqueio-berlim.html. Acesso em: 06 mar. 2020. 
78 Ibidem. 
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Outrossim, os aviões carregados de suprimentos ficaram conhecidos como 

Rosinenbomber79, pois Gail Seymour Halvorsen80, para alegrar as crianças de Berlim 

destruída, jogou doces dos aviões, ação esta que foi adotada por muitos dos outros pilotos 

estadunidenses, conseguindo até o final da ponte aérea soltar na cidade aproximadamente 25 

toneladas de doces.81Ademais, vale salientar que tal iniciativa perdurou mesmo após o 

término do supramencionado bloqueio, o qual ocorreu em 12 de maio de 1949.82 

 

Figura 02 – População esperando ansiosamente os Rosinenbomber para abastecer a cidade.

 

Fonte: Deustchland.83 

 

Um detalhe que chamou atenção à época foi a ajuda que a Alemanha recebeu de 

seus antigos inimigos de guerra, como a França, Reino Unido e os EUA, que foram os 

principais responsáveis por auxiliar a nação alemã a resistir ao bloqueio soviético. Dessa 

forma, laços diplomáticos entre esses países passaram a existir desde a Guerra Fria e 

representam possíveis parcerias transatlânticas entre EUA e a Alemanha.84   

 

2.3.3 CRIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE (OTAN), DO PACTO 

DE VARSÓVIA E DO MURO DE BERLIM  

 

                                                
79 Foi um Tenente Americano. UNIVERSIA. CSH - Histórico e Definição do Problema. Disponível em: 

https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/03/31/555116/sh-historico-e-definio-do-problema-

bloqueio-berlim.html. Acesso em: 06 mar. 2020. 
80 Atualmente Coronel americano aposentado que ganhou fama durante o transporte aéreo de Berlim durante a 

Guerra Fria por dar doces para as crianças Berlinenses durante os voos. FIRST FLIGHT SOCIETY. Colonel 

Gail S "Hal" Halvorsen. Disponível em: https://firstflight.org/colonel-gail-s-hal-halvorsen/. Acesso em: 20 
mar. 2020. 
81 DEUTSCHLAND. 70 anos da ponte aérea de Berlim. Disponível em: https://www.deutschland.de/pt-

br/topic/politica/ponte-aerea-e-bloqueio-de-berlim-rosinenbomber-sao-a-salvacao. Acesso em: 04 mar. 2020. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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Por fim, para galgarem seus objetivos, EUA e URSS formaram duas coalizões 

militares, sendo uma delas denominada de Organização de Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN)85, firmada no dia 4 de abril de 1949 e liderada pelos Estados Unidos. Esta união 

objetivava garantir a segurança, a liberdade e os valores democráticos dos seus aliados 

políticos e econômicos, além de representar o capitalismo86. Assim, o lado estadunidense 

conseguiu unir a Europa Ocidental e as Américas. 

Em contrapartida, em 14 de maio de 1955, a União Soviética criou o Pacto de 

Varsóvia87, o qual visava proteger os ideais socialistas, a URSS e seus aliados diante dos 

avanços da OTAN. Além disso, o Pacto de Varsóvia foi a aliança do Leste Europeu que 

formava a Europa Oriental com alguns países da Ásia88. O principal motivo da criação desse 

Pacto foi a entrada da Alemanha Ocidental na OTAN, o que acabou aprofundando as divisões 

na Europa, retardando ainda mais o sonho de unificação Alemã89. 

Mesmo com as divergências políticas em vigor, até o ano de 1961 os alemães 

podiam circular livremente entre a parte Oriental e Ocidental do país. Todavia, em 13 de 

agosto daquele mesmo ano, o governo da Alemanha Oriental resolveu, para conter a 

migração da população do lado liderado pela URSS para o lado liderado pelos EUA, construir 

um muro dividindo a região90. Não sendo suficiente, foram estabelecidas leis proibindo a 

passagem de um lado para o outro, podendo chegar, inclusive, a morte para se conseguir 

impedir a migração91. 

                                                
85 Os Países que assinaram o acordo foram: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Reino Unido e mais tarde a Alemanha Ocidental. PEREIRA, 

Roberta Dohani; ALENCAR, Dimas Melo. A Criação da OTAN e sua Permanência no Período Pós-Guerra 

Fria. Fronteira: Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, p.83-

103, jun. 2004. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/5068/5140. 
Acesso em: 06 mar. 2020. 
86 PEREIRA, Roberta Dohani; ALENCAR, Dimas Melo. A Criação da OTAN e sua Permanência no Período 

Pós-Guerra Fria. Fronteira: Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais, Belo Horizonte, v. 3, 

n. 5, p.83-103, jun. 2004. Disponível em: 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/5068/5140. Acesso em: 06 mar. 2020. 
87 Formado por União Soviética, Polônia, Alemanha Oriental, China, Coréia do Norte, Iugoslávia, 

Tchecoslováquia, Albânia, Romênia. EDUCA MAIS BRASIL. Guerra Fria. Disponível em: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/guerra-fria. Acesso em: 06 mar. 2020. 
88 PEREIRA, Roberta Dohani; ALENCAR, Dimas Melo. A Criação da OTAN e sua Permanência no Período 

Pós-Guerra Fria. Fronteira: Revista de Iniciação Científica em Relações Internacionais, Belo Horizonte, v. 3, 

n. 5, p.83-103, jun. 2004. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/5068/5140. Acesso em: 06 mar. 2020. 
89 Ibidem. 
90 AVILA, Carlos Frederico Domínguez. A Queda do Muro de Berlim: Um Estudo com Fontes brasileiras. 

Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 18, n. 37, p.93-110, out. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n37/07.pdf. Acesso em: 21 mar. 2020. 
91 Ibidem. 
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Quando foi construído, o muro acabou, de acordo com Taylor “dividindo uma 

grande cidade e separando seres humanos de outros seres humanos, amigos de amigos, pais 

de filhos, irmãos e irmãs de irmãos e irmãs”.92 Além disso, possuía cerca de 300 torres de 

vigilância para impedir a passagem dos alemães, sem respeitar limites de casas, ruas ou até 

mesmo famílias, que se encontraram separadas. 

 
Figura 03 – Guardas da Alemanha Oriental carregando o corpo de um jovem, por eles baleado e morto 

quando tentou fugir para Alemanha Ocidental, em 1962. 

 
Fonte: Share America.93  

 

Sendo assim, a Guerra Fria continua avançando suas ideologias desde 1947, quando 

efetivamente iniciou, seguindo separando o mundo em dois polos distintos de completa 

rivalidade há 21 anos: o socialismo defendido pela URSS e o capitalismo defendido pelos 

EUA94. Logo, nesse ano de 1968 se vive o auge do embate de ideologias com a concretização 

dos ideais de ambos os polos, sem deixarmos de questionar qual lado prevalecerá.  

 

 

 

 

 

 

                                                
92 TAYLOR, Frederick. O muro de Berlim: 13 de agosto de 1961 - 9 de novembro de 1989. In: TAYLOR, 
Frederick. Prefácio: Bem-vindo ao muro: 13 de agosto de 1961 - 9 de novembro de 1989. Saint Keverne: 

Lisboa, 2006. p. 17-26. Disponível em: https://static.fnac-static.com/multimedia/PT/pdf/9789728955434.pdf. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 
93 AMERICA, Share. Em fotos: O muro de Berlim. Disponível em: https://share.america.gov/pt-br/em-fotos-

o-muro-de-berlim/. Acesso em: 22 mar. 2020. 
94 Ibidem. 
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 3 ORGANIZAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA DE TEERÃ DE 1968 

 

A Conferência de Teerã que ocorrerá entre os dias 22 de abril a 13 de maio de 1968, 

realizar-se-á em um período de fragilidade para a humanidade. Sob essa perspectiva, tem-se 

a questão de que os eventos que a antecederam, quais sejam a Conferência Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial realizada em 1965 e os dois 

Pactos Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos, e sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais95. 

Os eventos ocorridos em 1966, não conseguiram alcançar os objetivos que foram 

propostos para a sua realização, ou seja, com a criação de mecanismos capazes de respaldar 

o que havia sido proclamado na DUDH em 1948. Seja por questões formais, como por 

exemplo, não havendo o número de comitês previstos nos pactos e convenções para 

acompanhar os Estados-partes96, seja por questões de impossibilidade de estabelecer um 

consenso entre as delegações nas medidas a serem tomadas. 

Sendo assim, busca-se uma forma de reavaliar e discutir novas maneiras de 

efetivação dos direitos proclamados anteriormente. Como também de garantir a restauração 

ao status quo dos direitos que anteriormente haviam sido usurpados para que sejam 

efetivados, ou seja, que haja a retomada das garantias anteriormente perdidas, além de buscar 

a verdadeira efetivação de muitos direitos inerentes ao homem de maneira ampla que são 

previstos na DUDH. 

