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RESUMO 

 

A partir da década de 1980, o fim da Guerra Fria e o crescimento econômico de 
países como China, Coreia do Sul, Singapura propiciaram a ampliação do olhar aos 
estudos asiáticos para além da derrota sofrida pelo Japão ou o surpreendente final 
da Guerra do Vietnã. Ainda assim, são poucos os estudos que buscam a 
compreensão das dinâmicas asiáticas para além das Coreias, China e Índia. Nesse 
sentido, este trabalho tem por objetivo contribuir com o alargamento dos estudos 
sobre Ásia, tratando a respeito do Sudeste Asiático. Mais especificamente, esta 
pesquisa analisará Mianmar, um país da citada região, e as dinâmicas envolvidas na 
construção do Estado-nação como modelo político organizacional e seus efeitos na 
atual situação do país. O guarda-chuva temático geral no qual se encaixa a pesquisa 
é que no caso dos países em que o Estado nação foi imposto, o Estado, que deveria 
ser o ente protetor daqueles sob seu domínio, na verdade dispõe de recursos contra 
os próprios cidadãos ou nacionais, que, por não se encaixarem no padrão estipulado 
desejado, são extinguidos, das mais diversas formas. A hipótese da pesquisa é que 
a construção do Estado birmanês, em contexto pós-colonial, centrou-se na produção 
de um Estado autoritário e violento que, distante do modelo ocidental de Estado-
Nação, baseou a produção de uma unidade territorial pela força militar sem interesse 
em harmonizar diferentes práticas sociais e culturais presentes em seu espaço de 
soberania formal. Para verificá-la, foi utilizado como metodologia o Estudo de Caso 
aliado à teoria da Genealogia do Poder (FOUCAULT, 1976), que faz uma análise 
histórico-política buscando compreender os contextos e processos que levaram a 
determinados resultados ou efeitos políticos, econômicos e sociais em detrimento de 
outras possíveis consequências. O trabalho ainda faz uso das sugestões teóricas 
construtivistas e do conceito de Necropolítica para observar o que está por trás das 
decisões políticas tomadas para o estabelecimento do país como tal. Esta pesquisa 
abrange uma análise do período pré-colonial (Século XI - XVI) até 2019. Apesar de 
longa, essa periodização é necessária para levar a uma maior clareza acerca dos 
eventos que permearam a história do país e suas influências na conjuntura nacional 
e internacional. O estudo conclui que desde a chegada dos europeus, a política de 
"deixar morrer" e estabelecer aqueles que "deveriam continuar vivendo" e para os 
quais se governa foi uma prática perpetuada na tentativa de construção do Estado 
birmanês. Os esforços de unificação do país por meio da obliteração de pautas 
étnicas além de não produzir a união desejada, aumentaram ainda mais as tensões 
e conflitos entre estas mesmas etnias cuja tentativa de ocultação por parte do 
Estado produziu efeitos não somente sobre a existência física das pessoas, como 
também, à tentativa de eliminar práticas sociais e tradições culturais.  
 
Palavras-chave: Estado-nação. Mianmar. Necropolítica. Sudeste Asiático. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

From the 1990s onwards, with the end of the Cold War, China's economic growth led 
to an expansion of Asian studies, beyond the defeat suffered by Japan or the 
surprising end of the Vietnam War. Still, there are few studies that seek to 
understand Asian dynamics beyond Korea, China and India. In this sense, this work 
aims to contribute to the expansion of studies on Asia, dealing with Southeast Asia. 
More specifically, this research will analyze Myanmar, a country in the 
aforementioned region, and the dynamics involved in the construction of the nation-
state as an organizational political model and its effects on the country's current 
situation. The general thematic umbrella into which the research fits is that in the 
case of the countries in which the State was imposed, the State that should protect 
the ones under its domain, in fact acts against citizens or nationals who do not fit in 
the desired stipulated pattern, being murdered in the most diverse ways. The 
research hypothesis is that the construction of the Burmese state, in a post-colonial 
context, focused on the production of an authoritarian and violent state that, far from 
the western model of the nation state, based the production of a territorial unit by 
military force with no interest in harmonizing different social and cultural practices 
present in their space of formal sovereignty. To verify it, the methodology used was 
the Case Study combined with the theory of the Genealogy of Power (FOUCAULT, 
1976), which makes a historical-political analysis seeking to understand the contexts 
and processes that led to certain political, economic and political results or effects, 
instead of other possible consequences. The work still uses theoretical constructivist 
suggestions and the concept of Necropolitics to observe what is behind the protected 
political decisions for the establishment of the country as such. This research covers 
an analysis of the pre-colonial period (XI - XVIth Century) until 2019. Although long, 
this periodization is necessary to lead to greater clarity about the events that 
permeated the country's history and its influences in the national and international 
context. The study concludes that the arrival of Europeans, the policy of ‘letting die’ 
and establishing the ones that should ‘continue to live’ and also for which social 
group de State governs, is a practice perpetuated in the attempt to build the Burmese 
state. In addition to not producing the desired union, the country's unification efforts 
led to the obliteration of ethnic agenda and increased even more the existing 
tensions and conflicts between these ethnicities, situation that even with attempts by 
the State to conceal had nonetheless effects not only on the physical existence of 
people, but also, on social practices and cultural traditions. 
 
Keywords: Nation State. Myanmar. Necropolitics. Southeast Asia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 1997, Richard Betts escreveu um artigo intitulado “Os Estudos 

Estratégicos devem Sobreviver?”1, o contexto do escrito era o pós-guerra Fria e a 

não ocorrência de um confronto entre as então potências mundiais, União Soviética 

e Estados Unidos, causou certa instabilidade nos estudos militares, políticos, 

Relações Internacionais (RI) e de segurança. O paradigma Realista de guerra de 

todos contra todos, balança de poder e outros conceitos estavam sendo 

questionados e, assim, surgiam novas correntes teóricas para tentar compreender o 

que havia acontecido. 

 Conforme argumenta Betts, os Estudos Estratégicos estavam nesse meio e 

seus pensadores tentando entender onde esse campo do conhecimento se 

enquadraria; para o autor, os Estudos Estratégicos abarcam discussões sobre “como 

os meios militares e objetivos políticos interagem sob limitações sociais, econômicas 

e outras” e estariam entre a ciência militar e os estudos de segurança, sendo o mais 

importante dos três. Num primeiro momento, essa linha de pensamento se 

preocupava com a guerra e conceitos como dissuasão, estabilidade e credibilidade; 

num segundo momento, passou a elaborar novos conceitos, debater sobre os 

anteriores e pensar se o desenvolvimento de capacidades poderia reforçar ou 

prejudicar a paz (BETTS, 1997, p. 9). Assim, com tantos desdobramentos, o retorno 

sobre as discussões em guerra e paz, segurança, nacionalismos e outros tipos de 

conflitos; o autor faz outro questionamento: “Para onde deveriam seguir os Estudos 

Estratégicos?”. 

Alguns anos antes, Colin S. Gray (1992; 1994) apontou que a disciplina dos 

Estudos Estratégicos é “um campo prático que envolve as relações ‘meios-fins’ 

voltadas à segurança que sobretudo os governos tentam gerenciar. [...] Uma 

característica definidora dos estudos estratégicos é a importância da força, latente 

ou real, para as questões de interesse no campo” (GRAY, 1992, p. 610. Tradução 

nossa. Grifo do autor)2. Gray afirma que os Estudos Estratégicos sempre foram 

estudos sobre segurança e que fazer a diferenciação entre esses dois assuntos não 

 
1 BETTS, Richard K. Should strategic studies survive?. World Politics, v. 50, p. 7-33, 1997. 
2 No original: “[...] is a practical subject focused upon the means-ends relationships which political 
bodies, most typically governments, endeavor to manage with reference to security. [...] An important 
defining characteristic of strategic studies is the salience of force, latent or actual, to the questions of 
interest in the field”. In: GRAY, Colin S. New directions for strategic studies? How can theory help 
practice?. Security Studies, v. 1, n. 4, p. 610-635, 1992. 
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faria muito sentido. Assim como a Economia, os Estudos Estratégicos têm por 

objetivo servir ao público, por exemplo, de maneira a contribuir com formulações 

políticas práticas e corretas ao mesmo tempo em que se entende que não há 

“receita de bolo”, pois cada caso é único e as estratégias devem ser modificadas 

para se adequarem a diferentes cenários. Algo que Gray tem certeza é de que 

mesmo não havendo previsibilidade, e que, os teóricos dos Estudos Estratégicos 

sabem que “maus tempos sempre retornam”, nos debates sobre qual seria a nova 

estrutura da disciplina, o mais importante era que todos os campos começassem a 

perceber a importância de se desenvolver um pensamento estratégico; elaborando 

abordagens práticas de gerenciar riscos (Idem, p. 620 - 631). 

 Segundo Mutimer (1999)3, quando se trata de “Segurança”, tradicionalmente, 

o termo se referia à “segurança do Estado que era ameaçada pelo poder militar de 

outros Estados e defendida pelo poder militar do próprio Estado”4. O autor 

prossegue suas reflexões afirmando que à pergunta “O que é Segurança?”, a 

resposta dos Estudos Estratégicos seria “proteção do Estado aos ataques armados”, 

no entanto, para Mutimer essa resposta é um tanto simplista e insuficiente.  

Segundo o estudioso, essa pergunta deve ser dividida em três: “De quem é a 

segurança em debate? Como essa segurança pode ser provida? Como a segurança 

deve ser estudada?”. Analisando tais questões o autor afirma que o fim da Guerra 

Fria propiciou que os Estudos Estratégicos abrangessem a visão da política mundial 

para além de “mísseis” e “miras de armas”, ampliando as discussões acerca da 

segurança. Uma dessas reconsiderações era que a segurança puramente militar não 

seria mais o modo predominante de segurança, mas haveria outros setores, como 

economia, política, sociedade, meio ambiente, entre outros que precisariam ser 

considerados nesse novo momento.  

Mais adiante, Mutimer (1999, p. 80 - 96) aponta que em meio ao surgimento 

de diversas teorias, é importante notar que um desenvolvimento teórico não é 

apenas uma descrição imparcial do mundo, mas é parte da estrutura que molda as 

visões já estabelecidas do mundo como é atualmente. Nesse sentido, como primeiro 

passo é necessário avaliar qual é o objeto de referência das discussões sobre 

segurança, se o Estado ou o indivíduo; essa mudança de “para onde” olhar é 

 
3 MUTIMER, David. Beyond strategy: critical thinking and the new security studies. In: SNYDER, Craig 

A. Contemporary security and strategy. Londres: Palgrave MacMillan, 1999. p. 77-101. 
4 No original: “[...] 'security' was the security of the state, it was threatened by the military power of 
other states and defended by the military power of the state itself”. In: Idem, p. 77. 



 

3 

importante porque muitas vezes o Estado que deveria ser o garantidor de segurança 

é o que persegue os próprios indivíduos gerando cenários de insegurança. De todo 

modo, os Estudos Estratégicos devem levar em conta que não é mais possível tratar 

segurança, ameaças, forças armadas como fatos dados e imparciais, é preciso 

perceber que todos esses aspectos são socialmente construídos e que, portanto, se 

modificarão de acordo com os momentos históricos específicos (RODRIGUES, 

2015)5. 

Apesar das transformações nessa área de estudos, em 2016, Duyvesteyn e 

Worrall6 escreveram um “manifesto” apontando a necessidade de renovação dos 

Estudos Estratégicos que estava se perdendo em meio às novas realidades e 

abordagens das RI. Para os autores, a matéria ainda era bastante Estatocêntrica, 

ignorando outros atores como indivíduos, grupos transnacionais, organizações não-

governamentais e outros atores não estatais. Ainda, outro ponto bastante debatido 

no artigo é, além da ampliação dos sujeitos a serem analisados e considerados 

como fatores estratégicos e securitários, a urgência na pesquisa por novas 

abordagens, principalmente as que fugissem das teorias e casos ocidentais, 

abrangendo fundamentações asiáticas, por exemplo (DUYVESTEYN; WORRALL, 

2016, p. 349 - 350). 

 Sobre este aspecto, Baker e Sebastian (1995)7 observam que o fim da Guerra 

Fria e o rápido crescimento econômico das sociedades da Ásia-Pacífico 

possibilitaram maior curiosidade nos estudos acadêmicos a respeito das dinâmicas 

de segurança dessa região. Entretanto, a maioria dos autores que passaram a 

analisar tais países, de maneira muito limitada, tentavam descrever possibilidades 

para seus futuros utilizando correntes e estruturas teóricas forjadas e constituídas 

em outras regiões do mundo e em outros momentos históricos. Nas palavras dos 

autores: 

Alguns analistas estão tão convencidos da aplicação universal da 
experiência europeia que sua análise do ambiente de segurança da 
Ásia/Pacífico toma a forma de comparação direta, listando fatores de 
promoção da paz na Europa que faltam na Ásia/Pacífico e tensão e conflito, 
fatores indutores que existem nessa região, mas não na Europa. [...] A 
possibilidade de que estruturas, padrões e processos que se mostraram 

 
5 RODRIGUES, Thiago. Política y Guerra: Apuntes para una Analítica Agónica de los Estudios 
Estratégicos. Revista Brasileira de Estudos de Defesa, v. 2, n. 2, 2015. 
6 DUYVESTEYN, Isabelle; WORRALL, James E. Global strategic studies: a manifesto. Journal of 

Strategic Studies, v. 40, n. 3, p. 347-357, 2017. 
7 BAKER, Nicola; SEBASTIAN, Leonard C. The problem with parachuting: Strategic studies and 
security in the Asia/Pacific Region. The Journal of Strategic Studies, v. 18, n. 3, p. 15-31, 1995. 
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positivos no contexto europeu possam ser neutros ou até negativos na 
Ásia/Pacífico não é investigada. Também não é explorada a possibilidade 
de conflitos específicos da Ásia ou condições de promoção da paz (BAKER; 
SEBASTIAN, 1995, p. 15. Tradução nossa)8. 

 

 Um primeiro ponto de diferenciação entre essas realidades é a análise da 

origem da formação do Estado nessas duas regiões: de acordo com os autores, a 

superação da estrutura medieval aliada à busca pelo fim de diversos conflitos que 

permeavam o que hoje é a Europa foram fatores que contribuíram para formação 

posterior desse modelo estatal; por outro lado, na China e na Índia havia 

concepções diferentes acerca da organização interna, sendo o primeiro mais 

centralizado e o segundo composto por diversas entidades mais independentes; em 

ambos havia uma organização baseada na presença de um suserano central e 

relações que se estabeleciam de acordo com essa dinâmica. De toda forma, para 

esses países asiáticos já havia concepções de “Relações Internacionais” com 

acordos, tratados, conflitos, viagens de representações diplomáticas entre outras 

ações. O fazer guerra no pensamento político do Oriente, diferentemente do modelo 

europeu, que visava ao expansionismo territorial, tinha por objetivo a demonstração 

de superioridade e prestígio (BAKER; SEBASTIAN, 1995, p. 17 - 18). 

 Os autores apontam que o colonialismo europeu impactou na formação dos 

posteriores Estados-nação asiáticos, entretanto, os comportamentos desses novos 

países não foi o que era esperado a partir da experiência na Europa, como 

demoraram a ser independentes e serem reconhecidos pelo resto do mundo como 

tal; além disso, os paradigmas de Balança de Poder e a posterior corrida 

armamentista à época da Guerra Fria não foram aspectos relacionados diretamente 

à Segurança nessa região num primeiro momento, tendo-se em vista que um dos 

maiores desafios era a unidade interna de vários povos agora reunidos em meio às 

mesmas fronteiras. Para essas novas comunidades políticas, o crescimento 

econômico e o desenvolvimento eram aspectos fundamentais que levariam à coesão 

interna e à estabilidade regional. Foi assim, por exemplo, que ocorreu a fundação da 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em 1967 (maior parceiro 

 
8 No original: “So convinced are some commentators of the universal application of the European 

experience that their analysis of the Asia/Pacific security environment takes the form of outright 
comparison, listing peace-promoting factors in Europe that are lacking in the Asia/Pacific and tension- 
and conflict-inducing factors that exist in that region but not in Europe. [...] The possibility that 
structures, patterns and processes which proved positive in.the European context may be neutral or 
even negative in the Asia/Pacific is not canvassed. Nor is the possibility of Asia-specific conflict or 
peace-promoting conditions explored”. In: Idem, p. 15. 
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comercial do Brasil em 2020 no que tange blocos econômicos)9. Os autores 

concluem que, esses países sempre compartilharam de heranças culturais 

diferentes, possuem percepções de ameaças diferentes e suas prioridades diferem 

também das que impulsionaram o modelo de estabilidade regional e securitário da 

Europa; por fim, ressaltam que é necessário buscar novas ferramentas de análise 

que não sejam somente baseadas nos modelos ocidentais para se compreender o 

desenvolvimento político oriental. 