Embora na prática esses direitos serem esquecidos pelos países, por exemplo, o 

Reino Unido e a França, sendo signatários, optaram por investir maciçamente nas práticas 

neocolonialistas de expansão, gerando consequências como a supressão de liberdades e 

garantias individuais previstas na DUDH. Destarte, o momento atual é marcado pela eclosão 

de regimes ditatoriais que suprimem toda a construção de direitos e garantias fundamentais, 

sendo importante concentrar todos os esforços para a garantia desses instrumentos. 

Preleciona Silvio de Almeida que o século XIX é marcado pela grande crise do 

capitalismo de 1873. Explicita o autor que, a partir do referido acontecimento, a vontade de 

expandir a influência política das grandes potências97 concorreu para o surgimento do 

neocolonialismo no continente Africano. Afirma ainda que na Conferência de Berlim, em 

                                                
95 LINGDREN, José Augusto. A atualidade retrospectiva da Conferência de Viena sobre direitos humanos. 

Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 53, p.13-66, jun. 2000. 
96 Ibidem. 
97 Podem ser citadas como responsáveis a China, Itália, Alemanha e Rússia, bem como o Reino Unido e a 

França que foram citadas anteriormente. 
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1884, houve a divisão da África sob a justificativa de “inferioridade racial” dos povos 

colonizados.98 Tal cenário pode ser compreendido a partir da observação da seguinte charge: 

 

Figura 04 – Charge sobre a partilha da África em “pedaços” pelas potências presentes na Conferência de 

Berlim. 

 

Fonte: Por dentro da África.99 

 

Explicam Braga e Milani que o regime do Apartheid, somado a outros sistemas de 

supremacia, como o movimento separatista estadunidense, acabou por subordinar os negros 

sistematicamente, proibindo-os de possuírem terras, bem como limitando o seu acesso ao 

mercado de trabalho. Destacam ainda os autores que tal regime segregacionista apenas 

formalizou sob uma perspectiva jurídica a divisão entre brancos e negros, de modo que foram 

separados não só de acordo com o tom de pele, mas também foram divididos com base na 

concessão de direitos, de forma desigual.100  

Portanto, percebe-se que a prática expansionista, visando a acumulação de 

territórios por parte das grandes potências, culminou na desarticulação de vários povos, 

especificamente o povo africano. Nesse âmbito, findou suprimindo fatores como identidade 

cultural, contribuindo para o surgimento de conflitos armados, e também para o 

fortalecimento do sistema de discriminação baseado unicamente na cor de pele como fator 

determinante para a exclusão social. 

Destarte, a prática expansionista não se limita apenas a África, mas também é 

refletida em alguns países latino-americanos, sendo possível citar como exemplo a 

colonização do território brasileiro por Portugal. Com o passar do tempo, segundo Duarte, a 

                                                
98 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Coleção 

Feminismos Plurais 
99 POR DENTRO DA ÁFRICA. Por dentro da história: A África repartida na Conferência de Berlim. 

Disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/por-dentro-da-historia-ha-130-anos-a-africa-era-

repartida. Acesso em: 13 fev. 2020. 
100 BRAGA, Pablo de Rezende Saturnino; MILANI, Carlos R. S. Direitos humanos e política externa no 

Brasil e na África do Sul: o mito da democracia racial, o apartheid e as narrativas da redemocratização. 

Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, v. 29, p.7-44, set. 2019. 
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persistência do ideal segregacionista com o reforço da formalização do regime de escravidão, 

formaram a base para a implantação do ideal racista na sociedade brasileira, baseado numa 

associação de que os negros seriam criminosos e os brancos seriam os sujeitos destinados a 

serem livres.101 

Ademais, é perceptível diante da concepção de racismo aduzida por Foucault citado 

por Bertolini. De acordo com tal concepção discutida pelo autor, tal fenômeno consiste 

justamente num meio de poder utilizado como forma de criação de corpos que atuem 

economicamente de forma ativa, mas de forma política atuem de forma dócil, isto é, de 

maneira passiva. Sendo assim, manifesta-se o caráter marginalizador do discurso das grandes 

potências, nesse caso, da desunião social baseada na cor de pele, favorecendo a dominação.102 

Vale destacar que numa perspectiva internacional, a Conferência não discutirá 

apenas a prática neocolonialista decorrente da expansão territorial exacerbada, mas também 

as garantias das mulheres por igualdade de gênero que se desdobram na luta pelo direito ao 

voto, liberdade da mulher casada e o direito de não estar sujeita a vontade do marido e seu 

espaço no mercado de trabalho. 

Diante de toda essa explanação, torna-se perceptível que antes da Conferência de 

Teerã de 1968 houve tentativas de ratificar o compromisso assumido pelos países na DUDH, 

isto é, tentativas que obrigassem os países signatários da Declaração a se esforçarem para 

manter o compromisso firmado. Entretanto, isso não ocorreu da forma imaginada, pois os 

grandes países concentravam seus esforços na conquista novos territórios e manutenção do 

patriarcado103 como forma de dominação. 

Como visto anteriormente, é neste ano de 1968 que se celebram os 20 anos da 

Declaração responsável por constituir a base de garantia dos Direitos Humanos, mas como 

visto, não há o empenho máximo para que isso ocorra. Por isso, mostra-se necessária a 

realização do supramencionado evento para que possa ser construído um novo cenário de 

                                                
101 DUARTE, Evandro Piza. Criminologia e Racismo: A Construção Discursiva da Criminologia Positiva 

Brasileira e a Negação da Cidadania no Brasil. In: CARVALHO, Salo de; DUARTE, Evandro 

Piza. Criminologia do Preconceito: racismo e homofobia nas Ciências Criminais. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Cap. 1. p. 25-72. 
102 BERTOLINI, Jeferson. O conceito de biopoder em foucault: apontamentos bibliográficos. Saberes: 
Revista interdisciplinar de filosofia e educação, Natal, v. 18, n. 3, p.1-15, 18 out. 2019. 
103 Segundo Kate Millet (1969), o patriarcado é caracterizado pela dominação masculina nas sociedades 

contemporâneas em várias instituições sejam elas políticas, econômicas, sociais ou familiar, sendo uma forma 

de valorização do poder dos homens sobre as mulheres que repousa mais nas diferenças culturais presentes 

nas ideias e práticas que lhe conferem valor e significado que nas diferenças biológicas entre homens e 

mulheres. MILLET, Kate. Sexual politics. Chicago: University of Illinois Press, 2000 [1969]. 
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efetivação desses direitos, tendo em vista o descumprimento por parte dos países signatários, 

citados anteriormente. 

Logo, a busca por soluções que visem cada vez mais a redução de problemas 

enfrentados, como a discriminação baseada em raça, combate à desigualdade e sob uma 

perspectiva de garantias inerentes a todo o homem, a promoção da igualdade entre gêneros 

se mostram temas de extrema relevância a serem discutidos, pelo fato de que constituem 

pilares de uma sociedade pautada na garantia de direitos e garantias fundamentais aos seus 

cidadãos. 
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4 VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XX 

 

Inicialmente, faz-se necessário analisar na história os eventos que levaram à criação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como citado nos tópicos anteriores, tanto a 

criação da ONU, quanto da DUDH ocorreram logo após a Segunda Guerra Mundial e tiveram 

como principal objetivo a garantia de certos direitos considerados fundamentais a condição 

de ser humano. Assim, esse novo tratado tinha diversas implicações no Direito Internacional, 

como a limitação da soberania estatal em um caráter universal e o início da percepção da 

pessoa humana como um sujeito de direito internacional.104 

Consequentemente, mesmo que sem cunho imperativo, a criação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos foi de extrema importância. Ela significava uma mudança 

nos antigos moldes nos quais o poder estatal era arbitrário e tirano, assim como iniciava 

discussões sobre a igualdade de direitos de grupos minoritários, proibindo que qualquer 

pessoa fosse discriminada.105  

Tais mudanças tiveram impactos globais, causando o surgimento do movimento 

Neoconstitucionalista106 em vários Estados, bem como a criação de outros tratados 

internacionais como a Convenção sobre o Genocídio de 1948 e a Convenção sobre o Estatuto 

dos Refugiados de 1951. Esses tinham o objetivo de garantir condições mais dignas de vida 

para todos os seres humanos e que representavam uma mudança de mentalidade em direção 

a uma visão mais humanitária do direito e das relações internacionais.107 

Entretanto, não foi a partir do dia de suas primeiras ratificações que a DUDH teve 

todos os seus efeitos sentidos, pois na verdade existem diversos obstáculos para a sua 

efetividade, frutos de diversos processos históricos que resultaram em relações de 

desigualdade, discriminação e violência. Nesse sentido, junto com a criação dos Direitos 

                                                
104 CARNEIRO, Wellington Pereira. Crimes contra a humanidade: entre a história e o direito nas relações 

internacionais: do século XX aos nossos dias. 2012. 561 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) 

Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/13299. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 
105 HUMANIUM. Universal Declaration of Human Right, 1948. Disponível em: 
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Humanos, pode-se observar também o estabelecimento de uma jurisdição internacional com 

a finalidade de punir Estados infratores, criando-se o conceito de crimes contra a 

humanidade, de guerra e contra a paz.108 

Ademais, a utilização dessa jurisdição internacional pode ser observada após a 

Segunda Guerra já no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (TMI), criado para julgar 

os crimes de guerra cometidos pelos nazistas naquele período. Destarte, o Tribunal ad hoc, 

ou de exceção, trouxe novas percepções sobre a punibilidade de condutas cometidas por 

Estados e a impossibilidade da defesa de uma ação justificada por ordens oficiais.109  

Posteriormente, respaldada pela experiência de Nuremberg, ansiando pelo 

estabelecimento de uma jurisdição internacional eficiente, em 1948, a Convenção para 

Prevenção e Punição do Crime de Genocídio previa em seu artigo IV a criação do Tribunal 

Penal Internacional (TPI). Em 1954, foi submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas o 

esboço de Código sobre os Crimes contra a Paz e a Segurança da Humanidade, no entanto, 

devido a Guerra Fria, a Assembleia Geral suspendeu temporariamente a sua elaboração, o 

que resultou em uma grande lacuna durante aquele período, no qual diversas atrocidades e 

violações passaram impunes.110 

Portanto, é possível identificar a ocorrência desses crimes em diversos países pelo 

mundo, especialmente em países periféricos e subdesenvolvidos como o Massacre dos Igbos 

em 1966 na Nigéria, a Fome de 1943 em Bengala e o Massacre na Indonésia em 1965. Esses 

eventos não tiveram a mesma atenção das grandes potências europeias e houve menor 

notoriedade do que o Holocausto, mas uma frequência preocupante.  

Tais crimes possuem motivações que variam entre razões étnicas e políticas, 

ocorrendo majoritariamente a partir da formação de novos Estados, pois como diz Carneiro, 

“a fragmentação do poder colonial e as lutas anticoloniais ocasionaram genocídios no marco, 

das ações e reações, dos conflitos pela independência e também no marco da divisão 

territorial do espólio deixado pelo esfacelamento dos impérios coloniais” .  

Outra motivação dos recorrentes genocídios do século XX é a marginalização de 

certos grupos, uma vez que “muitos destes conflitos foram desencadeados em meio ao 

combate contra o separatismo étnico, determinado pela marca da identidade de grupo, 
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superior e imensamente mais forte que as identidades nacionais”111. Dessa forma, mesmo 

com a DUDH, é possível concluir que a ausência de um mecanismo concreto de prevenção 

e punição dessas condutas foi o que tornou a efetivação dos Direitos Humanos muito mais 

difícil e demorada em todo o mundo.112 

 

4.1 A POLÍTICA DO APARTHEID 

 

A princípio, pode-se definir a política do Apartheid como uma política social de 

segregação racial que está em vigor na África do Sul desde 1948, mesmo ano da criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta, em seu artigo IV, proíbe que qualquer ser 

humano seja discriminado e institui a igualdade como um princípio basilar dos Direitos 

Humanos. Portanto, o regime do Apartheid é uma clara violação à Declaração por seu teor 

segregacionista, criando uma realidade de desumanidade na África do Sul. Para entender esse 

regime, faz-se necessário investigar o contexto histórico que possibilitou sua 

implementação.113 

A segregação racial na África do Sul tem raízes históricas muito mais profundas e 

anteriores ao ano de 1948, podendo ser observada no sistema de exploração agrária no país 

e como resultado da colonização europeia. No início da corrida pelo ouro, os ingleses 

precisaram recorrer à mão de obra de trabalhadores brancos, prometendo-lhes vantagens caso 

os ajudassem explorando a mão de obra negra. Posteriormente, a constituição nacional 

ratificada em 1910 negava aos negros o direito ao voto e à propriedade de terra, e, em 1913, 

a Lei do Trabalho Nativo designava apenas 7% do território nacional aos negros, que 

compunham 75% da população.114 

Dessa forma, o crescimento desenfreado do sistema do Apartheid vinha em oposição 

ao movimento de descolonização dos continentes africano e asiático e a repressão de cunho 

racial na África do Sul se intensificava cada vez mais. A atuação do governo tornava clara a 
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intenção de “limpeza racial”115: eram proibidos casamentos inter-raciais, delimitados os 

espaços de circulação da população negra, prisões realizadas de forma arbitrária, sem 

julgamentos, torturas e eram negados direitos básicos à essa maior parcela da população. Por 

sua vez, a nível internacional, esse sistema acumulou uma série de opositores e um grande 

movimento antiapartheid começou a se formar nos anos subsequentes à instauração do 

regime.116 

A principal oposição do país foi o partido de nome African National Congress 

(ANC), criado em 1912, que tentava, utilizando de meios legais, mudar a situação de injustiça 

dos negros no país. Posteriormente, o ANC viria a adotar os métodos de resistência pautados 

na desobediência civil e na não-violência, como ensinado por Gandhi, em oposição ao 

governo do Partido Nacional, que venceu as eleições em 1948 após se aliar às principais 

classes urbanas e rurais dos africânderes.117  

Ademais, com o início desse novo governo houve a expansão das leis 

segregacionistas na África do Sul, e em 1950 o Ato de Registro Populacional dividia a 

população em três categorias: brancos, pessoas de cor e africanos. No mesmo ano, a Lei de 

Áreas de Grupo dividiu os territórios criando oito distritos, apenas para negros, as quais 

correspondiam a apenas uma pequena fração do território, enquanto a população negra era a 

maioria esmagadora.118 

Opondo-se a isto, o ANC iniciou a agir de forma mais ativa, organizando a sua 

primeira campanha de desobediência civil em massa em 1952, conhecida como “Campanha 

de Desafio”. As ações de manifestação pacífica foram sempre reprimidas violentamente pelo 

governo. 
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Figura 05 - Mapa dos distritos na África do Sul. 

 
Fonte: Pablo de Rezende Saturnino Braga. 119 

 

Sucessivamente, o número de políticas segregacionistas apenas aumentava, sendo 

proibido aos negros o uso do mesmo espaço público dos brancos, incluindo um sistema 

educacional a parte, o qual era extremamente precário. Placas escritas “apenas brancos” 

foram colocadas em quase todos os locais públicos, bem como nos esportes era proibido que 

os membros de times tivessem raças diferentes e a África do Sul não poderia ser representada 

por raças integradas.120 
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Figura 06 - Mulher negra impedida de ir ao banheiro após abastecer o seu carro em um posto de gasolina, pois 

o banheiro era “apenas para brancos”. 

 
Fonte: Sowetan Live.121 

 

No entanto, quando Hendrik Frensch Verwoerd, líder do Partido Nacional, tornou-

se primeiro-ministro em 1958, ocorreu a implementação de uma ideologia de 

“desenvolvimento separado”, a qual radicalizou completamente as políticas segregacionistas 

em curso, retirando do país a maior quantidade de negros possível sem prejudicar a oferta de 

mão de obra.122 

Posteriormente, em 1960, um protesto popular organizado pelo recém-formado Pan 

African Congress (PAC) sofreu violenta repressão, o que resultou na morte de 69 pessoas. 

Este evento ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville e alguns dias depois o governo 

colocaria em vigor a Lei das Organizações Ilegais, assim, criminalizando as atividades do 

ANC e do PAC.123 

A crescente repressão do governo aos movimentos de oposição era notável após o 

episódio de Sharpeville, os quais, após tal ocorrido, iniciaram o uso da resistência violenta 

criando, em 1961, o “Lança da Nação”124 , o braço armado do movimento. Já no ano seguinte, 

um dos mais notórios líderes da resistência, Nelson Mandela, presidente do ANC, foi ao 

exterior em busca de ajuda internacional de países europeus e africanos, e ao retornar, foi 

detido e julgado pela suprema corte, que o condenou à prisão perpétua.125  
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Por fim, com a tensão presente no país, criada a partir desse embate entre o Estado 

e a sua oposição, são claras as mais diversas violações praticadas pelo governo sul-africano 

contra os Direitos Humanos. Dessa forma, não há dúvida sobre a extrema importância de que 

a comunidade internacional perceba que o sistema racista lá vigente é reprovável e suas 

políticas precisam ser discutidas, de forma a criar na África do Sul uma realidade igualitária 

e em concordância com a proteção dos Direitos Humanos. 