Sabendo dessas divergentes dinâmicas, o objetivo deste trabalho é, portanto, 

analisar as diversas realidades da Ásia, sobretudo da região do Sudeste Asiático, na 

formação dos países que se conhece hoje e as conquistas e dificuldades que podem 

ser vistas ainda atualmente causadas pelas influências europeias. O país que será 

analisado é Mianmar, a antiga Birmânia, por apresentar um quadro de 

desenvolvimento político bastante interessante e complexo: em sua formação inicial 

foi um dos "países" mais prósperos do Sudeste Asiático, figura hoje na posição 145 

de 189 países no ranking de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações 

Unidas10. Essa transformação está relacionada com a colonização e seus efeitos na 

conjuntura política na posterior transição à independência, além conflitos armados 

internacionais e internos, crises econômicas, dificuldades de estabelecimento de um 

projeto de desenvolvimento e de um Estado democrático aos moldes europeus, no 

qual as diversas etnias pudessem coexistir e garantir a “consolidação” do país.  

Para fazer as análises necessárias, esta pesquisa, qualitativa11, terá como um 

dos aportes metodológicos o Estudo de Caso. De acordo com Robert Yin (2015)12, 

um estudo de caso é utilizado para investigar: 

 
9 Comex do Brasil. Entre blocos, ASEAN é a maior fonte de superávit para o comércio exterior 
brasileiro de janeiro a maio. Disponível em: <http://www.sindiex.org.br/noticias/6139/entre-blocos-
asean-e-a-maior-fonte-de-superavit-para-o-comercio-exterior-brasileiro-de-janeiro-a-maio.html>. 
Acesso em: ago. 2020. 
10 UNDP. Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development in the 21st 
Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report: Myanmar. 10 p. 
Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MMR.pdf>. Acesso em: 
jul. 2020. 
11 De acordo com Neves (1996, p. 1): “A expressão ‘pesquisa qualitativa’ assume diferentes 
significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas 
interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se 
de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação 
(MAANEN, 1979a, p. 520). In: NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e 
possibilidades. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5, 1996. 
12 YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2015. 320 p. 
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um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu 
contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 
e o contexto puderem não ser claramente evidentes. [...] Poderia fazer um 
estudo de caso por desejar entender um fenômeno do mundo real e assumir 
que esse entendimento provavelmente englobe importantes condições 
contextuais pertinentes ao seu caso (YIN, 2015, p. 17). 

 

 De acordo com Magda Ventura (2007, p. 385), um estudo de caso é 

“geralmente organizado em torno de um pequeno número de questões que se 

referem ao como e ao porquê da investigação. É provável que questões como 

essas estimulem também o uso de experimentos e pesquisas históricas” (Grifo da 

autora). 

Nesse sentido, o que guia este trabalho é a discussão sobre o Estado-nação, 

sua formação em Mianmar e as posteriores consequências que trazem reflexos em 

fenômenos que podem ser observados até o momento atual. Sabendo-se que as 

relações humanas e, portanto, políticas variam de tempos em tempos de acordo com 

contextos históricos específicos, assim também serão as relações entre os Estados 

e as formulações de abordagens governamentais. Assim, por estar em 

transformação constante, o mundo não é mais o mesmo desde a pré-história e não 

permanecerá como é atualmente para todo o sempre. Portanto, este estudo utilizará 

como cerne teórico das Relações Internacionais o “Construtivismo” (WENDT, 1992); 

nas palavras de Emanuel Adler (1997, p. 322. Tradução nossa)13: 

 

O Construtivismo é a perspectiva segundo a qual o modo pelo qual o mundo 
material forma e é formado pela ação e interação humana depende de 
interpretações normativas e epistêmicas dinâmicas do mundo material. O 
construtivismo mostra que mesmo nossas instituições mais duradouras são 
baseadas em entendimentos coletivos; que elas são estruturas reificadas 
que foram um dia consideradas ex nihilo pela consciência humana; e que 
esses entendimentos foram subsequentemente difundidos e consolidados 
até que fossem tidos como inevitáveis. Além disso, os construtivistas 
acreditam que a capacidade humana de reflexão ou aprendizado tem seu 
maior impacto no modo pelo qual os indivíduos e atores sociais dão sentido 
ao mundo material e enquadram cognitivamente o mundo que eles 
conhecem, vivenciam e compreendem. Assim, os entendimentos coletivos 

 
13 No original: “Constructivism is the view that the manner in which the material world shapes and is 
shaped by human action and interaction depends on dynamic normative and epistemic interpretations 
of the material world. Constructivism shows that even our most enduring institutions are based on 
collective understandings; that they are reified structures that were once upon a time conceived ex 
nihilo by human consciousness; and that these understandings were subsequently diffused and 
consolidated until they were taken for granted. Moreover, constructivists believe that the human 
capacity for reflection or learning has its greatest impact on the manner in which individuals and social 
actors attach meaning to the material world and cognitively frame the world they know, experience and 
understand. Thus collective understandings provide people with reasons why things are as they are 
and indications as to how they should use their material abilities and power”. In: ADLER, Emanuel. 
Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. European journal of International 
Relations, v. 3, n. 3, 1997. p. 322. 
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dão às pessoas razões pelas quais as coisas são como são e indicações de 
como elas devem usar suas habilidades materiais e seu poder. 

 

Mesmo levando em conta a relevância e extrema importância das teorias 

asiáticas, estas ainda não são amplamente difundidas no meio Ocidental; além 

disso, conforme exposto por diversos teóricos e reforçado por Chen (2012, p. 465 - 

466), não é apenas a crença de que por não ter passado por situações próximas à 

experiência europeia que as teorias locais asiáticas seriam lidas como insuficientes; 

para além desse raciocínio, muitos acadêmicos da região acabam reproduzindo as 

lógicas de pensamento e conceitos europeus, ademais de absorver essa ideia 

restritiva de que suas experiências não ofereceriam teorias completas. Tendo 

consciência das limitações do próprio Construtivismo (PEOU, 2002; CHU, 2014) este 

trabalho buscou ao máximo trazer perspectivas do “Sul Global”, evitando 

reproduções de conceitos mainstream e considerando que as teorias transitórias ou 

“híbridas” são mais adequadas para analisar as dinâmicas políticas e securitárias do 

Sudeste Asiático (CHONG, 2010). 

Esta pesquisa parte, portanto, do entendimento de que o Estado-nação é algo 

em constante construção e desenvolvimento. Sua hipótese é que a construção do 

Estado birmanês, em contexto pós-colonial, centrou-se na produção de um Estado 

autoritário e violento que, distante do modelo ocidental de Estado-Nação, baseou a 

produção de uma unidade territorial pela força militar sem interesse em harmonizar 

diferentes práticas sociais e culturais presentes em seu espaço de soberania formal. 

Para melhor compreender se este é o caso birmanês, outros recursos serão 

utilizados: como abordagem metodológica, a Genealogia do Poder, desenvolvida 

pelo filósofo francês Michel Foucault (1971) a partir de sua leitura das sugestões 

metodológicas empregadas por Friedrich Nietzsche (1887), e o conceito de 

Necropolítica, desenvolvido por Achille Mbembe (2018). 

Estudando o que se conhece por “Justiça de Transição”, Rodrigues e Maione 

(2019)14 trazem a genealogia do poder como possibilidade e metodologia no campo 

das Relações Internacionais. Segundo os autores:  

A genealogia, como método de análise histórico-político proposto por Michel 
Foucault, busca uma forma de história “que dê conta da constituição dos 
saberes, discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir a um 
sujeito (...) constituinte” (1979a, p. 7). Ela quer enfatizar as lutas históricas 
sobre a verdade, o conhecimento, a autoridade e o poder, sem tomar o que 

 
14 MAIONE, Emerson; RODRIGUES, Thiago. Genealogia e Agonismo como Metodologia nas 
Relações Internacionais. Carta Internacional, v. 14, n. 1, 2019, p. 160. 
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está sendo analisado como um objeto finalizado. [...] Para tanto, exige-se o 
esforço analítico de abrir mão de categorias “universais”, seja o Estado, a 
sociedade civil, a segurança e defesa, o povo (MAIONE; RODRIGUES, 
2019, p. 160). 

 

 Cheesman (2017) corrobora essa visão, apontando que a genealogia: 

[...] preocupa-se em desnaturalizar ideias aceitas, em apontar para a 
ambigüidade, contingência e incerteza inerentes às atividades e 
interpretações humanas delas (Bevir 2008; Hoy 1994). O genealogista 
procura traçar como termos, categorias e técnicas constituem nossas 
relações humanas atuais: para interrogar os pressupostos que estão por 
trás deles e compreender como algo acabou sendo o que nos parece hoje; 
como é possível que ele funcione da maneira que funciona, e também como 
podemos pensar nele - e agir sobre ele - de maneira diferente (CHEESMAN, 
2017, p. 462. Tradução nossa)15. 

 

Dessa forma, por questionar as origens do Estado como um fenômeno 

exclusivo do continente europeu no século XVII e sua existência como um fato dado 

e concreto, esta pesquisa utilizará também essa metodologia, comparando as 

estruturas políticas pré-coloniais asiáticas, demonstrando que já havia organizações 

humanas de diversos tipos antes mesmo das que surgiriam em território europeu.  

Ainda, o conceito de Necropolítica (MBEMBE, 2018) auxiliará na análise do 

atual cenário político do país. Jaime Amparo Alves (2011)16 utiliza a necropolítica no 

contexto brasileiro, objetivando compreender a distribuição racializada da violência 

no país. De acordo com o autor: 

Se biopoder diz respeito à produção calculada e otimizada da vida, 
necropoder enfatiza a primazia da morte como estratégia de exercício do 
poder moderno em territórios e populações tidos como ameaça latente. [...] 
Uma análise crítica de tais categorias nos permite dizer que alguns corpos e 
alguns territórios racializados recebem a preferência na distribuição das 
chances de vida e de morte. [...] alguns territórios ambientam a "topografia 
da crueldade" e algumas populações figuram como não-cidadãos, ou numa 
análise mais otimista, como cidadãos de segunda categoria. Aqui, a 
distribuição calculada da morte é o que se configura como a (necro)política 
moderna de gestão e controle de territórios e corpos vistos como violentos 
(ALVES, 2011, p. 118 - 119). 

 

Nesse sentido, essa abordagem cunhada por Mbembe e demonstrada na 

realidade brasileira também se aplica ao caso de Mianmar, pois, conforme apontado 

 
15 No original: “[..] it is concerned with denaturalising accepted ideas, with pointing to the ambiguity, 

contingency and uncertainty that inhere to human activities and interpretations of them (Bevir 2008; 
Hoy 1994). The genealogist seeks to trace how terms, categories and techniques constitute our 
present-day human relations: to interrogate the assumptions that lie behind them and understand how 
something has turned out to be the way it appears to us today; how it is possible for it to work the way 
that it does, as well as how we might think of it – and act on it – differently” In: CHEESMAN, Nick. How 
in Myanmar “national races” came to surpass citizenship and exclude Rohingya. Journal of 
Contemporary Asia, v. 47, n. 3, 2017, p. 462. 
16 ALVES, Jaime Amparo. Topografias da violência: necropoder e governamentalidade espacial em 
São Paulo. Revista do Departamento de Geografia, v. 22, 2011, p. 118 - 119. 
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por Cheesman (2017) o desenvolvimento do conceito de taingyintha ou “raças 

nacionais” promoveu a diferenciação entre aqueles que poderiam ser considerados 

cidadãos, adquirindo “proteção do Estado” e direitos, daqueles que seriam excluídos 

e mortos, tanto em seus corpos físicos como subjetivamente, na negação de sua 

própria existência enquanto seres humanos. 

Num território no qual estão reconhecidos cerca de 135 grupos étnicos17, 

além dos não reconhecidos, contando com diversos tipos linguísticos; permeado 

também por iniciativas separatistas armadas e grupos religiosos diversos em 

constante disputa no sentido violento do termo; a necropolítica é a abordagem 

frequente utilizada primeiro pelos colonizadores e, no pós-independência, pelo 

Estado até os dias atuais. Ademais desse quadro, outro fator complicador à essa 

dinâmica é a existência de complexas redes de tráfico e contrabando, que envolvem 

setores do governo e dificultam ainda mais suas relações com a sociedade. 

Assim, questionar o Estado e sua preconizada ideia de garantia de 

segurança, liberdades e direitos tão difundidas pelos teóricos contratualistas 

europeus é extremamente importante para se compreender as dinâmicas do 

ambiente político nacional e internacional vivenciado hoje. Conforme afirmado por 

Nietzsche (1887. In: NETO; SANTOS, 2018, p. 39)18: 

Utilizei a palavra “Estado”: está claro a que me refiro – algum bando de 
bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores, que, organizada 
belicamente e com força, sem hesitação, lança suas garras terríveis sobre 
uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe 
e nômade. Deste modo começa a existir o “Estado” na terra: penso haver-se 
acabado aquele sentimentalismo que o fazia começar com um “contrato”. 
Quem pode dar ordens, quem por natureza é “senhor”, quem é violento em 
atos e gestos – que tem a ver com contratos! (GM/GM II, 17, KSA 5.324). 

 

Por ser importante a contextualização e compreensão do que Mianmar vai se 

tornar enquanto país, o período temporal analisado neste estudo abrange desde o 

período pré-colonial (antes de 1823, data da chegada dos europeus ao território) até 

2019. Apesar de ser um intervalo de tempo extenso, acredita-se que não seja 

possível verificar a hipótese apresentada analisando-se apenas períodos isolados ou 

períodos menores, pois cada um deles influencia diretamente nos demais e no 

 
17 SMITH, Martin T. Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights [Internet-
Report]. Anti-Slavery International, 1994. p. 14. 
18 MELO NETO, João Evangelista Tude de; SANTOS, Antonio Carlos de Oliveira. Convergências e 
divergências entre Nietzsche e a tradição contratualista moderna: a noção nietzschiana de" Estado" 
nas seções 16 e 17 da segunda dissertação de Genealogia da moral. Cadernos Nietzsche, v. 39, n. 
1, 2018, p. 39. 
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entendimento de como o país atingiu as condições e situação nas quais se encontra 

atualmente.  

Esse desenvolvimento será feito em três capítulos: o primeiro busca 

desconstruir a visão ocidental de Estado e suas origens, trazendo as experiências 

chinesa, indiana e japonesa apontando que desde antes da chegada dos europeus 

ao continente asiático já havia organizações políticas próximas ao modelo que será 

“adotado” a posteriori. Além disso, este capítulo traz também os primórdios do 

Sistema Internacional e as relações entre as diferentes sociedades que estavam se 

formando e, ainda, faz críticas a respeito das teorias adotadas nos estudos das 

Relações Internacionais atualmente, apontando que a colonização propiciou o 

apagamento cultural e obliteração do conhecimento produzido no continente asiático 

que é sentido ainda atualmente.  

 O segundo capítulo destaca a colonização inglesa em Mianmar, enfatizando 

que as influências do domínio europeu impactaram diretamente nas dinâmicas 

sociais, especialmente entre os grupos étnicos, criando ou aprofundando rusgas pré-

existentes que foram sentidas principalmente durante as tratativas para o 

estabelecimento da independência do país em 1948. O capítulo também abarca os 

impactos da II Guerra Mundial na formação de grupos que compuseram os setores 

de pressão para a posterior libertação do domínio europeu.  

O terceiro capítulo elenca os acontecimentos pós-independência, as 

dificuldades de diálogos entre as diferentes etnias para o estabelecimento de um 

governo cujo principal objetivo era apaziguar tais tensões e promover o 

desenvolvimento econômico e social. No entanto, conforme será mostrado, esses 

objetivos não conseguiram ser atingidos, pois uma série de mudanças políticas e 

governamentais, iniciadas por um golpe militar em 1962, agravaram as 

desigualdades e contribuíram para o desenvolvimento de redes de tráficos dos mais 

diversos tipos além do estabelecimento de legislações que excluem determinadas 

etnias; fatos que impactaram e ainda impactam nas dinâmicas de segurança 

internacional, ou seja, são sentidas nos países do entorno. 

Para compreender todos esses aspectos, foram utilizadas fontes primárias, 

como legislações e os discursos proferidos pelos diversos governantes; além de 

fontes secundárias como artigos científicos, livros e relatórios de Instituições 

Internacionais. 
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A partir das reflexões apresentadas, respondendo à pergunta inicial de Betts 

(1997) “Para onde os Estudos Estratégicos devem seguir?”, esta pesquisa aponta 

que um possível caminho é ir além dos cenários de conflitos armados interestatais e 

questões militares, pois se o surgimento das primeiras polis e consequentemente 

das primeiras disputas entre elas foram possíveis após a formação das primeiras 

comunidades humanas; ignorar a formação de redes transnacionais ou mecanismos 

de sobrevivência aplicados por essas comunidades nos cenários internos aos 

Estados é ignorar o impacto que esses fatores causam na figura estatal.  

Ainda, se, conforme afirmado por Mutimer (1999, p. 97) “Política é 

principalmente sobre poder”, ignorar novas fontes de poder e suas influências no 

comportamento e até mesmo na durabilidade da estrutura estatal como é 

atualmente; olhá-las apenas sob a égide teórica ocidental num momento de cada 

vez maior relevância dos Estados asiáticos pode ser uma grave falha estratégica 

considerando as constantes e inesperadas mudanças que permeiam as Relações 

Internacionais.
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO DAS NAÇÕES ASIÁTICAS E A GESTAÇÃO DO 

ESTADO-NAÇÃO 

 

O Estado é, em grande parte, produto de teóricos  

(Pierre Bourdieu) 

 

 Dentro do escopo das Relações Internacionais, o principal ator e centro de 

todas as análises e atenções é o Estado. Mesmo em tempos de “grandes sucessos” 

literários como os de Samuel Huntington (1996) e Francis Fukuyama (1992), além da 

globalização e seus efeitos que tornam as fronteiras e separações entre os diversos 

povos cada vez mais porosas, ainda é o Estado o cerne dos acontecimentos 

internacionais. 