 

4.2 O NEOCOLONIALISMO 

 

A fim de tratar sobre a temática do neocolonialismo como fator limitador da 

efetivação dos Direitos Humanos no século XX, faz-se imprescindível, a priori, compreender 

como se deu o imperialismo e, por conseguinte, o próprio neocolonialismo. 

Nesse contexto, é possível visualizar o fenômeno imperialista dentro do sistema 

capitalista, mais especificamente após a Segunda Revolução Industrial126. Esse se relaciona 

com o capitalismo financeiro, no qual poucas e poderosas instituições financeiras oferecem 

empréstimos provocando, assim, endividamentos e contribuindo com o enorme abismo 

socioeconômico entre os países desenvolvidos e subdesenvolvido. 

Em adição, associa-se também, com o capitalismo monopolista, caracterizado pelo 

surgimento e a ação de grandes empresas industriais, as quais concentram a maior parte do 

mercado e, portanto, apresentam-se como fatores basilares para o acúmulo de riqueza, assim 

como para a desigualdade entre países desenvolvidos e em processo de desenvolvimento. 

Quanto a isso, é válido pontuar a contribuição do marxista Lênin, em seu livro “O 

Imperialismo: Fase Superior do Capitalismo”, que compreendeu as consequências do 

domínio avassalador dos monopólios para a então concretização do imperialismo. Por 

conseguinte, passa-se a ter a impossibilidade de uma genuína política de coexistência entre 

os países ocidentais e o resto do mundo, haja vista a disparidade existente, seja essa em 
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riqueza, seja em educação, know-how127 técnico e competência geral, como apontou Hannah 

Arendt em “As Origens do Totalitarismo”. 

Diante disso, faz-se necessário comentar as características do imperialismo e como 

esse se relaciona com o neocolonialismo. A era imperialista se dá a partir de 1884, ano 

marcado pela Conferência de Berlim, que consolidou o domínio europeu sobre o continente 

africano -além da unificação nacional em diversos países na Europa, a exemplo da Alemanha 

e Itália. 

Nesse contexto, o imperialismo tem como objetivo permanente e supremo a 

expansão, como apontou Hannah Arendt em seu livro “As Origens do Totalitarismo”128. 

Sendo assim, a ampliação corresponde ao crescimento industrial, ou seja, o aumento da 

produção de bens a serem consumidos, a busca por fornecimento de matérias primas e de 

combustíveis, assim como de novos locais para investimentos.  

Portanto, é, justamente, em decorrência desse objetivo que os Estados burgueses e 

liberais da Europa contemporânea, os Estados Unidos da América e o Japão – esses 

estruturadores e apoiadores do imperialismo – passaram a conquistar novas colônias na 

África, Ásia e Oceania, além de exercer domínio e influência na América Latina. Assim, 

nasce o neocolonialismo, caracterizado como um desdobramento não só da Era Imperialista, 

mas, também, do capitalismo contemporâneo. 

Ao tratar da ação imperialista pós-Segunda Guerra Mundial, é possível comentar 

sobre a superação dos investimentos privados em terras distantes - a motivação primária do 

imperialismo - pela ajuda externa, econômica e militar, fornecida por governos de 

superpotências e, assim, tonificar a dependência dos países subdesenvolvidos perante esses. 

 A fim de exemplificação, em 1966 o governo americano despendeu 4,6 bilhões de 

dólares em ajuda econômica e créditos para o exterior, mais 1,3 bilhão de dólares por ano em 

ajuda militar na década de 1956-65, enquanto o fluxo de capital privado foi de 3,69 bilhões129 

de dólares em 1965 e de 3,91 bilhões em 1966130. Vale ressaltar que o auxílio externo, mesmo 

que seja fornecido por motivos puramente ou supostamente humanitários, é político por 

natureza. 131 
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À medida em que o imperialismo atravessou o pós-guerras e vivenciou a tensão 

entre os blocos capitalista e socialista, é possível visualizar os Estados Unidos da América e 

a União Soviética como líderes. Dessa forma, esses países passaram a ocupar posições 

hegemônicas aproximadamente nas mesmas regiões em que as nações europeias haviam 

imperado antes. 132 

Sob essa perspectiva, o processo de independência em áreas tidas como “atrasadas”, 

onde há ausência de pré-requisitos, a exemplo de autonomia política e econômica, assim 

como há a presença de um status quo de corrupção enraizado, leva a enormes “vácuos de 

poder”, os quais terminam sendo preenchidos por superpotências.133 

É possível exemplificar a atuação imperialista do século XX a partir de intervenções 

das superpotências como na Guerra Civil no Vietnã, num conflito nacional no Oriente Médio, 

ou até mesmo numa ditadura civil-militar em uma nação. Aquelas provocam, sustentam ou 

até mesmo manipulam eventos diretamente em busca de seus próprios interesses que, por 

conseguinte, não possuem associação com as lutas e interesses verdadeiramente em jogo na 

região em questão.134 

Destarte, é válido pontuar que o imperialismo se apresenta como uma verdadeira 

condenação aos países subdesenvolvidos, haja vista que as bandeiras cravadas das 

superpotências simbolizam muito mais que um domínio territorial, e sim a atribuição à essas 

nações do simples papel de degrau para o processo de expansão e de acúmulo de poder, 

desconsiderando processos culturais, históricos e econômicos próprios.  

Nesse sentido, Hanna Arendt explicita que “nada caracteriza melhor a política de 

poder da era imperialista do que a transformação de objetivos de interesse nacional, 

localizados, limitados e, portanto, previsíveis, em busca ilimitada de poder, que ameaça 

devastar e varrer o mundo inteiro”.135  

Decerto, o imperialismo, e, por conseguinte o neocolonialismo, enquanto seu 

desdobramento136, mostram-se como expoentes da disparidade entre países desenvolvidos e 

em processo de desenvolvimento. Em adição, impedem a promoção da cooperação 
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econômica internacional, dificultam o desenvolvimento social, cultural e econômico dos 

povos dependentes e, por último, agem contra o ideal de paz universal das Nações Unidas.137  

Ademais, o operar imperialista se dá por meio da exploração de riquezas e recursos 

naturais, busca pela mão de obra barata, além de fomentar as práticas de segregação e 

discriminação, tendo em vista o fundamento ideológico de teorias raciais. Uma delas é a 

teoria darwinista social138, que se caracteriza pela aplicação das leis da teoria da seleção 

natural de Darwin na vida e na sociedade humana. Dessa forma, ao se vincular às ideologias 

eugenistas e racistas, afirmava que as raças se dividiam em superiores e inferiores e cabia, 

portanto, às superiores propagar a civilização.  

Nesse contexto, em 1960, ocorreu a Concessão de Independência aos Países e Povos 

Coloniais, a qual visava promover o progresso social e elevar o nível de vida dentro de um 

conceito amplo de liberdade, baseando-se, justamente, no respeito aos princípios de 

igualdade de direitos e à autodeterminação dos povos. 139 

Em adição, considerou também o importante papel que corresponde às Nações 

Unidas como agente de favorecimento do movimento em prol da independência em 

territórios ocupados e em territórios não-autônomos. Por último, reconheceu que os povos 

do mundo desejam ardentemente o fim do colonialismo em todas as suas manifestações, 

como neocolonialismo em si. 140 

Diante disso, mediante a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral de 14 de 

dezembro de 1960, foi declarado e acordado entre os países presentes:  

 

A sujeição dos povos a uma subjugação, dominação e exploração constitui uma 

negação dos direitos humanos fundamentais, é contrária à Carta das Nações Unidas 

e compromete a causa da paz e da cooperação mundial; 

Toda tentativa encaminhada a quebrar total ou parcialmente a unidade nacional e a 

integridade territorial de um país é incompatível com os propósitos e princípios da 

Carta das Nações Unidas; 
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Todos os estados devem observar fiel e estreitamente as disposições da Carta das 

Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos e da presente 

declaração sobre a base da igualdade, da não intervenção nos assuntos internos dos 

demais Estados e do respeito aos direitos soberanos de todos os povos e de sua 

integridade territorial. 141  

  

Ao tratar da disparidade entre os países economicamente desenvolvidos e aqueles 

ainda em processo de desenvolvimento, faz-se possível exemplificar por meio do artigo de 

Orville L. Freeman, “Malthus, Marx and the North American bread-basket”142, o qual 

apontou que o crescimento populacional nos países menos desenvolvidos foi duas vezes 

maior que o dos países mais avançados.143 

Nesse diapasão, os cenários político, econômico e social dessas nações apresentam 

problemas na implantação de uma política genuinamente de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, haja vista que essas enfrentam problemáticas como fome, 

e a presença em condições precárias de serviços sociais indispensáveis como saúde, e 

habitação, sem nem mencionar a ausência total ou parcial de políticas de bem-estar. 144 

Por conseguinte, ao se referir sobre a discrepância entre as nações dominadas e as 

superpotências, faz-se necessário compreender que com o crescimento populacional, aliado 

à ausência de desenvolvimento econômico, há o aumento da dependência internacional. 