 Mesmo que muitos autores e boa parte das análises nesta área do 

conhecimento sejam voltados a acontecimentos como terrorismo, tráfico de drogas, 

migrações, conflitos armados internos e tenham como cerne a ideia de 

“transnacionalismo” ou ainda mais, o fim de uma estrutura e a readaptação para 

novas formas; é no Estado que todas essas situações ocorrem e, no fim das contas, 

é essa forma de estruturação das sociedades que ainda permanece como fator 

determinante para as tomadas de decisão, quer no cenário internacional, quer no 

cenário nacional. 

 Embora seja cerne dos acontecimentos e principal envolvido nas situações 

que permeiam seu território (físico ou jurídico), o Estado é tido como um fato, ou 

seja, algo dado como sempre existente. Quando se está em sociedade, sabe-se 

que, em caso de desobediência, cidadãos serão punidos; em caso de ameaças, são 

as forças estatais as responsáveis por proteger aqueles que clamam como seus 

cidadãos. De maneira interessante, Mortimer e Fine (1999, p. IX. Tradução nossa) 

afirmam que: 

Muitas pessoas assumem, sem pensar muito, que a raça humana é 
naturalmente dividida em diferentes etnias, tribos ou nações. Elas acreditam 
que cada um desses grupos está unido por uma herança genética comum, 
reforçada por uma cultura compartilhada, e que essas unidades existem 
mais ou menos "desde tempos imemoriais"19. 

 
19 No original: “Most people assume, without thinking about it much, that the human race is naturally 
divided into different races or tribes or nations. They assume that each of these groups is bound 
together by a common genetic heritage, reinforced by a shared culture, and that such units have 
existed more or less ‘from time immemorial’. These views do not seem to be shared by anyone who 
has made it their business to study the subject objectively and with academic rigour”. MORTIMER, 
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 Mais ou menos na mesma linha de raciocínio, Murphy (1996, p. 81. Tradução 

nossa) aponta que: “As pessoas geralmente aceitam a suposição de que a superfície 

terrestre da Terra deve ser dividida em unidades regionais discretas, cada uma com 

um governo que exerce autoridade substancial dentro de seu próprio território”20.  

Ainda que esteja em meio aos diversos acontecimentos, mesmo em 

excelentes análises, essa natureza do Estado é ignorada: com origem declarada 

oficialmente em berço europeu e quatro séculos de existência, seu formato é tido 

como algo concreto, que não é passível de discussão, apenas aceitação e respeito. 

Entretanto, os conceitos emergidos do mainstream das Relações Internacionais 

precisam ser compreendidos em suas origens, muito mais do que apenas repetidos. 

 Embora para este trabalho o Estado tenha sua importância, isso não significa 

dizer que se concorde com a perene existência deste. Negar ou dizer que a 

estruturação do mundo como se conhece será sempre desta mesma forma, é 

ignorar possíveis acontecimentos que provoquem a total mudança desse formato de 

organização, além de ignorar totalmente as mudanças que desencadearam no 

modelo atual. Ainda assim, mesmo com um recém-chegado novo século, permanece 

sendo o Estado a forma de organização em boa parte das sociedades. 

 Exatamente por ser tido como um dado, existe certa dificuldade em se definir 

o Estado. Uma das clássicas caracterizações do que seria essa estrutura está no 

trabalho de Max Weber (2003, p. 8 - 9) que afirma: 

 

O que é um Estado? Sociologicamente, não podemos definir um Estado a 

partir do conteúdo do que faz. [...] Em última instância, o Estado moderno 

pode ser definido pelos meios peculiares que lhe são próprios, como é 

peculiar a toda associação política: o uso da força física. [...] Se inexistissem 

estruturas sociais fundadas na violência, teria sido eliminado o conceito de 

Estado e emergiria uma situação que mais adequadamente designaríamos 

como anarquia, no sentido específico da palavra. Naturalmente, a força não 

se constitui no meio único do Estado - ninguém jamais o afirmaria -, porém 

a força constitui-se num elemento específico do Estado. Na época atual, a 

relação entre violência e Estado é profundamente próxima [...] Entretanto, 

atualmente, devemos dizer que um Estado é uma comunidade humana que 

se atribui (com êxito) o monopólio legítimo da violência física, nos limites de 

 
Edward. Introduction. In: MORTIMER, Edward; FINE, Robert (Ed.). People, nation and state: The 
meaning of ethnicity and nationalism.  Londres: IB Tauris. 1999, p. ix. 
20 No original: “People generally accept the assumption that the land surface of the earth should be 
divided up into discrete territorial units, each with a government that exercises substantial authority 
within its own territory”. MURPHY, Alexander. The sovereign state system as political-territorial ideal: 
historical and contemporary considerations. In: BIERSTEKER, Thomas J.; WEBER, Cynthia; (Ed.). 
State sovereignty as social construct. Nova Iorque: Cambridge University Press. 1996, p. 81. 
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um território definido. Observem que o território constitui uma das 

características do Estado. No período contemporâneo, o direito ao emprego 

da coação física é assumido por outras instituições à medida que o Estado o 

permita. Considera-se o Estado como fonte única do direito de recorrer à 

força. 

 

 Por outro lado, para Boyd e Ngo (2006, p. 2. Tradução nossa),  

 

O estado moderno, como nos dizem, é o que se caracteriza em termos de 

territorialidade, soberania unificada, legitimidade e reconhecimento 

internacional e um monopólio da coerção. O modelo se originou na Europa 

e foi inscrito nas telas em branco do Sul pelo colonialismo, ou, mais 

raramente, na ausência de intervenção colonial, copiado pelos países em 

desenvolvimento ou recém-nascidos o mais rápido e eficientemente 

possível, convencido de sua óbvia superioridade sobre outras formas de 

organização política21. 

 

 A partir dessas duas afirmações faz-se importante avaliar três aspectos, 

abordados de maneiras distintas, mas que aparecem em comum nessas falas: 

soberania, territorialidade e legitimidade. A data de nascimento do Estado é 

considerada a partir da “Paz de Vestfália” (1648), um conjunto de acordos 

estabelecido entre os governos britânico e o francês, da época, que findaria a 

Guerra dos Trinta Anos e que constituiria alguns limites físicos sobre onde 

começaria e onde terminaria o território de cada um.  

Para Van den Berghe (2005), as nações não são produtos europeus e, muito 

menos, da modernidade. Na realidade, elas têm como raízes as relações étnicas. 

Para esse autor, a origem das etnias se dá pela endogamia e posterior formação de 

gerações cujas relações de parentesco e casamento se sobrepõem; além disso, 

esse processo produz uma cultura, regulamentação dos casamentos, um sistema 

Legal de resolução de conflitos, mitos de origem, e outros. Ainda de acordo com o 

autor, as nações são etnias politizadas, que surgirão majoritariamente com a 

formação do Estado: 

Esse processo, com certeza, é acompanhado pelo desenvolvimento de uma 

superestrutura ideológica em torno da realeza, território, símbolos e 

instituições políticas e jurídicas, como Smith diz com razão. Também é 

acompanhado por uma autoconsciência elevada de ser um povo distinto de 

 
21 No original: “The modern  state, we are told, is the  one characterized  in terms of  territoriality, 
unified sovereignty, legitimacy and  international  recognition, and a  monopoly of coercion. The model  
originated in  Europe,  and  was either  inscribed  onto  the  blank canvasses  of the South  by  
colonialism, or, more  rarely, in  the  absence of colonial  intervention, copied  by developing  or  newly  
born  nations as fast  and efficiently  as possible, convinced  of its obvious superiority over  other  
forms of  political organization”. BOYD, Richard; NGO, Tak-Wing. Reconnecting the State to the 
dynamics of its making. In: BOYD, Richard; NGO, Tak-Wing (ed.). State making in Asia. Londres: 
Routledge. 2006, p. 2. 
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seus vizinhos. Mas isso é em grande parte resultado dos conflitos 

interétnicos que quase invariavelmente surgem durante a formação do 

estado22 (Idem, p. 115-116. Tradução nossa). 

 

 Nesse sentido, ainda que essa origem europeia do Estado seja versão mais 

difundida e conhecida nas teorias políticas, não se pode dizer que é um fenômeno 

exclusivo da Europa ou que surgiu apenas após as “Grandes Navegações” e com as 

invasões dos europeus em outros territórios; ademais, quando se analisa a história 

Asiática é possível perceber que tal argumento não tem força para se sustentar. 

Para corroborar essa contraposição, três desenvolvimentos de teorias políticas e 

organização dos “Estados” serão tratados a partir de alguns exemplos derivados da 

Índia, da China e do Japão, por representarem as civilizações mais antigas do Sul e 

Leste Asiáticos, bem como serem cerne de diversas obras nas análises a respeito 

do “Orientalismo” ou “Asiocentrismo” (SUKUP, 1997; SEGRILLO, 2014). 

 

1.1 Construção do Estado: algumas experiências asiáticas 

 

1.1.1 Índia 

 Nicholas Tarling (1992, 102-118) aponta que desde o primeiro milênio A.C. já 

havia no continente asiático o estabelecimento de agricultura, cerâmica e utilização 

de metais como cobre e bronze para confecção de diversos dispositivos; além disso, 

havia também, entre as culturas que ali se localizavam, trocas desses metais feitas 

pelas elites regionais com objetivos de fortalecimento de alianças e realização de 

casamentos. A utilização dos metais permitiu a reconfiguração dessas “sociedades” 

para estruturas mais socioeconomicamente diversificadas, com escalões de governo 

estabelecidos que passaram a controlar as riquezas e desenvolver forças militares.  

Oliveira (2017) afirma que a Índia, por exemplo, tem tradição marítima com 

mais de quatro mil anos. Regiani (2018, p. 43) corrobora essa visão e compartilha 

que, por meio do mar, importantes Impérios se estabeleceram e tiveram sua 

robustez econômica ampliada, tendo-se em vista que havia uma miríade de povos 

 
22 No original: “This process, to be sure, is accompanied by the development of an ideological 

superstructure around the kingship, territory, symbols, and political and legal institutions, as Smith 
rightly says. It is also accompanied by a heightened self-consciousness of being a people distinct from 
its neighbours. But this is largely a result of the inter-ethnic conflicts that almost invariably arise during 
state formation”. VAN DEN BERGHE, Pierre. Ethnies and nations: genealogy indeed. In: ICHIJO, 
Atsuko; UZELAC, Gordana (Ed.). When is the nation? Towards an understanding of theories of 
nationalism. Londres: Routledge. 2005, p. 115-116. 
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que se aventuravam pela livre navegação das águas do Índico, como árabes, 

hindus, muçulmanos e persas.  

McCLish e Olivelle (2012, p. xxi) afirmam que as origens do Sul Asiático são 

datadas desde 4 mil A.C. formadas pelos povos conhecidos como Indus Valley; 

cerca de dois mil anos mais tarde já havia nesse território cidades bem 

estabelecidas com grandes centros “urbanos”. Acredita-se que devido a questões de 

mudanças climáticas, boa parte desse povo tenha desaparecido, causando certo 

“vácuo” na condução das cidades; assim o território foi largamente explorado por 

outros povos nômades que acabaram se estabelecendo posteriormente. Por volta de 

1500 A.C., iniciou-se o povoamento dos conhecidos Indo Aryas, sendo “arya” um 

termo que significava “os nobres”; essa população promoveu-se como um marcador 

cultural, diferenciando aqueles que faziam parte deste grupo daqueles que não 

seguiam seus preceitos.  

Essa cultura também foi a responsável por desenvolver os textos místicos da 

atual Índia, conhecidos como “Vedas”: a partir desses textos é possível compreender 

um pouco da sociedade local, dividida entre Brâmanes (sacerdotes), Xátrias (nobres 

e guerreiros), e os Vaixás (pessoas da tribo). Posteriormente, surgiria outra classe 

denominada Sudras (servos), considerados não-aryas, que possuíam a tarefa de 

servir às demais. Essa sociedade tinha como organização ser representada por 

alguns indivíduos apoiados por um tipo de “conselho tribal”; em contraste, enquanto 

foram se desenvolvendo, os Brâmanes se tornaram uma importante classe da 

sociedade, tendo-se em vista que eram os que compunham os Vedas e mestres do 

sânscrito (linguagem sagrada), ou seja, intelectuais que tinham poder político a 

ponto de terem seu status considerado como especial pelos chefes tribais (Idem).  

Além disso, a transição para uma sociedade agricultora e as tecnologias 

desenvolvidas a partir do ferro, permitiram que houvesse maior concentração de 

riquezas que posteriormente promoveria a centralização política. Tal centralização 

foi permitida pela evolução da agricultura baseada na transformação das densas 

florestas ao norte em territórios cultiváveis e no povoamento estabelecido ao longo 

dos rios, como o Ganges, culminando no desenvolvimento de pequenas cidades 

que, de vilarejos e comunidades locais, passavam a compor reinos — locais mais 

vastos e heterogêneos — o que causou também uma divisão mais exata entre quais 

eram as classes governantes e quais eram as governadas.  
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Tais mudanças promoveram maior diversificação cultural e maior contato com 

as populações externas, como gregos e persas; esse desenvolvimento culminou no 

que os autores chamam de “cidades-estados”, um sistema no qual cidades fortes 

militar, política e economicamente exerciam controle de determinadas regiões. Com 

o passar do tempo, tais organizações cresciam mais do que as outras e, por meio de 

tratados, guerras, acordos, casamentos; consolidaram áreas ainda maiores do que 

esses reinos; um deles cresceu tanto que sua capital foi considerada a maior cidade 

da Terra, compreendendo 25 quilômetros e com população de mais de 1 milhão, 

extensão que era o dobro do Império Romano (MCLISH; OLIVELLE, 2012, p. XXX). 

A influência dos brâmanes se estendeu por bastante tempo e, no século V, 

culminou no desenvolvimento de uma religião própria que acabou se tornando a 

religião do Império, o Hinduísmo. Entretanto, muito mais que apenas uma crença ou 

filosofia mística, o hinduísmo também é uma corrente política: como apontado por 

Flood (2003, p. 9) existia uma diferenciação entre a religião e a força sociopolítica 

que uniria “todos os hindus contra os ‘perigosos’ outros”. Para tanto, essa visão 

política possuía três pilares: unidade geográfica, etnia comum e cultura comum; 

além disso, um “hindu” era aquele que via o território “como sua Pátria, bem como 

sua Terra Santa, ou seja, o local berço de sua religião”. 

 Stavrianos (1981, p.141) aponta que quando os europeus chegaram ao 

continente asiático, encontraram estruturas bem desenvolvidas, com alto nível de 

independência econômica e com produção autossuficiente; além do fato de que as 

dinastias como a Ming e Ch’ing na China e os Moguls na Índia, tinham bastante 

capacidade militar. Isso se deu, conforme vai explicando o autor, devido às diversas 

rotas comerciais estabelecidas entre as “nações” da região há milênios. Nesse 

sentido, os estreitos, como Malaca, eram os centros de encontro entre os 

comerciantes que navegavam da Índia em direção aos portos chineses e os que 

saíam da China em direção à Índia; nesses espaços, havia livre oportunidade de 

negócios para todos os envolvidos, independentemente das etnias, religiões e 

origens que tivessem. 

Embora não se possa declarar que existiam os “Estados” como se conhece 

atualmente, já existiam estruturas e organizações políticas na Ásia que moldavam e 

administravam os povos que habitavam o mesmo espaço. Além disso, também já 

havia se desenvolvido o pensamento em relação aos povos ao redor. Um exemplo 

disso é o pensamento indiano de Arthaśāstra, um tratado que não possui data de 
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origem precisa, mas que se acredita ter sido escrito entre 2 e 3 A.C. cujo autor é 

conhecido como Kautilya. Tal tratado versava sobre estratégias militares, economia 

política e construção do “Estado” e foi bastante influente na formação dos Impérios 

indianos (SARKAR, 1919).  

 Artha pode ser traduzido como “sucesso”, enquanto śāstra significa “tratado”, 

mas tem origem do sânscrito que significa “ensinar”. De acordo com Olivelle et. al 

(2012, p. XXXIV - XXXVI), é um documento que versa sobre o sucesso e como obtê-

lo nas mais diversas áreas, entretanto, quando foi escrito, apenas o Rei possuía o 

poder mundial, pois detinha riquezas e poder incomparáveis. Na época existiam 

tratados ou ensinamentos sobre as mais diversas áreas de estudos, como 

astronomia, biologia e outras; nesse sentido, Kautilya pretendia compilar 

ensinamentos sobre maneiras de se estabelecer o que se conhece por Estado 

atualmente, apontando que um governo adequado não se encontra apenas nos 

textos, mas também nas experiências práticas, na maneira de agir das pessoas. 