Logo, todos aqueles países que não tinham a capacidade de prover sua subsistência de 

maneira autônoma estão hoje mais pobres e mais distantes da estabilidade político-

econômica do que nunca, e assim há formação de terreno fértil para a florescimento do 

neocolonialismo. 145 

 

4.2.1 NEOCOLONIALISMO NA ÁFRICA 

 

A Europa estava passando por transformações tecnológicas durante a Segunda 

Revolução Industrial no século XIX. Novas fontes de energia começaram a ser utilizadas, 

como a energia elétrica e o uso do petróleo, e além disso, houve avanços na produção de 
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metais pesados, na química e nos meios de transportes. Isso resultou no crescimento 

industrial, acarretando no fortalecimento e crescimento do capitalismo, estimulando o 

processo colonialista, o qual demonstra uma demanda de matéria-prima e necessidade de 

mercados consumidores.146 

Por sua vez, África e Ásia se tornaram os principais alvos dos países europeus, pois 

possuíam vasta riqueza em recursos naturais e sua conquista estava acessível a eles, assim 

começando um sistema de exploração econômica, principalmente no continente africano. 

Apesar disso, existiu um processo de resistência na África, o qual resultou numa resposta 

com um aparato militar forte e armamentos modernos que levaram a vitória dos europeus.147 

Não obstante, a ocupação do continente africano foi justificada como uma missão 

civilizatória pelas nações europeias, que alegavam buscar “desenvolver” as partes mais 

remotas do globo, levando assim modernidade para a região. 148 Destaca-se a teoria racista 

do “Darwinismo Social”, uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies de Charles 

Darwin, o qual   acreditava na superioridade de raças. Com isso, o europeu era visto como 

um homem capaz de levar a civilização ao progresso, enquanto africanos e asiáticos seriam 

“inferiores e atrasados”. 149 

Dessa forma, as nações começaram a ocupar o continente de forma sistemática, 

resultando na Conferência de Berlim. Esta, realizada entre 1884 e 1885, estipulou regras para 

tal ocupação e promoveu a divisão do continente africano entre os países europeus 

interessados em colonizá-lo, findando numa divisão nada pacífica.  

Efetivada pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck em Berlim, e 

idealizada em Portugal, a Conferência de Berlim tinha o objetivo de organizar a ocupação da 

África. Esta reunião garantiria a livre circulação e comércio na bacia do Congo e no rio Níger, 

além do compromisso de lutar pelo fim da escravidão no continente. Apesar disso, após o 

seu fim, 90% de seu território estava no domínio europeu, com exceção de Libéria e Etiópia, 

sendo implantada uma exploração a nível continental que resultou na morte de parcela 

daquelas etnias.150 
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Figura 07 — Mapa da África após a Conferência de Berlim. 

 

Fonte: Toda Matéria.151 

 

Logo, a separação da África foi marcada por uma série de conflitos, desenvolvendo 

um acirramento político entre os países europeus, o que resultou na Primeira Guerra Mundial 

em 1914.152 Ademais, também houve uma grande exploração e descaso com o povo africano 

dando espaço para o surgimento de diversos movimentos de independência dos territórios 

colonizados. 

A independência ocorreu em momentos diferentes para os países da África, as nações 

do norte da África Ocidental e Oriental estavam livres a partir da década de 1950 e os 

pertencentes à África Subsaariana, em 1960. O Egito consegue sua independência em 1922, e 
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outros países conseguem autonomia como a Líbia (1951), Marrocos e Tunísia (1956) e Gana 

(1957). Isso contribuiu para acelerar o processo de descolonização da África, porém com a 

descolonização, surgiu uma guerra civil entre os países vizinhos por serem inimigos.153 

 

4.2.2 NEOCOLONIALISMO NA ÁSIA  

 

Durante a Revolução Industrial no início do século XVIII, começou a ocupação das 

“Índias”, sendo os portugueses os primeiros a constituírem portos em certas regiões da Índia, 

China e Japão. Dessa forma, produzia-se mais e a necessidade de matéria prima aumentava, 

assim como era preciso menos mão de obra, e como consequência o desemprego aumentou. 

Além disso, é importante ressaltar que França e Inglaterra também foram protagonistas do 

imperialismo na Ásia.154 

Os primeiros navios ingleses chegaram à Índia no século XVII, a fim de fazer trocas 

comerciais com produtores indianos. Já a partir do século XVIII, os franceses e ingleses 

estavam ocupando aquele território, todavia, após a derrota dos franceses na Guerra dos Sete 

Anos155, eles tiveram que renunciar suas terras e conquistar outros territórios na região. Logo, 

a Companhia das Índias Orientais protagonizada por ingleses, ficou responsável pelos 

territórios do Reino Unido e as outras terras pela responsabilidade do protetorado.156 

Ademais, é válido mencionar que a Companhia das Índias Orientais, foi uma 

companhia inglesa e mais tarde britânica, formada para prosseguir o comércio com as Índias 

Orientais, mas acabou por negociar principalmente com o subcontinente indiano e a China 

Qing.157  A empresa aumentou sua representação em metade do comércio mundial, 

particularmente em mercadorias básicas incluindo o algodão, seda, corante 

índigo, sal, salitre, chá e ópio.  A empresa acabou por dominar grandes áreas da Índia 
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com seus próprios exércitos privados, exercendo o poder militar e assumindo funções 

administrativas. 

A atividade principal à época era a agricultura, com o cultivo de algodão e juta 

destinados à produção têxtil da Inglaterra. Por conseguinte, o investimento limitou a 

agricultura alimentar, levando à escassez de alimentos e, consequentemente a fome. Isso 

resultou na Revolta dos Cipaios em 1857, rebelião da qual os indianos saíram perdedores e 

os ingleses tiveram ainda mais poder sobre o território. Por fim, quando a Companhia das 

Índias Orientais se dissolveu, a Índia foi introduzida como um território do Império 

Britânico.158 

Na China, as transações comerciais do ópio foram dificultadas para o Reino Unido, 

que tinha no chá uma fonte comercial lucrativa. Entretanto, essa substância era proibida na 

China e ainda assim era comercializada, tornando a população chinesa dependente da droga. 

Isso fez com que o governo chinês fechasse o Porto de Cantão, este era o principal porto de 

chegada do ópio, fazendo os britânicos declararem guerra ao país.159 160 

Tal evento ficou conhecido como a Guerra do Ópio, a qual teve como consequência 

a assinatura do Tratado de Nanquim em 1852. 161 Esse Tratado determinava a reabertura dos 

portos chineses e a transferência de Hong Kong para o domínio do Reino Unido. Dessa 

forma, o Reino Unido saiu mais beneficiado, levando a França e os Estados Unidos a 

assinarem mais tratados com o país, devido tamanha fragilidade da China.  

 Na segunda metade do século XX, a Ásia começou a passar por um processo de 

descolonização (apoiada pelo Estados Unidos e pela União Soviética), que se deu por causa 

dos movimentos de independência que eclodiram e pelo enfraquecimento das nações 

europeias após a segunda guerra mundial.162 O processo carrega marcas de caráter 

socioeconômico até hoje. 
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4.2.3 NEOCOLONIALISMO ESTADUNIDENSE NA AMÉRICA LATINA 

 

Inicialmente, é preciso compreender que a presença estadunidense na porção latino-

americana do continente foi o resultado da associação de dois fatores. Sendo estes a expansão 

do capitalismo americano, e o seu desdobramento em ampliação de caráter imperialista, e a 

existência de uma economia dependente na América Latina, a qual ainda perdura e é 

extremamente benéfica para os Estados Unidos da América.163 

Nesse contexto, os EUA vivenciaram a Guerra de Secessão164, de 1861 a 1865, e 

também a eliminação das barreiras internacionais, havendo então a afirmação e plena 

expansão do capitalismo. A partir da concretização do modelo econômico capitalista, o país 

estadunidense vivenciou um período de grande desenvolvimento econômico e utilização de 

recursos internos.  