Cabe ressaltar que, apesar de reconhecer outras formas governamentais como 

confederações e tribos, era à Monarquia que ele se dirigia.  

Nesse sentido, o texto vai direcionar muito mais o que deveria ser feito do que 

o que era de fato realizado pelos governantes do período; além disso, em seus 

escritos, o autor deixa claro que era o rei a única autoridade que possuía o 

monopólio da força e, portanto, poderia utilizar seus funcionários e meios para punir 

aqueles que não estivessem em acordo com seus desígnios. Ao contrário de muitos 

autores e mitos que apontavam o rei como uma instituição divina passada ao 

homem ou como um acordo entre a sociedade e o soberano (“contrato social” em 

termos ocidentais), nesse documento o autor esclarece que o rei tem sua base e 

fonte no poder coercitivo (Idem, p. XLVIII). Em uma passagem a respeito da melhor 

maneira de aplicar punições, Kautilya afirma: 

[...] Quem pune severamente aterroriza o povo, e quem pune levianamente 
é tratado com desprezo, enquanto quem pune com punição apropriada é 
tratado com respeito. A punição, quando é dispensada após a apuração 
adequada dos fatos, faz com que seus súditos compreendam a Lei, o 
Sucesso e o Prazer” (1.4.5–11. In: OLIVELLE et. al., 2012, p. XL. Tradução 
nossa)23. 

 
23 No original: “‘No’, says Kautilya ‘for, one who punishes severely terrifies the people, and who 
punishes lightly is treated with contempt, whereas one who dispenses appropriate punishment, is 
treated with respect. For punishment, when it is dispensed after the proper ascertainment of facts, 
makes his subjects embrace Law, Success and Pleasure’” (1.4. 5-11). MCCLISH, Mark; OLIVELLE, 
Patrick. 2012, p. xl. In: MCCLISH, Mark; OLIVELLE, Patrick. The Arthasastra: Selections from the 
classic Indian work on statecraft. Indiana: Hackett Publishing Company, Inc., 2012. 258 p. 



 

19 

 

 O objetivo maior do governo para esse autor é obter riquezas, protegê-las e 

utilizá-las para apoiar indivíduos e iniciativas. O interessante é que Olivelle et. al. 

(2012, p. XLI) explicam que esse tratado foi escrito como uma maneira de refutar o 

que antigos pensadores sobre a construção do governo ou Estado haviam 

determinado antes de Kautilya; entretanto, não se conhecem essas outras fontes e 

existe a possibilidade de que tais outros “teóricos” nunca tenham existido. 

Shahi (2019, p.18) afirma que o Arthaśāstra é baseado nos ideais hindus e 

que os espaços políticos nos territórios onde hoje é a Índia eram estabelecidos de 

acordo com a ideia de “mandala”: seguindo essa tradição, o território era composto 

por círculos concêntricos formados por 12 estados nos quais se concentrariam 

inimigos, aliados e outros reinos neutros mais afastados, sendo o Imperador ou Rei 

o centro da mandala. Além desses aspectos e da diferenciação entre cada tipo de 

aliado ou inimigo, Kautilya também orientava em relação a possíveis maneiras de se 

relacionar com esses “reinos” por meio de tratados que estabelecessem a paz, 

hostilidade, neutralidade, envio de expedições e busca de apoio em outros 

territórios, por exemplo. (Idem, p.19). Esse segundo aspecto pode ser comparado ao 

que se considera como “Política Externa”, pois determinaria o posicionamento do 

reino central em relação aos demais. É possível perceber, portanto, que no Sul 

asiático já havia desde o século 2A.C. o desenvolvimento de pensamentos em 

relação ao governo, construção do “Estado” e organização da sociedade. 

  

1.1.2 China 

 Keightley (1980, p. XIX) demonstra que, apesar das inúmeras declarações por 

parte dos europeus de que faltava certa tradição “cultural” em território chinês, na 

realidade, tais civilizações e desenvolvimento têm sua origem mesmo antes de 8000 

A.C. Segundo Schirokauer et. al. (2012), em 1965, arqueólogos encontraram 

evidências de rastros dos primeiros hominídeos em território do que se chama 

“China” atualmente demonstrando que já habitavam aquele espaço há pelo menos 

um milhão de anos; entretanto, maiores evidências apenas são traçadas a partir do 

período neolítico. Keightley (idem), partindo da mitologia chinesa, cita que um dos 

que são tidos como fundadores da nação se estabeleceu no território em cerca de 
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2.800 A.C., desenvolvendo a pesca, a caça e a domesticação de animais, além de 

agricultura e a descoberta de plantas com finalidade medicinal. 

 Na cultura chinesa, já por volta da Idade do Bronze, havia cidades fortificadas, 

para proteção das invasões de outros povos, bem como o desenvolvimento de 

embarcações, tecnologias metalúrgicas, centros urbanos e atividades ocupacionais, 

ou seja, trabalho. Foi nesse momento também que surgiram as primeiras dinastias e 

com elas as primeiras evidências da formação da escrita.  

Uma das mais antigas linhagens chinesas é conhecida como “Shang”, 

provavelmente originária de 1500 A.C., que fazia registros místicos por meio dos 

ossos de bois ou tartarugas, os chamados “oráculos em osso”. Numa passagem, 

Schirokauer et. al. (2012, p. 9 - 10) demonstram que já havia previsões sobre 

invasões de outros povos e possíveis conflitos, bem como, grupos responsáveis pela 

defesa desses espaços, originários do que é considerada uma força armada 

atualmente, por exemplo. Além do valor místico de tais registros, eles também 

expressavam a respeito dos antepassados dos reis Shang, fato considerado de 

extrema relevância, pois a legitimidade do Rei era derivada de acordo com o nível de 

poder e influência de seus antepassados (KEIGHTLEY, 1980, p. 282). 

 Havia ainda disputas entre os diferentes reinos e linhagens e, quando da 

supressão dos Shang pelos Zhou da região ocidental chinesa, tal fato se deu porque 

de acordo com a compreensão da época, os Shang perderam seu direito de 

governar por não servirem mais aos desejos do “povo” e, por isso, o “céu” anulou 

esse “mandato” deixando-lhe para outra linhagem, composta por pessoas que não 

perderiam de vista esse objetivo último de governar para o povo.  

Em sua compilação sobre o pensamento chinês, Schirokauer et. al. (2012, p. 

31 - 45) retratam quatro pessoas que influenciaram no desenvolvimento da filosofia e 

do pensamento político chinês durante os anos nos quais os reinos do território 

estavam em guerra: para Confúcio (551 - 479 A.C.), o segredo do bom governo era 

o resgate dos valores tradicionais; para Mozi (470 - 391 A.C.), o que causava os 

grandes desastres e conflitos era a parcialidade dos reis que voltavam todo o ganho 

e vantagens para seus reinos e estados particulares, priorizando incluir parentes ou 

pessoas com as quais possuíam relações amorosas, fato que em sua visão 

prejudicava a administração, tendo-se em vista que muitos não eram “qualificados” 

para a realização de determinadas tarefas. 
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Mencius (371 - 289 A.C.), apesar de ter sido ignorado em sua época, foi um 

seguidor de Confúcio e desenvolveu ideias mais sustentadas que seu antecessor 

que se tornaram importantes fontes a respeito do entendimento do comportamento 

humano e governamental. Para ele a natureza humana é boa, não no sentido de que 

todos são bons ou nascem assim, mas que têm o potencial de se tornarem bons; 

diferentemente de Mozi que acreditava que a chave da melhoria da sociedade seria 

a preocupação universal, Mencius apontava que, se cada um valorizasse aqueles 

que estivessem próximos de si, como a família, por exemplo, naturalmente tornaria 

as pessoas bons membros das comunidades locais, melhorando assim a 

convivência com os demais. Dois aspectos desenvolvidos por ele era o de “virtude” e 

“Mandato Celestial”: o “céu” enviava às dinastias um “mandato” para governar com 

“virtude” contanto que tal administração fosse positiva para as massas; se tal 

governo fosse ruim, o céu revogaria esse mandato, tal como no período Shang, por 

exemplo.  

Xunzi (312 A.C.), mesmo sendo seguidor de Confúcio, discordava do 

pensamento de Mencius e apontava que na realidade, a natureza humana é ruim, 

pois os seres humanos não possuem as inclinações para agir de maneira ética e, 

deixados a própria conta, seriam levados ao caos e conflitos. Os desejos inerentes 

aos humanos e a vontade de satisfazê-los a qualquer custo tornam essa convivência 

destrutiva; por outro lado, através de estudo e esforços contínuos, o ser humano 

pode melhorar. Um bom governo, para ele, dependeria unicamente do governante e 

não da vontade celestial. 

Outro aspecto influente no pensamento político chinês e sobre a natureza 

humana é o taoísmo, do qual um dos principais aspectos revela que o conhecimento 

ou os “caminhos” são constantemente modificados e alterados de acordo com as 

situações e objetivos; além disso, um bom governante deveria conduzir sua 

administração com delicadeza e comedimento.  

O último autor trazido na discussão é Han Feizi (280 – 233 A.C.) um dos mais 

conhecidos pupilos de Xunzi, era considerado um “legalista”, por abordar questões 

de como reunir as taxas, aumentar a força de trabalho e guerrear de maneira efetiva; 

para esse grupo, apenas por meio de rígidas leis e um sistema de recompensas o 

ordenamento social seria conquistado. O autor defendia que a natureza humana é 

sempre egoísta e auto interessada, dessa forma, o governante que tem isso em 

mente sempre está desconfiado de seus ministros, esposas, amantes e até crianças, 
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pois todos os que estão ao seu redor, mesmo que digam que o amam podem se 

beneficiar de sua morte; nesse sentido, o segredo para que continue vivendo é 

governar de maneira imparcial e desapaixonada. 

 Ao longo dos anos, esses diversos grupos se estabeleceram nessas regiões, 

principalmente as mais próximas do mar e, posteriormente, foram avançando rumo 

ao “interior” desses espaços que começavam a habitar. Dessa forma, também foram 

se desenvolvendo as diferenciações entre essas comunidades, suas hierarquias, 

ritos religiosos e dinâmicas de resolução de conflitos. Além disso, também havia 

momentos de busca por ampliação dos territórios e, nesse sentido, lutas com outros 

povos para a dominação desses diferentes espaços.  

 

1.1.3 Japão 

Outro país que também denota a existência de sociedades já estabelecidas 

muito tempo antes da chegada de qualquer forasteiro europeu, é o Japão: composto 

por quatro ilhas principais, o arquipélago tem evidências de ter sido povoado há 

menos tempo do que a China, tendo-se em vista que a Era do Gelo causou a 

separação desse território do continente e transformou-o em diversas ilhas, tendo 

sido registrados indícios de populações locais há cerca de 35 mil anos 

(SCHIROKAUER et. al., 2012, p. 131). 

  Estima-se que as primeiras populações se estabeleceram em 14,500 A.C. 

nas regiões mais próximas do mar, nas quais a disponibilidade de alimentos e o 

desenvolvimento de tecnologias facilitavam a sobrevivência desses habitantes, 

conhecidos como Jomons, que eram bastante diversificados em suas comunidades 

e, ao mesmo tempo, complexos e ricos, se estabeleceram em territórios espalhados 

pelas ilhas por volta de 5000 A.C. (Idem).  

Ao longo dos anos, novos desenvolvimentos tecnológicos propiciaram 

mudanças nas dinâmicas dessas comunidades e, aproximadamente em 400 A.C., 

desenvolveu-se um conjunto de tecnologias que permitiram o desenvolvimento da 

agricultura intensiva. Essas modificações iniciaram o período conhecido como Yaoi e 

não se espalharam em um único momento, mas foram ocorrendo aos poucos, 

causando diversos marcadores que diferenciavam as comunidades espalhadas 

pelas ilhas; é nesse período também em que se aumentará a competição por 

território e alimentos, causando a divisão do trabalho e maior divisão entre classes 

(SCHIROKAUER, 2012, p.128).  
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Desenvolveram-se também novos materiais bélicos e pequenas estruturas 

políticas nas aldeias, cujos chefes estavam em conflitos recorrentes com seus 

vizinhos; havia trocas e relação “diplomática” com os reis chineses e coreanos: o 

território japonês era entendido como vassalo destes reinos, sendo descritos em 

muitas passagens pelos chineses como “bárbaros”. Pagavam impostos e faziam 

oferecimentos à corte chinesa, fatos que garantiam que esses chefes do que se 

tornaria o Japão fossem reconhecidos como reis e, por conseguinte, possuíssem 

certa legitimidade perante os demais reinos (Idem, p. 131 - 139).  

Henshall (2004, p. 13) afirma que a combinação de conflitos tribais, a 

emergência de elites e maior competição para o controle dos recursos culminou na 

politização dessas comunidades que faziam alianças com suas vizinhas e se 

tornaram pequenos reinos. Schirokauer et. al. (2012) apontam que a formação do 

que se tornaria o primeiro Estado japonês teve influências, principalmente, dos 

coreanos. Os autores ressaltam dois aspectos fundamentais nessas relações: o 

idioma, muito mais próximo do que o chinês, e a religião, o budismo, como 

mecanismos que seriam absorvidos e adaptados pelos japoneses. A filosofia 

influenciou em áreas como medicina, história e no desenvolvimento de calendários, 

pois era importante saber quando cultivar, realizar ritos ou festivais. A formação do 

Estado está intrinsecamente relacionada ao aspecto religioso que possibilitou na 

“civilização” dos povos do território; além disso, os constantes conflitos entre os 

quatro reinos que formavam a Coreia causaram grande massa de imigrantes rumo 

ao arquipélago; esses imigrantes, por volta dos anos 642 comporiam a 

administração do que seria a tentativa de centralização do governo.  

Henshall (2004, p. 15 - 16) esclarece que não há como precisar a data exata 

do surgimento do primeiro estado centralizado japonês, mas que ocorreu entre 250 e 

710 D.C.; acredita-se que o fundador tenha sido Sujin, um dos membros do clã 

oriundo da província de Yamato. Por meio de negociações e persuasões, bem como 

dos recursos coercitivos, conseguiram a incorporação dos diversos chefes dos 

reinos espalhados pelo território na nova estrutura organizacional que estava sendo 

instaurada; assim, posições sociais e títulos eram utilizados por essa corte para 

dissipar possíveis problemas dos membros das comunidades locais; poderiam 

aproveitar-se do potencial dos “oponentes” ao invés de simplesmente destruí-los 

através de ações militares. Já no século VI D.C. os Yamato se tornaram a linhagem 

imperial principal. 
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Essa nova administração traçaria grandes mudanças nos formatos de 

organização política que havia até então: fortificaram as áreas pelas quais poderiam 

ser invadidos pelos reinos coreanos, estabeleceram taxações para arcar com os 

custos de Defesa do território e criação das capitais imponentes e projetar a 

autoridade central do trono; nas áreas mais distantes foram criados distritos 

administrativos, com censo e leis escritas. Esse sistema diminuía a pré-existente 

autonomia dos antigos chefes das comunidades locais, além de favorecer a 

demarcação daqueles que poderiam servir militarmente e pagar os impostos. Foi 

também nesse período que se criou o título de Imperador, cujos caracteres em 

japonês significam “soberano celestial” e o nome do país se estabeleceu como 

Nihon ou Nippon, que significa “base ou origem do Sol” (SCHIROKAUER et. al., 

2012).  

A China também foi bastante influente na formação do Japão enquanto um 

Império independente: os japoneses copiaram grande parte das maneiras de 

organização chinesas e as incorporavam realizando alguns ajustes ou adaptando-as 

à realidade local. Em 604, o príncipe Shotoku foi um dos principais responsáveis 

pela elaboração de um documento que se tornou a Constituição da época, contendo 

dezessete princípios que versavam sobre harmonia e lealdade ao Imperador; tais 

princípios tinham também influência do confucionismo.  

Ao longo dos anos e nos futuros impérios, leis parecidas com as aplicadas na 

China também foram adotadas, além da nacionalização da terra, estabelecimento de 

uma Capital fixa, taxação, reestruturação de cargos e realização de censos para 

maior controle a respeito da população e das terras, além de enfatizar a 

centralização no poder do Imperador. Até o século VIII acredita-se que a população 

japonesa fosse cerca de 3 milhões de habitantes, enquanto a chinesa possuía por 

volta de 60 milhões (HENSHALL, 2004, p.19). 

Ao final desse período, mesmo com a estrutura estabelecida, nem todas as 

regiões do território se viam como inclusas ao sistema do governo central do 

Imperador; ademais, em meio à grande população, havia também grande número de 

trabalhadores rurais e pessoas que estavam passando por graves dificuldades de 

sobrevivência causadas pelas altas taxas cobradas para utilização das terras. 

Enquanto isso, a corte voltava-se para debates em relação a protocolos e não aos 

assuntos de Estado; em contrapartida, os guerreiros samurais tinham seu poder em 

meio à população cada vez mais crescente.  
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A partir do século 12 D.C. com o estabelecimento dos Shoguns (literalmente 

“Grande General que Subjuga Bárbaros”), o Japão passou a ter o primeiro governo 

militar que teria caráter híbrido: enquanto o imperador figurava como o responsável 

pela cultura e religião do país, o shogun era o responsável pela política e economia; 

além disso, militares ganhavam postos na administração e como guerreiros. Durante 

esse período, houve melhora na economia e os estados se tornaram bastante 

eficientes e produtivos (Idem, p. 38). 

Nesse sentido, a partir destes três exemplos, é possível perceber que dentro 

dos pensamentos políticos de cada um desses países, já havia a ideia de soberania, 

território e população, conceitos básicos para o estabelecimento das entidades 

políticas conhecidas como “Estado”. Dessa forma, não se pode considerar que o 

nascimento do que hoje chama-se de “Estado” deu-se apenas a partir do século XVII 

no continente europeu; assim, se o Estado não é originário exclusivamente deste 

ambiente, por que então, as relações entre eles e o pensamento político que 

desencadeou no que se tornariam as Relações Internacionais enquanto disciplina, 

seriam também exclusivamente oriundos da experiência europeia?  

A colonização dos territórios mundiais realizada pelos europeus tem grande 

parte de responsabilidade por tal desencadeamento. Ainda assim, os formatos 

válidos das divisões e estabelecimento dos requisitos necessários para que um 

grupo contido em determinado território tivesse sua autoridade administrativa 

reconhecida como uma instituição que se chamaria “Estado”, serão declarados e 

impostos pelos Europeus, a partir da Paz de Vestfália em 1648. 

 

1.2. Construção do Estado: a experiência europeia  

 Jean Bodin (1576) é considerado o autor que estabeleceu o conceito de 

Soberania a ser defendido pelos Estados ainda atualmente; segundo ele “a 

soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma República, palavra que se usa 

tanto em relação aos particulares quanto em relação aos que manipulam todos os 

negócios de estado de uma República” (DALLARI, 2011, p. 69 - 70). Utilizando 

“República” como significante de Estado, Bodin aponta a soberania como algo 

absoluto e perpétuo que não pode ser suprimido por nada. 

Contudo, esse conceito de soberania não é algo palpável, mas sim, um grupo 

de condições que o Estado precisa ter para ser considerado soberano, nesse 

sentido, de acordo com Cynthia Weber (1996, p.13-14. Tradução nossa): 
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Os componentes da soberania do Estado estão intimamente ligados à 
construção, reconstrução e negociação de fronteiras. As fronteiras 
territoriais são as mais tangíveis. O reconhecimento soberano depende de 
estados com base territorial. De fato, como observamos anteriormente, para 
um estado receber reconhecimento soberano no sistema internacional 
contemporâneo, ele deve ser um estado territorial24. 

  

 Dessa forma, já nos primórdios de sua estruturação, esse recém-nascido 

Estado, para ser considerado como tal, precisaria ter território e população definidos, 

além do reconhecimento por parte de outras estruturas como uma unidade legítima. 

Ainda abordando a questão territorial como algo primordial nos Estados, Bartelson 

(1995, p. 31. Tradução nossa) afirma: 

Primeiro, o espaço é um fato físico, pois parece inegável que qualquer 
configuração humana deve ocupar um pedaço deste, independentemente 
da organização política. Segundo, o espaço é um ambiente, uma vez que 
parece igualmente inegável que qualquer configuração humana lá encontre 
os recursos essenciais para sua subsistência. Terceiro, o espaço é um 
teatro, já que toda atividade humana exige uma estrutura espacial para 
existir. Quarto, o espaço é uma aposta, pois em toda rivalidade humana, a 
posse do espaço está envolvida, direta ou indiretamente. Quinto, o espaço é 
um fato geopolítico ou uma essência metafísica, uma vez que o sentido 
atribuído ao espaço é determinado por uma configuração particular de todas 
as relações homem/espaço listadas acima. O que é interessante nessa 
análise é a genealogia moderada que ela representa; interpretadas 
historicamente, todas essas determinações do espaço constituem uma 
história de sua politização; passado alegadamente simples e indubitável 
para o filosoficamente e politicamente contestável. É precisamente no 
decurso dessa transição gradual da indubitabilidade dada à presença física 
do espaço para sua reificação metafísica que o elo entre soberania e 
territorialidade é forjado e aberto ao infinito território de reversão [...] é 
naturalizado desde o início. Sem essa conjunção essencial de espaço, 
homem e política, a soberania perderia seu significado como propriedade 
definidora desse espaço. A politização do espaço não ocorre quando se 
transforma em palco ou Lebensraum, mas está presente assim que o 
espaço se torna um objeto de conhecimento político25. 

 
24 No original: “The components of state sovereignty are intimately tied up with the construction, 
reconstruction, and negotiation of boundaries. Territorial boundaries are the most tangible. Sovereign 
recognition depends upon states having a territorial basis. Indeed, as we noted earlier, for a state to 
receive sovereign recognition in the contemporary international system, it must be a territorial state”. 
BIERSTEKER, Thomas J.; WEBER, Cynthia. The social construction of state sovereignty. In: 
BIERSTEKER, Thomas J.; WEBER, Cynthia; (Ed.). State sovereignty as social construct. Nova 
Iorque: Cambridge University Press. 1996, p. 13-14. 
25 No original: “First, space is a physical fact, since it seems; undeniable that any human configuration 

must occupy a piece of it, irrespective of political organization. Second, space is an environment, since 
it seems likewise undeniable that any human configuration there finds the resources essential to its 
subsistence. Third, space is a theatre, since every human activity requires a spatial framework to 
exist. Fourth, space is a stake, since in every human rivalry, the possession of space is involved, 
either directly or indirectly. Fifth, space is a geopolitical fact or a metaphysical essence, since the 
sense attributed to space is determined by a particular configuration of all man/space relations listed 
above. What is interesting in this analysis is the subdued genealogy it represents; interpreted 
historically, all these determinations of space constitute a story of its politicization; it moves from the 
allegedly simple and indubitable to the philosophically and politically contestable. It is precisely in the 
course of this stepwise transition from the indubitably given to the physical presence of space to its 
metaphysical reification that the link between sovereignty and territoriality is forged, and opened to 
infinite reversal [...] territory is naturalized right from the start, and without this essential conjunction of 
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 Além disso, é possível concordar com David Strang (1996, p. 33) quando este 

afirma que a legitimidade estatal é baseada nas relações sociais, sejam elas com 

autoridades ou entes autônomos considerados como “iguais”. Seguindo essa lógica, 

Vestfália permitiu que os primeiros rascunhos do que se tornariam os Estados 

britânico e francês validassem a autoridade de cada um dentro de determinado 

espaço, reconhecendo-se como iguais e respeitando-se publicamente diante de um 

tratado; dessa forma, os dois lados passavam a ser considerados legítimos e, 

portanto, soberanos dentro de seus territórios. 

 Murphy (1996) afirma que, mesmo após o “nascimento” do Estado em 1648, 

outras formas de organização como o Império Romano e territórios feudais, não 

deixaram de existir; contudo, ao longo do tempo, a partir da Revolução Francesa 

(1789), essa forma ampliou-se para o que se tornaria o modelo de Estado tido como 

o “correto” ou “desenvolvido”, o Estado-nação. Tonneson e Antlöv (1996), definem o 

Estado-nação como “um estado no qual a maioria dos cidadãos se identifica a tal 

ponto de vê-lo como sendo seu”. A grande transição despontada pelo movimento 

francês foi o de romper com a monarquia, a nobreza e a figura do Rei e de 

estabelecer os cidadãos como detentores do poder. 

Nesse novo modelo, incorporava-se à pré-existente estrutura estatal os 

conceitos de etnia e, portanto, de certa “homogeneização” dos povos que se 

encontravam dentro das determinadas fronteiras desses espaços políticos. Para 

Anthony D. Smith (1996, p. 359-360. Tradução nossa) entretanto,  

[...] Por uma "nação", quero dizer uma população humana declarada que 
compartilha um território histórico, mitos e memórias comuns, uma massa, 
cultura pública, uma economia única e direitos e deveres comuns para todos 
os membros; [...] É importante distinguir o conceito de nação do conceito de 
estado. O estado é um conceito jurídico e político; os estados podem ser 
definidos como instituições públicas autônomas de coerção e extração em 
um território reconhecido. Estados não são comunidades. Devemos lembrar 
também que os sistemas de estados que surgiram, primeiro na Europa e 
depois em outras partes do mundo, muitas vezes precederam a ascensão 
do nacionalismo, bem como de muitas das nações de hoje, embora não 

necessariamente muitos de seus principais grupos étnicos26. 

 
space, man and politics, sovereignty would lose its meaning as a defining property of that space. The 
politicization of space does not come when it is turned into a stage or Lebensraum, but is present as 
soon as space becomes an object of political knowledge”. BARTELSON, Jens. The problem: 
deconstructing sovereignty. In: BARTELSON, Jens. A genealogy of sovereignty. Nova Iorque: 
Cambridge University Press. 1995, p. 31. 
 
26 No original: “A ‘nation’ in turn I shall define as a named human population sharing an historic 
territory, common myths and memories, a mass, public culture, a single economy and common rights 
and duties for all members. We should also recall that the systems of states that arose, first in Europe 
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 Para Winichakul (1997, p. 3), o discurso da nação moderna presume duas 

formas de identificação: por um lado pode ser positiva, quando se considera estar 

num local desfrutando de natureza, identidade ou interesses comuns; e, 

negativamente, pela diferenciação entre uma nação e outras. É a partir desse 

estabelecimento das nações, etnias, soberanias e territórios demarcados que se 

originará a ideia do “eu” e do “outro” ou de “dentro” e “fora”. Além disso, outro 

conceito que surge junto com os Estados e as nações, é o nacionalismo. Para 

Gomez e Tarling, o nacionalismo pode ser visto como uma resposta às formas 

tradicionais existentes nas sociedades do século XIX que, com o passar do tempo, 

não faziam mais sentido; assim: 

[...] ao invés do senso de “lealdade” do indivíduo estar ligado à sua 
comunidade local, laços sanguíneos ou identificação étnica, o homem pode 
transferir sua lealdade a outra estrutura, neste caso e como analisado por 
diversos autores, essa nova estrutura passa a ser a “nação”. [...] As guerras, 
as conquistas, o governo imperial também influenciaram nas mudanças 
dessas sociedades, não apenas as questões econômicas. [...] O 
nacionalismo não é um resultado automático, “mais que um sentimento, o 
nacionalismo é um programa político que tem por objetivo não apenas 
elevar, ou defender ou fortalecer a nação, mas na verdade construir de 
maneira ativa uma nação, transformando a matéria humana crua em uma 
nova forma” ainda que em muitas ocasiões clame a si mesma como algo 
antigo e natural. Essa “nova comunidade” deve ter ou buscar ter diversas 
coisas que seus membros tenham em comum, mas que também os 
diferencie uns dos outros; isso pode incluir linguagem, história, etnia, 
religião ou outras construções desses mesmos aspectos que reforcem a 
ideia de comunidade. Também podem incluir símbolos, mitos, histórias, 
músicas, que sirvam para unir e inspirar27 (GOMEZ; TARLING, 2008, p. 20-
21. Tradução nossa). 

 

 
and then in other parts of the world, often preceded the rise of nationalism, as well as many of today’s 
nations, though not necessarily many of their core ethnic groups”. SMITH, Anthony D. Nations and 
their Pasts. In: GELLNER, Ernest; SMITH, Anthony D. The nation: real or imagined? The Warwick 
Debates on Nationalism. Nations and nationalism, v. 2, n. 3, p. 359-360, 1996. 
27 No original: “[...] nationalism fills the gap, or, it might be added, that people are persuaded that it fills 
the gap. Men transfer to the nation ‘the political loyalty which they previously gave to some other 
structure’.  [...] it is perhaps still acceptable to see economic change as ‘most basic’. But war, 
conquest, imperial rule may have subjected societies to change, too. [...] Nationalism is not an 
automatic result. ‘More than a sentiment, nationalism is a political program which has its goal not 
merely to praise, or defend, or strengthen a nation, but actively to construct one, casting its human raw 
material into a fundamentally new form’, often though it may claim it is antique, ‘natural’. The ‘new’ 
community, such as it is, may have, or seek to acquire, a number of things that its members hold in 
common, and that also distinguish them from others. Those may include language, history, ethnicity, 
religion or, more likely, constructions of them that emphasise commonality: not necessarily, but 
preferably, all of these. They may also include symbols and sentiments, songs and stories, if not 
histories, that serve to unify and inspire”. TARLING, Nicholas. Ethnicity. In: TARLING, Nicholas et 
GOMEZ, Terence (ed.). The state, development and identity in multi-ethnic societies: ethnicity, 
equity and the nation. Abingdon: Routledge. 2008, p. 20-21.  
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Para Seth (2011, p. 175-179), o nacionalismo tem um fundamento 

pedagógico, no sentido de que era preciso estabelecer como sendo um fato (que o 

povo em questão é uma nacionalidade) o que na verdade era um projeto constituído 

para produzir esse fato. As antigas formas de identidade precisavam ser colocadas 

nesse novo container; em alguns casos e para alguns estados foi bem-sucedido, 

para outros, até hoje culmina em problemas. 

 

1.3 Teorias do Estado europeias e as Relações Internacionais como disciplina 

É no Estado que se cria e se reproduz os conceitos e ideias de soberania, de 

pertencimento, de nação, de comunidade; tais produção e reprodução são 

caracterizadas pelo poder centrado nessa estrutura. Para Bartelson (1997, p. 42. 

Tradução nossa): 

[...] Relatos de consolidação do Estado em termos de transformação social 
são histórias de como o poder do aparato estatal é garantido e a 
legitimidade gradualmente criada através da homogeneização étnica, 
religiosa, linguística e cultural de uma população sujeita, elevando assim a 
sociedade da pluralidade anárquica para a ordem coesão. Além disso, esse 
reforço mútuo entre hegemonização e homogeneização é considerado 
originário do próprio aparato estatal; é o resultado cumulativo de um estado 
autônomo que responde às pressões da resistência popular de dentro e das 
lutas de segurança de fora28. 

 

Um autor considerado “clássico” na teorização sobre a importância da 

concentração de poder no Estado é o florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527) com 

sua obra “O Príncipe” escrita em 1513 e endereçada a Lourenço de Médici, o 

governante da época. Naquele momento, a Europa estava passando pela transição 

entre a Idade Média e a Idade Moderna. Em forma de tratado, seu texto político é 

dividido em 26 capítulos. 

Como secretário da diplomacia de Florença, Maquiavel percebia diversas 

influências: o Homem e não mais o divino, passa ser o “tamanho” das coisas e 

dessa forma, os filósofos começavam a pensar no papel do ser humano. As 

referências que o autor possuía eram os clássicos, os antigos dos mundos grego e 

 
28 No original: “Above all, accounts of state consolidation in terms of social transformation are stories 
of how the power of the state apparatus is secured and legitimacy gradually created through the 
ethnic, religious, linguistic and cultural homogenization of a subject population, thus lifting society out 
of anarchic plurality and into orderly cohesion. Furthermore, this mutual reinforcement between 
hegemonization and homogenization is considered to originate in the state apparatus itself; it is the 
cumulative result of an autonomous state responding to the dual pressures of popular resistance from 
within and security struggles from without”.  BARTELSON, Jens. The problem: deconstructing 
sovereignty. In: BARTELSON, Jens. A genealogy of sovereignty. Nova Iorque: Cambridge 
University Press. 1995, p. 42.  
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romano. Em sua análise, a natureza humana é imutável e ruim (MAQUIAVEL, 2010, 

cap. XVII), então, para se compreender o momento presente, seria necessário olhar 

para o passado. Ele entendia que estava se formando os primórdios de uma 

organização política e vai ser o primeiro a nomeá-la, chamando de “Estado das 

Coisas”, que será, posteriormente, tratado apenas como Estado; assim, o autor 

buscava compreender o que era esse Estado e como ele sobreviveria.  

No momento em que escrevia, havia na Itália uma divisão binária de governo: 

as Repúblicas e os Principados. Estes podem se formar de diversas maneiras: por 

herança, anarquia, entre outros. Segundo o autor, a Política se rege por um conflito 

permanente entre aqueles que querem dominar e aqueles que não querem ser 

dominados; o que move essas vontades é o que Maquiavel chama de “desejo 

humano pelo poder” que é, de acordo com ele, egoísta (Idem, cap. XII). Com 

objetivo de manter seu papel na Corte, Maquiavel inicia seus escritos de conselhos 

em um de seus livros, denominado “O Príncipe”.  

Segundo o autor, para sobreviver, um Estado precisa de boas Leis (que 

diminuem a possibilidade de ocorrência de conflitos), boas armas (exército 

permanente) e a condução do governante (virtù e fortuna). A fortuna, ou seja, a 

sorte, tem origem na deusa cornucópia que representa a força do leão com a astúcia 

das raposas; assim, era preciso agarrá-la com a máxima força possível. A virtù é a 

virilidade masculina, a capacidade de se adaptar, de fazer ou não a guerra, de ser 

ou não agressivo, demonstração de liderança, de coragem, sabedoria. Para 

Maquiavel, mesmo que o Príncipe não possuísse nenhuma dessas características, 

era preciso fazer com que os súditos e nobres de outras regiões pensassem que ele 

as possuía (Idem, caps. VI-VII). 