No entanto, o progresso expôs a necessidade da busca por matérias-primas e 

combustíveis, expansão do mercado consumidor, e também de novos locais para 

investimentos. Diante disso, o imperialismo norte-americano se voltou inicialmente para a 

América Central e passou a se alastrar em direção à América do Sul, justamente onde o 

colonialismo das potências europeias já havia fincado suas raízes, instaurando, assim, uma 

verdadeira estagnação no desenvolvimento e, por isso, os países latino-americanos se 

mostraram incapazes de reagir à ação estadunidense.165  

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, houve o encerramento definitivo das 

tradicionais relações imperialistas baseadas na combinação entre dominação política e 

investimentos para a expansão da conjuntura produtiva e capitalista. Nesse sentido, a ação 

do neocolonialismo no século XX passou a ter como fundamento a exportação de capital 
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sobre várias formas, principalmente a exportação de tecnologia industrial.166 Dessa forma, a 

relação entre os EUA e América Latina se sustenta na dependência destes em recursos 

financeiros, tecnologia, produção agrícola e bens de consumo, ou seja, a sustentação de uma 

estabilidade econômica está nas mãos de estadunidenses.167 

Na atual década de 1960, a consequência elementar do capitalismo norte-americano 

no seio da América Latina é um verdadeiro processo de endividamento, levando em 

consideração a dependência de capitais externos – emprestados a altos juros – além de 

possuírem suas economias tuteladas por instituições financeiras internacionais, a exemplo do 

Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Financeiramente comprometidos, aos países latinos restam as exportações de 

matérias-primas e produtos agrícolas para que ocorra o pagamento das dívidas. No entanto, 

o neocolonialismo se mostra tão cruel e economicamente devastador que se torna impossível 

conciliar o pagamento com estímulo ao desenvolvimento interno dos países 

subdesenvolvidos.168 

Diante disso, na América Latina as relações externas constituem uma determinação 

essencial no perfil dessas nações, haja vista a subordinação, perda da soberania e 

administração externa, como aponta Octavio Ianni, sociólogo e professor brasileiro, em seu 

simpósio “Interpretações Contemporâneas da América Latina”. 169 

Vivenciando a Guerra Fria, os EUA passam a assumir o papel de maior potência 

capitalista do mundo e se auto intitulam os salvadores da “ameaça comunista”, ou seja, a 

ameaça à sua predominância no mundo ocidental e o próprio sistema capitalista. Nesse 

contexto, o presidente Harry Truman, por meio da Doutrina Truman, afirma que170:   

 

A fim de assegurar o pacífico desenvolvimento das nações livre da coerção, os 

Estados Unidos desempenharam um papel importante, na fundação da ONU. Esta 

se destina a possibilitar liberdade e independência duradouras a todos os seus 

membros. Entretanto, não realizaremos nossos objetivos se não estivermos 

dispostos a ajudar povos livres e manter suas instituições livres e sua integridade 
nacional contra movimentos agressivos que procuram impor-lhes regimes 

totalitários. Isto não é mais que um franco reconhecimento de que os regimes 
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totalitários impostos aos povos livres, por agressão direta ou indireta solapam os 

fundamentos da paz internacional e, por conseguinte a segurança dos Estados 

Unidos.  

 

 

Nesse contexto, os EUA organizam um vasto sistema de defesa mundial, a fim de 

proteger o “mundo livre”, e a América Latina passa a ter, nesse contexto, um papel 

fundamental. É válido pontuar que o neocolonialismo contemporâneo se apresenta como um 

“grande jogo”, como apontou, mais uma vez, Hannah Arendt171, em que nações são vistas 

como degraus para o domínio de superpotências, as quais promovem uma política 

intervencionista que destrói as esperanças de nações em processo de desenvolvimento de 

obterem uma soberania respeitada. 

Assim, imperialistas agem como verdadeiros “governos invisíveis”172, interferindo 

em assuntos domésticos, setores culturais, educacionais e econômicos da vida, produzindo, 

então, resultados que os interessam e acompanham consequências nos países em questão. 

Dessa forma, faz-se cabível citar a explanação realizada por Martínez Peláez: "uma sociedade 

vive uma situação colonial quando é governada em função dos interesses econômicos de 

classes dominantes de uma sociedade estranha", a qual Ianni faz referência.173 

Octavio Ianni trata a questão nacional na América Latina e, para isso, aborda a 

temática da fronteira, afirmando assim, que fronteira é algo subjetivo e que pode estar em 

constante modificação.174 

Além disso, entende que há nações que transbordam suas fronteiras – lê-se países 

imperialistas – e há aquelas que nem chegam a alcançá-las. A fim de aprofundar esta 

temática, Ianni175 aborda a “quinta fronteira”, a qual pode ser fato ou metáfora e vai além de 

uma delimitação cartográfica, pode se apresentar como a cerca, o canal, a dívida e a invasão, 

mas o fato é que ela está presente no imaginário dos povos latino americanos e isso se dá pela 

ação intervencionista estadunidense em seus territórios.  

Ademais, a chamada “quinta fronteira” raras vezes está presente no território e, sim, 

frequentemente nas relações econômicas, políticas, militares, culturais, chegando ao ponto, 

inclusive, de influenciar ou mesmo criar instituições. E como já apontado anteriormente, o 
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volume da dívida externa entre os países latino-americanos se constitui como determinação 

essencial da gestão interna em vários países e essa está justamente a mercê da superpotência 

americana. Dentre seus pontos positivos e negativos, tanto articula parcerias entre setores 

dominantes estrangeiros e locais, possibilitando um possível desenvolvimento, quanto 

produz desigualdades e antagonismos internos.176 

Nesse sentido, a geopolítica norte-americana ultrapassa suas fronteiras e 

compreende a conjuntura da América Latina. Exemplificando a materialização dessa, é 

possível citar a invasão de tropas mercenárias organizadas pelo governo norte-americano que 

interrompeu um processo de reformas democráticas na Guatemala, em 1954, e, também, uma 

invasão de forças militares estadunidenses que embaraçou uma revolução popular em curso 

na República Dominicana, em 1964.177 

É válido destacar e explanar a situação guatemalteca, sendo assim, a partir da 

chegada de Árbenz ao poder, em 1951, o país guatemalteco vivenciou mudanças inéditas, 

dentre estas a reforma agrária. Nesse sentido, grandes empresas passaram a ter seus 

monopólios ameaçados, a exemplo da empresa estadunidense United Fruit Company, 

detentora de mais de 50% de todos os terrenos cultiváveis do país latino-americano. Em 

adição, vivenciava-se, também, o auge da Guerra Fria, dessa forma, as reformas democráticas 

passaram a serem vistas como medidas de caráter comunista. E foi exatamente, nesse 

contexto, que tropas estadunidenses lançaram uma ofensiva final, em 1954, contra o governo 

de Árbenz, culminando, assim, o primeiro golpe na América Latina. 178 

 Ademais, é cabível também aprofundar o contexto dominicano. Dessa forma, a 

década de 1960 na República Dominicana foi evidenciada por um forte período de 

instabilidade política, haja visto o assassinato do ditador dominicano Rafael Trujillo, em 

1961, que fui sucedido no poder por Juan Bosch, esse foi alvo de um golpe liderado por uma 

facção militar de direita, sete meses após iniciar seu mandato, o qual ficou marcado por 

medidas como reforma agrária e nacionalização de empresas estrangeiras.179 
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Após o golpe, foi estabelecido um triunvirato que aboliu a Constituição do país, 

passando a existir, assim, um verdadeiro campo de batalha entre “lealistas” – aqueles pró-

governo – e “constitucionalistas” – rebeldes pró Bosch. Nesse contexto, a preocupação com 

a ascensão do comunismo na América Latina despertou o interesse estadunidense na situação 

sócio-política dominicana e, diante disso, ocorreu a “Operação Power Pack”, caracterizada 

pela invasão no país.180 

A fim de concluir, faz-se possível compreender como a necessidade econômica 

estadunidense de busca por matérias-primas e expansão do mercado consumidor e, portanto, 

todo o fenômeno do neocolonialismo, foi imprescindível para todo o desenrolar político e 

socioeconômico da América Latina, Dessa forma, é inegável a essencialidade de uma análise 

crítica dos benefícios gerados ao EUA e os malefícios, com forte destaque à dependência no 

setor econômico, aos países marcados pelos frutos do neocolonialismo.  