A respeito das boas armas, em outra obra denominada “A Arte da Guerra”, 

Maquiavel afirma que as forças militares devem ser nacionais e permanentes, tendo 

dois aspectos primordiais: a infantaria e a cavalaria. A infantaria, segundo ele, teria 

preferência, e quem deveria compô-la seriam os próprios lavradores, campesinos, 

justamente por ser mais lógico que quem trabalha na terra seja responsável por 

defendê-la. Assim, os camponeses teriam papel fundamental, já que ter cavalos é 

mais custoso e, portanto, a cavalaria seria uma arte dos nobres (MAQUIAVEL, 2018, 

p.25).  

Maquiavel era movido pelo medo da anarquia, por isso baseava-se em 

escritos antigos gregos e romanos para justificar a manutenção do poder. Mesmo 
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uma República tendo formas mistas de governo, a existência do conflito entre os que 

dominam e os que não querem ser dominados fortalece o próprio sistema com a 

participação do povo, pois a nobreza é perigosa à manutenção do sistema de 

governo estabelecido; o povo é uma antítese à nobreza (DAVID, 2015, p. 173). 

 Outro ponto interessante elencado pelo autor é que a política possui uma 

“moral própria” e que, por ser o Estado o detentor do uso da violência para que 

possa continuar sobrevivendo, toda violência empregada contra os súditos deveria 

ser feita de uma única vez, ao passo que as vantagens e benefícios deveriam ser 

concedidos aos poucos: 

A crueldade bem empregada — se é lícito falar bem do mal — é aquela que 
se faz de uma só vez, por necessidade de segurança; depois não se deve 
perseverar nela, mas convertê-la no máximo de benefícios para os súditos. 
Mal usadas são aquelas maldades que, embora a princípio sejam poucas, 
com o tempo aumentam em vez de se extinguirem. Os que seguem o 
primeiro método podem remediar seus governos perante Deus e os 
homens, como no caso de Agátocles; quanto aos outros, é impossível que 
se mantenham no poder. Donde se nota que, ao tomar um Estado, o 
usurpador deve ponderar que violências precisam ser infligidas e praticá-las 
todas de uma vez, para não ter de renová-las a cada dia e assim poder, não 
as renovando, tranquilizar os homens e seduzi-los com benefícios. Quem 
agir de outro modo, seja por tibieza, seja por maus conselhos, será sempre 
obrigado a empunhar a espada; nem poderá valer-se de seus súditos, já 
que estes, pelas contínuas e renovadas injúrias, não poderão confiar nele. 
Por isso as injúrias devem ser cometidas de uma vez só, de modo que, por 
sua brevidade, ofendam menos ao paladar; ao passo que os benefícios 
devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem saboreados 
(MAQUIAVEL, 2010, cap. VIII). 

 

Outro autor que vai compor o pensamento político europeu é Thomas Hobbes 

(1588-1679); vivendo em meio à Guerra dos Trinta Anos e vendo de perto a eclosão 

de uma guerra civil em território inglês nos anos 1640, escreve seu livro “O Leviatã” 

em 1648. 

Em sua teorização, o autor defende o Estado Absolutista Monárquico, 

afirmando que a natureza egoística dos homens é que lhes permitia chegar em tal 

situação de guerra; o autor coloca que o “Homem é o lobo do homem” e que mesmo 

atingindo suas expectativas, nunca está satisfeito. O problema dessa insatisfação é 

que gera sempre um desejo de saciar suas “paixões”; desfrutando de liberdade, os 

homens entram em conflito uns com os outros, fazendo com que sempre haja a 

expectativa da existência de uma iminente situação de violência e morte. Dessa 

forma, para reverter tal situação, fazia-se necessário que os homens abrissem mão 

dessa liberdade irrefreada, que ele denomina “estado de natureza”, em troca de 

proteção. Tal troca não deveria ser feita com um ente qualquer, mas sim com o 
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Estado que, com seu poder de coerção, criaria leis e se tornaria o responsável pela 

garantia de segurança daqueles em seu território através do medo da punição. Essa 

força do Estado é o monstro bíblico “Leviatã”, uma instituição poderosa que 

garantiria a paz; renunciar à liberdade do “estado de natureza”, para Hobbes, era 

poder desfrutar da liberdade de viver em paz, paz esta provida pelo Estado 

(RODRIGUES, 2008, p. 56-57). 

O trabalho de Hobbes se referia ao ambiente interno vivenciado por ele na 

Inglaterra do século XVII. Com a criação da disciplina das Relações Internacionais 

(RI), já ao final da I Guerra Mundial, no século XX, essa teorização da necessidade 

do Estado vai ser apreendida por alguns autores que fundamentarão a Teoria 

Realista das RI. De acordo com essa linha de pensamento, tal como na Inglaterra do 

século XVII, o Estado é o espelho dos homens; nesse sentido, a “anarquia” 

internacional, ou seja, a falta de um controle central no ambiente global que pudesse 

gerenciar as relações entre os Estados e torná-los obedientes, faz com que o poder 

e sua capacidade de expressão seja o que regulamentará a probabilidade de 

guerras interestatais.  

Por serem soberanos, conforme estabelecido por Vestfália, os Estados não 

poderiam intervir nos assuntos internos uns dos outros, além disso, o que regularia 

uma convivência pacífica entre todos era a capacidade de concentração de poder, 

majoritariamente militar, disponível em cada um. A paz seria estabelecida por 

elementos dissuasórios: assim como as sociedades são reguladas pelas leis 

determinadas pelo poder interno dos Estados e possibilidade de coerção e punição 

jurídica; a sociedade internacional é regulada pela possibilidade de sanções 

econômicas, diplomáticas e, em última instância, ações militares que podem 

culminar em guerras. Nesse sentido, os pontos principais da teoria Realista se 

baseiam na ideia de que o Estado busca sobreviver tendo o poder como ferramenta 

de controle do comportamento dos demais, sendo a paz estabelecida como a 

ausência de guerra, tal como na sociedade controlada pelo Leviatã hobbesiano 

(MORGENTHAU, 1948; ARON; 1962).  

Em contrapartida a essa visão, outros autores acreditam que a paz pode ser 

atingida por meio da cooperação entre os Estados, baseando-se em princípios como 

o de Immanuel Kant, cujo corpo se dá na obediência às Leis e ao Estado. O Direito e 

o desenvolvimento de normas universais poderiam reduzir os riscos de ocorrência 

de conflitos entre esses Estados (KANT, 1784). Mesmo sendo colocado como 
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opostos, Kant concordava com Hobbes na ideia da natureza egoística dos homens, 

dessa forma, ainda que não quisessem se relacionar com os demais, os homens 

fariam isso pela necessidade de garantir sua segurança e a proteção de seus bens.  

No campo internacional, o Direito Cosmopolita (de hospitalidade universal, 

livre circulação de pessoas e alguns princípios preliminares) basearia essas relações 

e tornaria a possibilidade de coexistência entre os Estados mais facilitada. Essas 

concepções Kantianas fundamentarão a Escola Liberal das RI que buscará na 

criação da Liga das Nações e na posterior fundação da Organização das Nações 

Unidas o abandono da guerra como prática estatal e colaboração para resolução 

pacífica das disputas entre os Estados (BULL, 1977). 

Um ponto interessante destacado por Rodrigues (2008, p. 69) é que: 

O direito cosmopolita que Kant defende como primordial para a definitiva 
superação do estado de natureza se baseia na noção de hospitalidade 
universal por meio da qual todo homem e todos os bens produzidos pelo 
homem teriam o direito de circular livremente e de serem acolhidos por toda 
Terra, entendida como patrimônio comum da espécie humana. 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o surgimento das RI, formalizado a 

partir de 1917, na realidade, se deu em meio ao auge do Imperialismo: enquanto 

esses Estados discutiam maneiras de colaboração e definição de direitos e 

obrigações, exploravam territórios que haviam colonizado alguns séculos antes nas 

mais diversas partes do mundo.  

Esse Direito Cosmopolita Kantiano está determinado apenas aos Estados 

europeus e não a seus territórios exteriores. Para Jones (2006, p. 30) esse momento 

histórico era marcado por profundas concepções racistas e ideológicas que dividiam 

aqueles que deveriam dominar e aqueles que deveriam se sujeitar à dominação. É 

nesse contexto em que a disciplina de Relações Internacionais nasce, algo que se 

propõe como relevante a todos os povos e etnias, mas que é originário de um 

momento exclusivista. O autor segue criticando os conceitos das RI como puramente 

europeus e ocidentais e aponta que “[...] As teorias de RI se preocupam 

principalmente com o Estado como forma particular de ordem política, entretanto, 

apesar disso, essas mesmas teorias ignoram as diferenciações históricas e 

especificidades de estados e sociedades” (Idem). 

 Nesse contexto de adaptação de teorias e a posterior exportação do 

pensamento ocidental ao redor do globo, é importante tratar sobre a formação do 
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que se conhece hoje por “Sistema Internacional” e os efeitos da colonização às 

diferentes nações que posteriormente se tornarão Estados.  

 

1.4 Sistema Internacional, Colonização e Necropolítica  

Apesar do já citado tratado Paz de Vestfália ser considerado o marco do 

estabelecimento de um “equilíbrio de poder” nas relações entre os países europeus, 

desde a antiguidade acordos demarcando fronteiras e regiões de influência já 

haviam sido estabelecidos.  

Claudio Cioffi-Revilla (2001) analisa as origens do Sistema Internacional indo 

desde 6.000 A.C. até 1.500 B.C. e afirma que esse modelo vestfaliano de 1648 é 

“apenas a mais recente configuração política que data de milhares de anos”. O autor 

também define o Sistema Internacional como: 

Um sistema político internacional é um conjunto de políticas ligadas por um 
conjunto de interações (padrões de comportamento no "complexo político 
mundial"). Um conjunto de políticas não constitui um sistema internacional, 
mesmo se localizado na mesma região, a menos que as políticas interajam 
através de um conjunto de relações políticas, econômicas ou militares 

(CIOFFI-REVILLA, 2001, p. 7)29. 
 

Além disso, este autor também questiona as origens dos tratados, conquistas 

e transações das primeiras interações entre os diferentes sistemas. Assim, ele 

afirma:  

Por exemplo, guerra, imperialismo, rivalidades, colonialismo, comércio e 
provavelmente também alianças, já são observáveis durante o quarto 
milênio A.C. Além disso, alguns desses padrões, como comércio e guerra, 
ocorrem ainda mais cedo, durante os períodos de Ubaid. Os demais 
padrões do "complexo político mundial" ocorreram durante o período ED 
[Dinástico Arcaico] (3000 a 2500 a.C.) no mais tardar, então o sistema 
político internacional foi totalmente formado em meados do terceiro milênio 
A.C. Com base nessas descobertas, portanto, o sistema internacional tem 
pelo menos 5.500 anos e não 500 anos, como no modelo de Vestfália. Essa 
duração muito mais longa para a verdadeira era do sistema político 
internacional tem inúmeras implicações que devem ser trabalhadas por 
estudiosos de ciências políticas e relações internacionais (CIOFFI-REVILLA, 
2001, p. 12-13)30. 

 
29 No original: “An international political system is a set of polities linked by a set of interactions 
(patterns of behavior in the “world politics complex”). A set of polities does not constitute an 
international system, even if located in the same region, unless the polities interact through a set of 
political, economic, or military relations”.  CIOFFI-REVILLA, Claudio. Origins of the International 
System: Mesopotamian and West Asian Polities, 6000 B.C. to 1500 B.C. In: Annual Meeting of the 
American Schools of Oriental Research (ASOR), nov. 2001. 20 p. 
30 No original: “[...] For example, warfare, imperialism, rivalries, colonialism, trade, and probably also 
alliances, are all already observable during the fourth millennium B.C. Moreover, some of these 
patterns, such as trade and warfare, occur even earlier, during the ‘Ubaid periods. The remaining 
patterns of the “world politics complex” all occur by the ED periods (3000 to 2500 B.C.) at the latest, so 
the international political system was fully formed by the middle of the third millennium B.C. Based on 
these findings, therefore, the international system is at least 5,500 years old, not 500 years old as in 
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No mundo ocidental, por exemplo, um dos primeiros tratados internacionais 

data de 2.100 A.C. e foi celebrado entre as cidades-estados mesopotâmicas Lagash 

e Umma; o tratado foi escrito num bloco de pedras e estabelecia a “santidade” das 

fronteiras e a demarcação desses espaços (WESTBROOK; BECKMAN, 2003, p. 

241). Já no Oriente, um dos primeiros registros datam de 706 A.C. entre os reinos da 

China e do Tibet, que após muitas disputas, iniciaram por meio deste passo um 

acordo para o estabelecimento inicial das fronteiras entre os países (PAN, 1992, p. 

127). 

Ainda assim, essa história da dominação de novos territórios fora da Europa é 

bastante contada e conhecida ao redor do globo: passando por um grande nível de 

desenvolvimento e coesão, as nações que se consolidarão neste continente vão 

buscar outras formas de expansão motivadas, principalmente, pelo modelo 

capitalista que se estabelecia na época. Novais (1969, p. 251) define colonização da 

seguinte maneira: 

Colonização significa, no plano mais genérico, alargamento do espaço 
humanizado, envolvendo ocupação, povoamento e valorização de novas 
áreas (Sorre); mais estritamente. como processo criador de colônias, essas 
novas regiões configuram entidades políticas específicas (colônias), que se 
definem na relação bilateral metrópole-colônia (Hardy); historicamente, na 
época Moderna, entre a expansão ultramarina européia e a revolução 
industrial, exploração e povoamento (Leroy-Beaulieu) constituem-se nos 
dois sentidos básicos em que se processa o movimento de europeização no 
mundo, delimitando as duas categorias fundamentais de colônias geradas 
nesse período. 

 

Ele argumenta que no modelo Absolutista, a organização dos estados e maior 

unificação e homogeneização destes, o desenvolvimento do capitalismo comercial 

que se traduzirá nas políticas mercantilistas compõem o contexto da expansão 

ultramarina dos europeus e culmina no estabelecimento das colônias externas. É 

exatamente por seguir esse modelo mercantilista, que preconiza a abertura de novos 

mercados e seu monopólio para obtenção de balança comercial favorável, que se 

estabelecem as colônias (Idem, p. 257). 

Um dos principais eventos conhecidos no estabelecimento e divisão dos 

territórios entre os países europeus foi a Conferência de Berlim (1884 - 1885) que 

culminou na conhecida “partilha” da África. Contudo, antes de chegar neste estágio, 

 
the Westphalian model. This much longer duration for the true age of the international political system 
has numerous implications that must be worked out by political science and international relations 
scholars. The longer duration also yields much greater variance across variables, which is necessary 
and desirable for developing and testing better theories of world politics”. In: Ibidem. 
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os europeus já haviam invadido os territórios localizados no que se conhece 

atualmente como “Ásia”. Como em todos os locais onde se instalaram, muito antes 

da experiência colonial, os espaços asiáticos já haviam consolidadas de maneira 

“autóctone” suas próprias formas de governo e estruturação de suas sociedades.  

A partir do século XV, Portugal e Espanha foram os primeiros europeus a se 

instalarem no continente asiático, sendo os portugueses mais presentes nos portos, 

enquanto espanhóis se ocupavam em explorar internamente as civilizações nas 

quais se estabeleciam; posteriormente, alguns séculos mais tarde, ingleses e 

holandeses também se firmaram na região. Por ser o capitalismo e a busca de 

expansão em novos Mercados o principal objetivo dos colonizadores estes 

aproveitavam-se das já consolidadas relações comerciais entre as sociedades 

asiáticas estabelecidas desde o século VI, nas quais comercializava-se, 

majoritariamente, grãos e especiarias (JAMESON, 2008, p. 6). 

Não é possível, contudo, tratar sobre colonização sem abordar uma das 

principais discussões acerca do tema que vem sendo amplamente difundida nos 

últimos anos: a Necropolítica. 

 

1.4.1 “Deixar morrer e permitir viver”: o pensamento de Achille Mbembe 

De acordo com Vico Melo (2019), é muito comum referir-se aos Estados ou 

Estados-nação sem problematizar ou questionar sua natureza. Baseando-se nos 

moldes e estudos anglo-saxões e franceses, assume-se que sejam unidades 

dotadas de população, território e do monopólio legítimo da força, e há pouca 

visibilidade às abordagens não ocidentais que questionem tais afirmações. Para o 

autor (MELO, 2019, p. 25-26): 

O colonialismo foi responsável pela destruição e apagamento dos diferentes 
modelos de organização sociais não-ocidentais, assim como pela imposição 
de estruturas políticas e sociais exteriores às realidades locais das colônias. 
Não há como desvencilhar a violência colonial com suas dinâmicas 
hierárquicas de centro-periferia, da análise sobre a concepção de Estado. O 
capitalismo/colonialismo foi responsável, através de um processo de co-
constituição com o Estado moderno, de impor violências (físicas e 
simbólicas) contra populações não-europeias – instituindo a questão de raça 
como classificação hierárquica (MBEMBE, 2016; 2017) – políticas sexuais 
de “domesticação”e inferiorização das mulheres (FEDERICI, 2017) e contra 
grupos “não-conformados” e “minorias” no espaço da soberania estatal 
(BLANEY, INAYATULLAH, 2000). 