 

4.3 DITADURAS NO PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 No período entre guerras, o mundo vivenciou a ascensão e as mazelas de regimes 

totalitários, a exemplo do Nazismo e do Fascismo, os quais se caracterizaram por serem 

autoritários e, assim, promoverem esforços para controlar e regular todos os aspectos da vida 

pública e privada da sociedade. Além disso, a ideologia governamental se tornou central para 

a vida da maior parte da população e, por último, esses se mostraram contrários ao 

pluralismo, um sistema em que há liberdade de pensamento, de crença e respeito aos direitos 

fundamentais.181 

Diante disso, a fim de se atingir um ideal comum por todos os povos e todas as 

nações, isto é, a promoção do respeito aos direitos e liberdades, fez-se necessário que, por 

meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, houvesse a proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). A partir disso, iniciou-se entre os países membros 

a adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional para o assegurar a 

efetivação do reconhecimento desses direitos. 

No entanto, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial se viu diante de ditaduras, essas 

caracterizadas como totalitárias ou não. Nesse sentido, regimes ditatoriais se singularizam 

por serem díspares de democracias, e, portanto, apresentam-se como um regime político 
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autoritário, mantido pela violência, de caráter excepcional e ilegítimo182. Normalmente, 

ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado, esse muitas vezes orquestrado 

por influências externas, a exemplo da conjuntura sociopolítica na América Latina.183 

A primeira ação intervencionista na América Latina que se desenrolou em um 

regime ditatorial ocorreu na Guatemala, em 1954, mas foi no começo da década seguinte que 

o continente americano passou a vivenciar transformações profundas. Nesse contexto, os 

governos latino-americanos estavam comprometidos com as mudanças profundas exigidas 

pela sociedade estadunidense e apoiadas pelo clamor popular, ou seja, o combate à ameaça 

comunista.184 

Em contrapartida, os EUA se depararam com a Revolução Cubana, a qual ocorreu 

entre 1953 e 1959, e que pelo seu caráter popular e socialista, rompeu com a hegemonia 

imperialista norte-americana no continente. Após esse acontecimento e a eleição de John 

Kennedy para a presidência estadunidense em 1960, juntamente com a reação antiamericana 

que começou a ganhar corpo na América Latina, os EUA se viram na necessidade de definir 

reformas na política intervencionista latino-americana.185 

Nesse sentido, o governo Kennedy lançou uma espécie de Plano Marshall para a 

América Latina, a “Aliança Para o Progresso” (1961), um projeto de auxílio econômico com 

objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico dos países do continente, 

impedindo, assim, a formação de governos socialistas ou a eclosão de revoluções 

populares.186 

Em adição, o governo Kennedy procurou reciclar as forças armadas do continente, 

equipando-as para enfrentar os movimentos guerrilheiros, surgindo a formação da School of 
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the Americas187, a qual teve como fruto o favorecimento de governos militares nas Américas, 

a exemplo do Brasil, em 1964, e da Argentina, dois anos depois.188 

Por último, vale pontuar que as ditaduras latino-americanas se apresentam como 

uma grande revolução antidemocrática que se dá por meio da ajuda dos EUA, de várias 

empresas americanas, nacionais e transnacionais189 – a exemplo da montadora de veículos 

estadunidense Ford e da petroleira brasileira Petrobras - como aponta o levantamento feito 

pela Comissão Nacional da Verdade, instaurada no Brasil por meio da lei 12.528/201, no 

governo da Presidente Dilma Rousseff. 190 

 

4.4 DIREITOS DAS MULHERES NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

Foi após a Segunda Guerra Mundial que a proteção dos Direitos Humanos191 se 

expandiu mundialmente, associada a um processo de conscientização sobre a necessidade de 

se aprimorar mecanismos para a melhoria da vida das mulheres. Com a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, deu-se maior destaque à igualdade de 

gênero, conferindo mais visibilidade e força às pautas elencadas pelas mulheres. 

Na teoria, a aplicação desses princípios garantiria a defesa dos direitos das 

mulheres, mas sua execução não foi efetivada plenamente e materialmente, sendo necessários 

instrumentos para atingir esse objetivo. Quanto a isso, eventos históricos, convenções e 

declarações que contribuíram para emancipação feminina e igualdade de gênero, serão 

abordados a seguir. 

Durante a Revolução Francesa, momento de grande conturbação política e social na 

França, deparamo-nos com importantes testemunhos que desmistificam a fragilidade da 
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mulher associada a sua função maternal e passividade frente aos fatos então ocorridos. 192 Na 

intenção de libertar a sociedade francesa de todos os preconceitos e discriminações vigentes 

no Antigo Regime, os filósofos iluministas idealizaram uma nova sociedade fundamentada 

na liberdade, igualdade e fraternidade.193 

Porém, houve um desvio na aplicação da ideologia libertária e igualitária: a negação 

da igualdade política às mulheres. Os filósofos iluministas, focaram nas diferenças 

fisiológicas e intelectuais que “separavam” os sexos. Para eles, homem e mulher são seres 

complementares, mas, os homens se manifestam superiores às mulheres. Assim, no homem 

domina a razão, enquanto na mulher predominaria o útero, que definiria a sua 

personalidade.194 

Numa visão geral da história, é visto que apenas os homens participaram da 

Revolução Francesa, aparecendo apenas duas mulheres na literatura195, sendo elas: Charlotte 

Corday, que assassinou Marat em 13 de julho de 1793, e a rainha Maria Antonieta, 

arquiduquesa da Áustria e rainha da França e Navarra, que foi guilhotinada por traição em 

16 de outubro de 1793.  

Corday é conhecida como a mulher que matou para salvar a França, assassinando o 

jacobino mais radical Jean-Paul Marat, e com a morte dele, Charlotte acreditava que poderia 

acabar com a violência na França e fim às ameaças que a República sofria. 196 No entanto, a 

participação das mulheres foi de grande importância, mesmo que estrutural e “secundária”, 

pois embora tivessem sido excluídas da condição de cidadãs, elas tiveram um papel 

importante nos ideais revolucionários ao buscar ter suas vozes consideradas diante das 

opressões sofridas. 

Ademais, nenhuma mulher foi eleita para representar o povo na Assembleia, pela 

falta de direito político, mas mesmo excluídas, fizeram-se presentes gritando, aplaudindo, 

vaiando e até mesmo pressionando, lutando ao lado dos homens e mobilizando a população 

para escolher bons representantes para a Assembleia Nacional Constituinte. Logo, as 
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mulheres participaram intensamente da Revolução Francesa, rompendo com tabus e 

costumes da sociedade francesa. Elas reivindicavam por direito civis e cidadania política, 

que lhes foram negados àquela época, causando revolta.197 

É importante mencionar que nessa época foi introduzido o divórcio198 na França, 

mas ainda assim não foi vista a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, pois houve 

um Decreto, expedido em 30 de agosto de 1792, que dizia: “a mulher continuava a ter de 

esperar dez meses para poder contrair novo casamento, mas o marido podia voltar a casar 

imediatamente". Por outro lado, o artigo 7º da constituição francesa de 1791 transformara o 

casamento num contrato civil, passível de alteração como qualquer outro contrato. Ademais, 

houve a inserção do casamento civil, sendo celebrado perante um representante do Estado, 

assim retirando a exclusividade da igreja.199 

Olympe de Gouges (1748-1793) reivindicava a participação da mulher em 1791, em 

resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que em seu universalismo 

excluía das mulheres os direitos. Por sua vez, escreveu a Declaração dos Direitos da Cidadã 

(1791), esperando a sensibilização ao aplicarem o princípio da igualdade jurídica.200 

A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã201 é apontada como uma defesa 

do direito feminino, considerada a proclamação autêntica dos Direitos Humanos universais. 

Assinala Marand Fouquet que elas foram "espectadoras, inspiradoras, ovacionarias, 

exploradas quando se supunham atrizes", lutando contra os costumes patriarcais e a filosofia 

iluminista. Apesar disso, só conseguiram a cidadania política no século XX, com persistência 

de uma mudança do quadro. 