 

O liberalismo baseado nas ideias iluministas, difundiu o pensamento de 

divinização do Estado, colocando-o uma “entidade” acima do bem e do mal que 
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coordena todos aqueles abaixo de si. Esse pensamento foi desenvolvido também 

por Hegel (1837) que, de acordo com Melo (2019), apontava o Estado como o nível 

maior de progresso, onde todos poderiam se desenvolver e findar o estado de 

natureza egoísta, substituindo o individual pelo universal.  

Naquele momento, nos séculos XVI e XVII os estados estavam se formando 

na Europa, fato que se deu o nome de “Estado moderno”. Ainda segundo Melo 

(2019, p. 27) essa nomenclatura é problemática porque determinava que os 

europeus eram mais avançados e superiores do que as sociedades não-ocidentais 

que se organizam de maneiras diferentes, sendo designadas como “atrasadas” ou 

“primitivas”. Foi com a Paz de Vestfália que se estabeleceu a ideia de soberania, na 

qual dentro de um espaço designado, seria concentrado no Estado todo o poder; a 

partir disso, foram estabelecidas as fronteiras entre uns e outros. Montenegro, Pujol 

e Posocco (2017, p. 144) afirmam que: 

[...] a definição de fronteiras e territórios não é inocente. Primeiro, é uma 
prática localizada com interesses investidos. Além disso, tem o efeito 
significativo de sinalizar algumas diferenças como transcendentais. 
Finalmente, o mapa não mostra a posição a partir da qual o mapa foi 
desenhado, e este é um efeito de força de suma importância, pois constitui 
uma prática localizada que esconde sua localização. Esses processos de 
diferenciação determinam alteridades essenciais. Práticas e discursos de 
fronteira constituem “outros” essenciais que definem contextos de 

vulnerabilidade ou de vida nua (Tradução nossa)31.  
 
 De acordo com os autores, existem olhares codificados nos mapas, visões 

estas que têm o poder de definir fronteiras e influenciar práticas sociais; para os 

acadêmicos, essa diferenciação entre os que estão dentro e fora de determinado 

espaço territorial tem papel fundamental para o que o teórico francês Michel 

Foucault (1974) definiu como “biopolítica” e “biopoder”. 

Talvez, um dos mais importantes trabalhos deixados por Foucault (1926 - 

1984) tenha sido a compreensão acerca do “controle de corpos” e a função do 

Estado no estabelecimento da “vida” de suas populações. Segundo Duarte (2008), a 
 

31 No original: “This metaphor illustrates that the definition of borders and territories is not innocent. 
First, it is a localized practice with invested interests. Moreover, it has the significant effect of flagging 
some differences as transcendental. Finally, the map does not show the position from which the map 
is drawn, and this is a power effect of paramount importance as it constitutes a localized practice that 
hides its localization. These processes of differentiation determine essential alterities. Practices and 
discourses of bordering constitute essential Others that define contexts of vulnerability or bare life. 
This is a process that is subjectively interiorized and fantasmatically understood as one’s identity. 
Borders and territories, as axes of differentiation, constitute the basic foundation for biopolitical and 
necropolitical practices. Differences become essential. Biopolitics open certain bodies for circulation 
and transform them in objects/subjects of power by processes of subjectivation”. In: MONTENEGRO, 
Marisela; PUJOL, Joan; POSOCCO, Silvia. Bordering, exclusions and necropolitics. Qualitative 
Research Journal, vol. 17, issue: 3, p.144. 2017. 
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percepção do autor francês se deu na observação das dinâmicas políticas ocorridas 

na virada do século XVIII ao XIX: com o aumento da população nos Estados 

europeus, o interesse do exercício de poder soberano havia mudado, passando de 

controle e disciplinarização individual para gestão da vida das populações de 

maneira planificada.  

Nesse sentido, era interessante ao poder estatal implementar políticas 

públicas para regrar, gerir, administrar e normalizar esses corpos que passaram a ter 

valor político. No entanto, o que Duarte destaca sobre o pensamento de Foucault é 

que, para haver esse “cuidado” sobre uns era necessário que houvesse maior 

violência e crescentes mortes de “outros” para se garantir a sobrevivência de 

determinada população (DUARTE, 2008, p. 4). 

Hilário (2016) aponta que Foucault escreveu no contexto de ascensão e 

expansão do capitalismo que precisava do maior número de corpos aptos a trabalhar 

para produzir ao máximo. O corpo seria uma máquina de produção, da qual era 

necessário extirpar todo e qualquer tipo de anomalias e desvios por meio de normas 

e proibições. Segundo este autor, o entendimento do filósofo francês sobre o poder é 

que este se manifesta de maneira “microfísica” incidindo sobre os corpos individuais 

em práticas cotidianas, isto é, “o poder produz subjetividades adequadas às formas 

sociais, em específico ao capitalismo. Nesse quadro, o corpo é a realidade política 

por excelência, o meio através do qual o poder se atualiza e se legitima” (HILÁRIO, 

2016, p. 198). 

Para conquistar este objetivo, são formadas instituições como hospitais, 

escolas, quartéis, prisões visando à disciplinarização desses corpos para formá-los, 

corrigi-los e deixá-los saudáveis para, assim, continuar vivos e produzindo 

mercadorias. Esse poder disciplinar é, na leitura de Hilário (2016, p. 199) “um poder 

de vida, cuja função não é matar, mas operar a imposição da vida. O antigo poderio 

de morte da soberania é substituído pela ‘administração dos corpos’ e a ‘gestão 

calculadora da vida’”. 

Segundo Fátima Lima (2018, p. 24), o poder em Foucault não é algo isolado, 

mas só pode ser compreendido através da análise dos discursos e práticas sociais 

produzidos em determinados contextos, os “saberes modernos”, a produção das 

“verdades” que se estabelecerão com objetivo de sujeição dos corpos e sua 

utilização produtiva. Ao longo dos anos, esses conceitos desenvolvidos por Foucault 
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vieram sendo estudados por diversos autores, dentre eles o filósofo italiano Giorgio 

Agamben.  

Na análise de Duarte (2008), o autor italiano aponta que a biopolítica é uma 

ação do poder soberano que politiza “a vida nua” (homo sacer) decidindo sobre a 

humanidade do ser vivo. Na leitura de Wermuth e Nielsson (2018), existe uma 

constante disputa entre direito e política, uma espécie de área cinza na qual habita a 

“exceção”. O filósofo alemão e membro do partido Nazista, Carl Schmitt, apontou 

que o Direito Romano permite a existência de uma exceção, ou seja, a suspensão 

da Constituição dos Estados para que a “ordem” seja restabelecida.  

Essa situação excepcional pode ser declarada nos países “democráticos” em 

que ocorram invasões estrangeiras, calamidade pública ou grave “ameaça” à ordem 

democrática. Nesse sentido, ocorreria a retirada dos Direitos que se estabeleceram 

em primeira instância como protetores das populações, permitindo a eliminação do 

que se considera o “inimigo” daquele Estado baseado na justificativa de proteção da 

população.  

Bignotto (2008, p. 406) analisa o trabalho de Schmitt e aponta que para o 

jurista alemão, “soberano é aquele que decide do estado de exceção”; como a 

Constituição não pode prever essa excepcionalidade, ela apenas determina quem 

poderá agir nesses casos, e assim emerge o soberano como figura central. O 

soberano vai decidir sobretudo quando a ordem política está suspensa, suprime os 

legisladores e interrompe direitos em nome da preservação do Estado. É por esse 

caminho que Agamben vai desenvolver seu pensamento. 

O filósofo italiano aponta que essa dita exceção tem se tornado um 

mecanismo cada vez mais normalizado nas democracias modernas, e sua análise 

abrange desde o período nazista até os mais recentes anos da administração Bush 

(2001-2009) nos Estados Unidos. Para Agamben, essa situação excepcional denota 

que não apenas os inimigos políticos daqueles Estados podem ser eliminados, mas 

também todos os cidadãos que não se encaixem dentro daquela ordem política que 

está sendo determinada pelo soberano. Esses recursos vão se estabelecer nos 

mecanismos jurídicos que farão parte dos “Estados democráticos de direito” que 

surgiram na virada do século XIX para o XX (ALCÂNTARA, 2019).  

Essa é ainda a leitura de biopolítica que o autor faz, apontando que ao invés 

de ser o surgimento de algo contemporâneo, na verdade é a “culminância de um 

processo “que vem sendo construído e se torna mais contundente com a constante 
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proximidade entre direito e violência (WERMUTH; NIELSSON, 2018, p. 96-97). 

Bignotto (2008, p. 404) observa que o pensamento de Agamben é interessante 

justamente por trazer como essa ideia de exceção e sua gestão faz com que haja 

riscos incompatíveis com qualquer forma de democracia.  

Duarte (2008, p. 10) afirma que, na visão de Agamben, “enquanto houver 

poder soberano haverá vida nua e exposta ao abandono e à morte” e destaca que: 

cada vez mais vem se tornando tênue e instável a linha divisória que desde 
sempre demarcou a fronteira entre a vida qualificada (bios politikos), isto é, 
a vida que merece ser vivida e que, portanto, deve ser protegida e 
incentivada, e a mera vida (zoe), a vida nua desprovida de garantias e 
exposta à morte (Idem). 

 

 Ou seja, caso um grupo represente uma ameaça, seja ela suposta ou real, é 

permitido que os direitos sejam suspensos para que suas vidas sejam mais bem 

controladas. Um apontamento interessante feito por Wermuth e Nielsson é que toda 

a construção dessa situação de exceção não acontece sem a permissão e adesão 

do “cidadão comum”. Nas palavras dos autores: 

[...] através de uma série de pequenas concessões cotidianas da qual 
participaram a maior parte da população, pessoas que não se achavam 
apenas cidadãos, mas um pouco mais: “cidadãos de bem”. Os monstros, 
afinal, eram os outros, e o horror ali permitido não aconteceu de uma vez, 
foi acontecendo um pouco por dia, paulatinamente. Nenhuma das grandes 
barbáries da história humana foi consumada sem o silêncio da maioria, um 
silêncio que se inicia no cotidiano de uma vida aparentemente democrática 
(WERMUTH, NIELSSON, 2018, p. 101). 

 

Nessa constante e subliminar construção de incluídos e excluídos, vai se 

desenvolvendo o que Achille Mbembe denomina “necropolítica”, ou seja, uma das 

formas de subjugação da vida e a contínua produção da morte. De acordo 

Guilherme Werlang (2020), é o próprio funcionamento do Estado-nação que 

promove as políticas da morte, reforçando e disseminando práticas racistas, 

homofóbicas, xenofóbicas, misóginas e outras. Ainda segundo o autor, 

Mbembe prova que o biopoder de Foucault é insuficiente para entender as 
relações de inimizade e de perseguição contemporânea, já que existe uma 
necropolítica em curso para produzir os “mundos da morte”. Quando o 
funcionamento do Estado escancara a necropolítica como regime de 
governo das populações, passamos a descrever a desordem como 
“emergência”, “conflito armado” ou “crise humanitária”. [...] Foucault remete 
para o poder de gerir a vida e a morte, separando biologicamente os que 
merecem viver e os que merecem morrer. Mbembe argumenta que, numa 
economia do biopoder a função do racismo é regular a distribuição da morte 
e tornar possível a função assassina do Estado (necropolítica). O racismo, 
segundo Matoso (2016) é a condição de exercício do moderno direito de 
matar. Ele está presente na base dos fundamentos neoliberais, tanto nos 
dispositivos de guerra e na destruição de populações civis, quanto na 
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política de morte aplicada aos migrantes e refugiados (WERLANG, 2020, p. 
52; 56). 

 

  Conforme exposto por Hilário (2016, p. 203), a proposta de Mbembe é trazer 

epistemologias e saberes a partir da África pensados por seus próprios intelectuais.  

Na realidade, o olhar do autor sobre este continente casa com outras partes do 

mundo que compreendem a periferia do capitalismo e os fenômenos que se 

desenrolam nesses espaços. Em contraponto com a visão de Foucault que apontava 

a necessidade de produção de vida e adequação dos corpos para que servissem ao 

capital, Mbembe pontua que, com a crise capitalista a partir da metade do século 

XX, a presença de máquinas e outras mudanças, boa parte do trabalho tornou-se 

dispensável assim como os corpos que o exerciam. Nesse sentido, o processo 

político passa a produzir a morte e o Estado de “exceção” passa a ser a regra que 

permeará as vidas das populações. 

Já no início de seu ensaio “Necropolítica”, Mbembe (2018, p. 7) questiona: 

“Se considerarmos a política como uma forma de guerra, devemos perguntar: que 

lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano (em especial o corpo ferido, 

massacrado)? Como eles estão inscritos na ordem do poder?”. Compondo seu 

pensamento, o autor afirma que a soberania está diretamente ligada à gestão da 

morte e transgressão dos limites inicialmente estabelecidos na política; em sua visão 

a soberania se expressa “predominantemente como direito de matar” (Idem, p. 16). 

Para Mbembe, o sistema de plantation e a escravidão compõem um dos 

primeiros experimentos biopolíticos: o escravo perde seu lar, perde os direitos sobre 

seu corpo e seu estatuto político. Sua vida é reduzida a tal ponto que passa a ser 

propriedade do senhor e como é visto apenas enquanto objeto de trabalho, é 

mantido vivo, mas sob circunstâncias abjetas e violentado a todo momento. É, na 

realidade, o terror e a violência que moldam a forma como este corpo vai ser tratado: 

considerado “coisa”, torna-se uma “sombra personificada” (MBEMBE, 2018, p. 28-

30). 

O autor destaca que o racismo foi a base para implementação de diversos 

processos de experimentação nas colônias como proibição de casamentos, 

esterilização forçada, extermínios; que elevaram o potencial de violência a um nível 

que não se conhecia anteriormente. De toda forma, essas violências e biopolítica só 

foram encaradas como práticas absurdas e “desumanas” quando aplicadas na II 

Guerra Mundial em solo europeu, pois não se restringiam apenas aos “selvagens” 
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colonizados, mas foram estendidos aos povos “civilizados” (Idem, p. 32). Conforme 

observa Alcântara (2019, p. 21): 

O escritor antilhano Aimé Césaire já explicitava que não era o crime em si, 
não era a humilhação do homem, ser humano, em si que causava 
indignação, mas o crime contra o homem branco, a aplicação de 
procedimentos colonialistas que se limitavam até aquele momento aos 
árabes, aos cules da Índia e aos negros da África. Complementa: “e é a 
grande acusação que eu lanço ao pseudohumanismo: de ter por muito 
tempo apequenado os direitos do homem, de ter tido, de ainda ter dele uma 
concepção estreita e parcial, em suma, sordidamente racista”. [...] As 
colônias, portanto, são como as fronteiras onde o Estado não reconhece 
outra autoridade a não ser a sua, por serem habitadas pelos considerados 
“selvagens”, seres desumanizados.  

 

De toda forma é neste sistema que se insere a soberania. Mbembe denota 

que o Estado é tido como racional, estável, modelo político civilizado que mecaniza a 

forma de fazer guerra, estabelece o direito de outras entidades políticas similares 

fazerem guerra e estabelecem seus limites territoriais. Em contraponto, a colônia é a 

“fronteira”, na qual não há civilidade, organização, não há um mundo humano; dessa 

forma, não é possível haver paz nesses territórios: 

Em suma, as colônias são zonas em que guerra e desordem, figuras 
internas e externas da política, ficam lado a lado ou se alternam. Como tal, 
as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias de 
ordem judicial podem ser suspensos - a zona em que a violência do estado 
de exceção supostamente opera a serviço da “civilização”. [...] O direito 
soberano de matar não está sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá, o 
soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira. A 
guerra colonial não está sujeita a normas legais e institucionais. Não é uma 
atividade codificada legalmente. [...] As guerras coloniais são concebidas 
como a expressão de uma hostilidade absoluta que coloca o conquistador 
face a um inimigo absoluto (MBEMBE, 2018, p. 35; 36; 37). 
 

 Apesar de parecer que se refere apenas a um passado distante, o trabalho 

desenvolvido pelo autor camaronês se encaixa em diversas e atuais realidades ao 

redor do mundo, sobretudo quando se trata da periferia do sistema internacional. 

Neste espaço, a colonização deixou marcas sociais que não conseguiram ser 

superadas, tendo-se em vista que a mentalidade de plantation, de controle de corpos 

e subjugação daqueles que não se encaixam no modelo estabelecido pelo soberano 

segue sendo uma prática que se tornou regra, cotidiana. 

Mayblin (2020, p. 108) observa que a colonização produziu imaginários que, 

para além de culturais, estabeleceram diferentes direitos para diferentes pessoas 

categorizadas para diferentes fins dentro do mesmo espaço. A autora utiliza a 

necropolítica para estudar os fenômenos migratórios na Europa e os tratamentos 

que imigrantes recebem por parte das políticas públicas. Ela nota que as ações de 



 

43 

permitir que barcos com requerentes de asilo afundem, fechar fronteiras, incendiar 

acampamentos são ações que, apesar de ferirem os Direitos Humanos, partem de 

um consenso político de que algumas vidas valem mais do que outras, crença 

embasada e historicamente incorporada a partir da colonização. 