 

As mães, as filhas, as irmãs, representantes da Nação pedem ser constituídas em 

Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o 
menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e 

da corrupção do governo, resolvemos expor, numa declaração solene, os direitos 

naturais, inalteráveis e sagrados da mulher, a fim de que esta declaração 

apresentada constantemente a todos o membros do corpo social lhes lembre, 

incessantemente, seus direitos e deveres, para que os atos do poder das mulheres e 

estes do poder dos homens possam ser, a cada instante, comparados com a 
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finalidade de toda instituição política e que sejam mais respeitados, a fim de que as 

reclamações das cidadãs, baseadas, daqui em diante, em princípios simples e 

incontestáveis se voltem para apoiar a Constituição, para os bons costumes e a 

felicidade de todos. Em consequência, o sexo superior em beleza, como em 

coragem nos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os 

auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã.202 

 

Ademais, estabelecida em 1928, a Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) foi 

o primeiro órgão intergovernamental criado a fim de assegurar, reconhecer e promover os 

Direitos Humanos das mulheres, tendo se transformado no principal fórum de debate e 

formulação de políticas sobre os direitos das mulheres e igualdade de gênero no continente 

americano. 203 Segundo consta em seu Estatuto, a finalidade da CIM é: 

 

Promover e proteger os direitos da mulher e apoiar os Estados-Membros em seus 

esforços para assegurar o pleno acesso aos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais que permitam que as mulheres e homens participem em 

condições de igualdade em todos os âmbitos da vida social, para lograr que 

desfrutem plena e igualitariamente dos benefícios do desenvolvimento e 

comportam também a responsabilidade pelo futuro.204 

 

Não obstante, o principal órgão intergovernamental dedicado exclusivamente à 

promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento da mulher é a Comissão Sobre o 

Status da Mulher205 (CSW, em língua inglesa), criada pelo Conselho Econômico e Social da 

ONU (ECOSOC, em língua inglesa) em 1946, assumindo assim o papel de uma instância de 

negociação e de monitoramento de compromissos internacionais sobre direitos humanos das 

mulheres.  

Com isso, a CSW tem como suas duas funções principais: preparar relatórios e 

recomendações sobre a promoção dos direitos das mulheres nos campos político, econômico, 

                                                
202 GEOUGES, Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/mulher/declar_dir_mulher.pdf. Acesso 

em: 14 abr. 2020. 
203 OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO. Comissão Interamericana de Mulheres 

e o Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará. Disponível em: 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/instancias-regionais/a-cim-comissao-

interamericana-de-mulheres-e-o-mesecvi-mecanismo-de-seguimento-da-convencao-de-belem-do-para. 

Acesso em: 28 de jan. 2020. 
204 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Estatuto da Comissão Interamericana de Mulheres 

(CIM). Disponível em: https://www.oas.org/xxxvga/portuguese/doc_referencia/Estatuto_CIM.pdf. Acesso 

em: 28 jan. 2020. 
205 UN WOMEN. Commission on the Status of Women. Disponível em: https://www.unwomen.org/en/csw. 

Acesso em: 22 mar. 2020. 
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civil, social e educacional, e fazer recomendações sobre problemas referentes aos direitos das 

mulheres que requeiram atenção imediata.206 

Por conseguinte, é válido afirmar que houve diversos movimentos históricos que 

incitaram a igualdade de gênero, emancipação feminina, empoderamento feminino e fuga de 

padrões patriarcais. Todavia, ainda há uma jornada extensa para reparar historicamente todo 

dano e injustiça causados ao gênero feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
206 UN WOMEN. Commission on the Status of Women. Disponível em: https://www.unwomen.org/en/csw. 

Acesso em: 22 mar. 2020. 



 

 
55 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi posto, torna-se evidente que a história do mundo é extensa e 

complexa, tendo inúmeros eventos de extrema relevância. O mundo contemporâneo 

enfrentou diversas consequências trazidas com o fim da Segunda Guerra Mundial, tal como 

a polarização do globo, especificamente, que resultou em dogmas políticos circundando os 

países, divididos entre o capitalismo e o socialismo.  

Com o intuito de reestabelecer o mundo ao status quo ante (situação anterior), 

soluções como a criação da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

foram algumas saídas encontradas para o problema causado por tamanho evento supracitado, 

sendo responsáveis também por trazer estímulos e medidas de paz para o mundo. 

Além disso, políticas governamentais como a “desnazificação” e medidas 

econômicas como o Plano Marshall e o COMECON citados anteriormente, surgem nesse 

mesmo contexto, isto é, numa tentativa de apoio aos países que se envolveram na Guerra e 

acabaram sofrendo com suas atrocidades. Tais processos foram responsáveis por reconstruir 

os países arrasados com as consequências do confronto bélico. 

Nesse contexto, inúmeras foram as tentativas de solucionar os problemas causados 

pelas violações de Direitos Humanos, surgindo assim um ambiente propício para a realização 

desta Conferência de Teerã de 1968. Surgindo num contexto de violação maciça de direitos 

inerentes ao homem, um conceito internacionalmente “inaugurado” pela DUDH, tal reunião 

se propõe justamente a encontrar soluções capazes de enfrentar tal problema, já que outras 

se propuseram e não obtiveram sucesso, como a Conferência Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de XX (colocar o ano, e se possível, 

alguma referência para os delegados). 

Ademais, diante das inúmeras tentativas de ratificar a DUDH e suas consequentes 

falhas nesse processo, surgiram formas de punição a nível internacional, ou seja, uma 

jurisdição competente para julgar crimes cometidos contra a coletividade, especificamente, 

crimes contra a humanidade, de guerra ou contra a paz. Tais punições consistem em formas 

de mostrar que há uma responsabilização contra tais atrocidades, buscando reduzir sua 

ocorrência e cessar a impunidade de quem os pratica. 

Todavia, uma onda crescente de discriminação baseada na cor de pele estava cada 

vez mais em evidência, que permanece até os dias atuais, possibilitando o fomento do 

surgimento de novas práticas colonialistas, isto é, de novos meios empregados pelas 
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superpotências à época para que lograssem êxito na conquista de novos territórios, para que 

assim, pudessem aumentar sua influência política e seu domínio territorial. 

Destarte, o enfraquecimento do sistema capitalista se mostrou, na verdade, como 

uma brecha para o fortalecimento do discurso excludente. Ou seja, a partir da busca por novos 

territórios, o aumento do discurso eurocêntrico ganhou mais força, estimulando sua prática. 

A partir desse fortalecimento, regimes governamentais foram responsáveis por incentivar a 

discriminação praticada pelos líderes, levando os demais a reproduzirem tal comportamento, 

qual seja de discriminação baseada na cor de pele do indivíduo. 

Aqui, destaca-se a atuação incisiva dos países que possuíam um grande poderio nas 

regiões subdesenvolvidas, especificamente na África, Ásia e América Latina. A primeira é a 

que mais se destaca quando comparada às outras duas, pelo fato de que foi no continente 

africano que surgiu a política do Apartheid, responsável pela segregação dos negros, mesmo 

nos países em que representavam a maioria absoluta da população. 

Por sua vez, os demais continentes também sofreram com a prática neocolonialista, 

como na Ásia, onde tal prática se mostrou por meio do contexto da Revolução Industrial com 

o desenvolvimento de certas regiões no continente. Desencadeando assim, inúmeros 

conflitos, como a Guerra do Ópio, por exemplo, acarretando na abertura dos portos asiáticos 

para que o livre comércio fosse estabelecido na região, ou seja, de modo forçoso as 

superpotências adentraram ao território asiático, levando ao surgimento de conflitos baseados 

na disputa pelo ópio. 

Já na América Latina, a política estadunidense em alçar o status de superpotência 

culminou em um sistema de opressão ao povo latino-americano, visando a mitigação de sua 

identidade. Corroborando para um regime de total subordinação, com o incentivo a 

construção de ditaduras, o resultado foi um processo de desconstrução das características 

inerentes aos habitantes daquele continente. 

Faz-se mister salientar também que o cenário da Conferência de Teerã, em 1968, é 

de eclosão de regimes ditatoriais, bem como da luta por direitos individuais. No primeiro 

aspecto, tal fato restou por fortalecer a influência das potências neocoloniais, estas que 

estavam na ambição de conquista de novos territórios, motivadas pelo enfraquecimento 

causado pelo conflito. 

Ainda assim, a luta pelos direitos das mulheres também se mostra um aspecto 

importante desse contexto, pois os ideais da igualdade de gênero estão inseridos na DUDH, 

que em dezembro de 1968 ano completará 20 anos de existência e busca por sua efetivação 
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plena. Tal luta tem marco inicial na Revolução Francesa, baseada justamente nos ideais 

elencados, crescendo nos séculos seguintes a persistência por direitos iguais, contribuindo 

para o seu fortalecimento, mas que hoje ainda não cessou. 

Por fim, a Conferência de Teerã de 1968 surge como uma tentativa de ratificar os 

direitos estabelecidos pela DUDH. Visando a construção de um mundo melhor para que seja 

possível a convivência pacífica entre todos, também serão discutidas soluções que combatam 

o neocolonialismo que impera no mundo, onde, por meio do diálogo, seja possível se chegar 

a uma solução que concilie os interesses econômicos com a autodeterminação dos povos 

envolvidos, beneficiando os que sofrem com tal prática expansionista. 
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