Lima (2018) aponta que questões étnicas e raciais estão no centro do debate 

necropolítico, afirmando que mesmo após o fim da colonização e o estabelecimento 

das democracias nos países, as marcas coloniais não desapareceram e, por meio 

de práticas racistas elas permanecem presentes no cotidiano da maior parte das 

populações, sobretudo no Sul global. Ela afirma: 

[...] nós nos constituímos desde o princípio e no seu fim numa zona de 
exceção. A exceção nos marca e os seus efeitos modelam as práticas 
discursivas reatualizando os traços de colonialidade, colocando em 
suspensão o que realmente almejamos ou queremos dizer quando falamos 
em democracia, principalmente em contextos que se constituíram sob o mito 
da democracia racial. Falar que nos constituímos desde sempre numa 
exceção é perceber que as nações que passaram pelo processo de 
colonização, que as formas da colônia representaram “[...] o lugar em que a 
soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem 
da lei (ab legibus solutus) e no qual a ‘paz’ tende a assumir o rosto de uma 
‘guerra sem fim’”(Mbembe, 2018, p. 32-33), guerra essa conduzida e 
legitimada pelo Estado no qual “[...] o direito soberano de matar não está 
sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá, o soberano pode matar a qualquer 
um ou de qualquer maneira. A guerra colonial não está sujeita a normas 
legais e institucionais” (Mbembe, 2018, p. 36). Esse processo acabou por 
configurar tanto territórios quanto práticas sociais, principalmente nos 
espaços onde estão as populações negras, racializadas e pobres nos 
contextos de colonialidade. As guerras assumiram formas atuais e se 
repetem microcapilarmente em diferentes cenários” (LIMA, 2018, p. 27). 

 

Em seu trabalho sobre violência política, Abraham et. al (2010, p. 1-2), 

afirmam que a violência política não é um fenômeno novo, apesar da atenção 

midiática que algumas de suas formas recebem. Na leitura dos autores, a natureza 

política da violência varia de acordo com o local, propósito, objeto e efeito; ainda, o 

tipo de violência estudada por eles abarca, principalmente, as condições estruturais 

que possibilitam práticas do Estado contra comunidades vulneráveis, cidadãos ou 

“militantes extremistas”. 

De acordo com estes autores, a violência pode ser entendida como uma 

tecnologia estratégica da política moderna. Analisando a violência estrutural 

cotidiana, apontam que as constantes e cotidianas agressões são normalizadas e 

movimentos que tentam interromper esse ciclo são tidos como aqueles que 

pretendem quebrar a “ordem pública”. Assim, servem como argumento ao Estado 

pelo monopólio dessa violência, visando garantir o funcionamento das ideias de 
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“Estado de Direito”, “ordem pública” e outras condições de operação “normal” desse 

Estado (Idem, p. 4). 

Ao longo do trabalho, os citados acadêmicos buscam compreender as 

violências que ocorrem nos Estados. Um dos pontos de destaque são os conflitos 

étnicos e identitários, presentes principalmente no contexto do Estado pós-colonial 

que possui vulnerabilidade diante de crises e no qual existe sempre a possibilidade 

de fragmentação devido aos efeitos da colonização. Ainda, as elites constróem ou 

manipulam as identidades e conflitos entre estas que, aliados a outras privações 

econômicas e sociais, poderá gerar contendas; tal vulnerabilidade pode ser 

explorada por líderes políticos para garantir a manutenção de seus postos 

privilegiados (ABRAHAM, et. al. 2010, p. 9-11). 

A produção editada por Abraham, Newman e Weiss (2010) tem como foco o 

Sul e Sudeste asiáticos, justamente pela “legitimidade incompleta do Estado 

moderno” que estrutura a política contemporânea nessas regiões; nos casos 

analisados, os autores apontam que a violência “é cotidiana, comum, estratégica, 

difundida e instrumental”. Ainda, em suas palavras32: 

Um Estado nascido da violência, e a sociedade que é seu produto, não 
podem deixar de permanecer marcados por essa experiência, mesmo 
quando a violência é justificada e celebrada como uma vitória histórica do 
nacionalismo anticolonial. [...] Não é de surpreender que, dada a sua 
abrangência afetiva, a violência política dificilmente seja um instrumento 
mudo: está profundamente impregnada de significados políticos, mesmo 
que esses significados mudem com o tempo e para públicos diferentes. A 
violência política, nesse sentido, é constitutiva do campo político e não 
anômala, como supõe grande parte da literatura sobre conflitos armados 
(ABRAHAM et. al., 2010, p. 11-12. Tradução nossa). 

 

Para eles, “a violência nunca é ‘sem sentido’: é um conjunto de estratégias 

políticas em meio a outras” (Idem). Esse pensamento vai de encontro à visão de 

Mbembe (2018, p. 41) sobre a soberania e o exercício de poder: “a soberania é a 

capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e 

quem não é”.  

 
32 No original: “A state born in violence, and the society that is its product, cannot but remain marked 
by that experience, even when the violence is justified and celebrated as a historic victory of anti-
colonial nationalism. [...] Not surprisingly, given this affective range, political violence is hardly a mute 
instrument: it is deeply imbued with political meanings, even if those meanings change over time and 
for different audiences. Political violence in this sense is constitutive of the political field rather than 
anomalous, as so much of the armed-conflict literature supposes”. ABRAHAM, Itty; NEWMAN, 
Edward; WEISS, Meredith L. Introduction – The politics of violence: Modalities, frames and functions. 
In: ABRAHAM, Itty; NEWMAN, Edward; WEISS, Meredith Leigh (Ed.). Political violence in South 
and Southeast Asia: critical perspectives. United Nations University Press, 2010. p. 11-12. 
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As ações violentas formaram boa parte das nações do Sudeste Asiático e 

vêm evoluindo de tal forma a se tornarem necropolíticas, amplamente difundidas e 

presentes nas diversas realidades da região, sobretudo em Mianmar, caso que será 

melhor analisado posteriormente. 

 

1.4.2 A colonização do Sudeste Asiático 

Achille Mbembe também observa que a divisão territorial dos espaços foi uma 

das principais ações coloniais, nas quais se estabeleceram acessos proibidos a 

certos locais e fragmentação dos territórios para enfraquecer movimentos, dividindo 

espaços ocupados em uma rede “complexa de fronteiras e várias células isoladas”. 

Essa dispersão e separação redefinem a relação entre espaço e soberania; ainda, a 

natureza também dita como se dará a ocupação colonial com as diversidades 

topográficas de vales, montanhas, cursos d’água, permitindo a definição de 

ambientes mais “estratégicos” a serem dominados (MBEMBE, 2018, p. 43-44). 

No mapa abaixo é possível compreender como eram as divisões entre as 

civilizações do Sudeste Asiático antes da demarcação moderna dos Estados: 
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Figura 1: Mapa do Sudeste Asiático pré-colonial 

 (In: WINICHAKUL, 1994, p.2). 
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O modelo de exploração e obtenção de lucro adotado pelos colonizadores foi 

por meio da criação de empresas com o objetivo de controlar o comércio nas regiões 

nas quais estavam. Um dos grandes exemplos dessa metodologia é a Companhia 

das Índias Orientais, que possuía versão inglesa e holandesa. Alguns diferenciais 

dessas empresas privadas era que não dependiam exclusivamente das metrópoles, 

possibilitavam a manutenção de espólios fixos, além de obter direitos exclusivos de 

comércio com os “Estados” nos quais estavam inseridos (TARLING, 1992a, p. 357). 

David Kang (2005, p. 54-57) faz uma análise do “sistema internacional” 

asiático entre 1.300 e 1.800 D.C. até a chegada dos primeiros europeus. Em seu 

estudo, o autor afirma que havia uma ordem hierárquica nas relações entre as 

diferentes organizações políticas existentes na região, que ele descreve como sendo 

“estados nacionais” por já possuírem durante muito mais tempo que os europeus a 

coesão e organização características de Estados-nações.  

Analisando as interações entre China, Coreia, Japão, Tailândia e Vietnã, ele 

observa que esses países reconheciam a centralidade chinesa. Tal fato não os 

tornava inimigos, mas criava um sistema estável cujas relações políticas e 

econômicas eram regulamentadas pelos chineses cujo imperador deveria ser 

reconhecido e reverenciado pelos demais; ainda assim, tais espaços políticos 

possuíam liberdade para lidar com suas questões internas e uns com os outros. Não 

havia o menor interesse chinês em invadir ou guerrear com esses povos, além do 

que, para estes, manter boas relações com o poder central lhes garantia segurança 

e reconhecimento de suas independências. Além disso, o autor destaca que os 

negócios com os portugueses e holandeses representavam porções ínfimas nas 

economias desses países asiáticos (Idem, p. 65). 

Assim, diferentemente de uma “balança de poder”, na qual as nações 

competem para manterem-se sempre tão fortes quanto as outras podendo culminar 

em um conflito, no sistema hierárquico apenas o não reconhecimento do poder 

central poderia acarretar retaliações; apesar de serem tributários, as vantagens 

econômicas nas trocas comerciais e proteção diante de outras ameaças garantiriam 

a continuidade dessas relações pacíficas. Conflitos eram mais internos ou apenas 

quando havia mudanças das dinastias no poder, mas não alteraram essa 

estabelecida hierarquia; a chegada dos europeus no século XIX modificou esse 

cenário, causando divisões nos territórios, disputas por hegemonia, colonialismo, 

distensões internas e conflitos externos (Idem, p. 60-74). 
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É nesse aspecto que se torna necessário retornar à discussão a respeito de 

legitimidade. Conforme exposto anteriormente, o reconhecimento de outras unidades 

políticas faz-se necessário para estabelecer um Estado como tal. No entanto, 

quando o assunto é o colonialismo, esse conceito de legitimidade e soberania 

desenvolvidos dentro da mentalidade europeia será suprimido. 

Conforme apontado por Gerrit W. Gong (1984), apesar das diversas culturas 

antigas como a persa, a egípcia e outras já estarem bem estabelecidas e 

organizadas de acordo com suas tradições, a sociedade europeia já havia definido 

padrões de civilização e durante as expedições pelo mundo, esses padrões 

acabaram sendo impostos. O autor explica que esse “padrão civilizacional” é: 

[...] uma expressão das suposições, tácitas e explícitas, usadas para 

distinguir aqueles que pertencem a uma sociedade em particular daquelas 

que não o fazem. Cabem duas distinções: Primeiro, por definição, aqueles 

que atendem aos requisitos do padrão de civilização de uma determinada 

sociedade são trazidos para dentro de seu círculo de membros “civilizados”, 

enquanto aqueles que não se conformam são deixados de fora como “não 

civilizados” ou “possivelmente não civilizados”. Segundo, os padrões de 

civilização se aplicam a estados ou sociedades individuais, bem como a 

sistemas de estados ou sociedades internacionais de estados. [...] Enquanto 

o padrão de "civilização" forneceu às potências europeias uma explicação e 

justificativa para sua expansão global, representou um insulto, uma 

humilhação e uma ameaça fundamental aos orgulhosos e culturalmente 

independentes países não europeus (GONG, 1984, p. 3; 7)33. 

 

 Dentro do contexto de legitimidade, o modelo de Estado estabelecido pelos 

países europeus era considerado “correto” e que, portanto, deveria ser difundido 

amplamente. No entanto, como nesses novos locais eram outras as formas de 

organização social, padrões não-ocidentais de estruturação de um território não 

eram reconhecidos pelos europeus e, portanto, deslegitimados. Segundo Strang 

(1996, p. 31-32),  

[...] As comunidades políticas que ocupavam essas terras raramente podiam 
ser ignoradas. A questão que os ocidentais se perguntavam não era se 
sociedades não ocidentais possuíam estados, mas que tipos de direitos 

 
33 No original: “Generally speaking, a standard of civilization is an expression of the assumptions, tacit 
and explicit, used to distinguish those that belong to a particular society from those that do not. Two 
distinctions pertain. First, by definition, those who fulfil the· requirements of a particular society's 
standard of civilization are brought inside its circle of 'civilized' members, while those who do not so 
conform are left outside as 'not civilized' or possibly 'uncivilized'. Second, standards of civilization 
apply to individual states or individual societies, as well as to systems of states or international 
societies of states. [...] Whereas the standard of 'civilization' provided the European powers with an 
explanation and justification for their global expansion, it represented an insult, a humiliation, and a 
fundamental threat to the proud and culturally independent non-European countries”. GONG, Gerrit W. 
The Standard of “Civilization”. In: GONG, Gerrit W. The standard of" civilization" in international 
society. Oxford: Clarendon Press, 1984. p. 3; 7. 
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reconhecidos - que tipo de soberania - eles pensavam que esses estados 
possuíam [...] havia muita especulação de que vários povos não ocidentais 
eram algo menos do que humano. Justificativas escolásticas para a 
conquista espanhola das Índias entendiam os índios como pecadores, 
pagãos, animais, idiotas e escravos naturais. [...] Os não-ocidentais eram 
vistos como incapazes de compreender os requisitos do direito internacional 
ocidental e como constitucionalmente incapazes de apelar a ele. Por 
exemplo, a anexação de um estado asiático ou africano poderia ser 
contestada legalmente por uma potência européia rival, mas não pelo 
próprio estado anexo34. 

  

De acordo com Boyd e Ngo (2006, p.1) o modelo de estado moderno europeu 

se estabeleceu como forma de análise de outras regiões europeias e o entendimento 

de que esse modelo é considerado o mais moderno e desenvolvido, eliminou 

possibilidades de outras formas serem consideradas como modernas ou tão 

desenvolvidas quanto. Dessa forma, os Estados asiáticos e de outras regiões 

sempre foram estudados partindo-se da visão de que estavam no meio do caminho 

tentando se tornar modernos e funcionais tais como os europeus e, portanto, como 

obstáculos a serem superados. 

A produção do conhecimento realizada no continente europeu foi fundamental 

para justificar a necessidade da presença dos colonizadores: o “Iluminismo” que se 

pregava um rompimento com o passado e o início de algo completamente diferente 

juntamente com a tese de Charles Darwin de que o ser mais adaptado é o que 

consegue sobreviver ao ambiente; foram apreendidos pelas missões coloniais para 

justificar a superioridade europeia em relação às demais culturas que estavam 

sendo dominadas (Idem, p. 33).  

O movimento colonial e a chegada dos europeus no continente asiático 

modificaram profundamente as dinâmicas dessas já bem estabelecidas sociedades. 

Frantz Fanon (1925-1961) importante teórico caribenho retrata a realidade da luta 

dos colonizados e as constantes maneiras pelas quais foram destituídos de suas 

tradições e retratados como “coisas”. Em uma passagem ele afirma: 

 
34 No original: “[...] The political communities that occupied these lands could seldom be ignored. The 
question Westerners asked themselves was not whether non-Western societies possessed states, but 
what kinds of recognized rights - what sort of sovereignty - they thought these states possessed [...] 
there was much speculation that various non-Western peoples were something less than human. 
Scholastic justifications for the Spanish conquest of the Indies understood Indians as sinners, pagans, 
animals, idiots, and natural slaves. [...] Non-Westerners were viewed as failing to comprehend the 
requirements of Western international law, and as constitutionally unable to appeal to it. For example, 
annexation of an Asian or African state could be legally contested by a rival European power, but not 
by the annexed state itself”. STRANG, DAVID. Contested sovereignty: the social construction of 
colonial imperialism. In: BIERSTEKER, Thomas J.; WEBER, Cynthia; (Ed.). State sovereignty as 
social construct. Nova Iorque: Cambridge University Press. 1996, p. 31-32. 
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O mundo colonial é um mundo maniqueu. Não basta ao colono limitar 
fisicamente, quer dizer, com a ajuda da sua polícia e dos seus soldados, o 
espaço do colonizado. Como para ilustrar o carácter totalitário da 
exploração colonial, o colono faz do colonizado uma espécie de quinta-
essência do mal. A sociedade colonizada não se define apenas como uma 
sociedade sem valores. Não basta ao colono afirmar que os valores o 
abandonaram, ou melhor, não habitaram nunca o mundo colonizado. Ao 
indígena declarou-se impermeável à ética, ausência de valores, mas 
também negação de valores. É, atrevemo-nos a dizê-lo, o inimigo dos 
valores. Neste sentido, é um mal absoluto. [...] Os costumes do colonizado, 
as suas tradições, os seus mitos, principalmente os seus mitos, são mesmo 
a marca dessa indigência, dessa depravação constitucional. Por isso, deve 
pôr-se no mesmo plano o D. D. T., que destrói os parasitas transmissores 
de enfermidades, e a religião cristã, que extirpa de raiz as heresias, os 
instintos, o mal (FANON, 1961. p. 36-37). 

  

Achille Mbembe (2018, p. 38-39) afirma que: 

A “ocupação colonial” em si era uma questão de apreensão, demarcação e 
afirmação do controle físico e geográfico - inscrever sobre o terreno um 
novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição de novas 
relações especiais (“territorialização”) foi, enfim, equivalente à produção de 
fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves; a subversão dos regimes de 
propriedade existentes; a classificação das pessoas de acordo com 
diferentes categorias, extração de recursos; e, finalmente, a produção de 
uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram 
sentido à instituição de direitos diferentes, para diferentes categorias de 
pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço; em resumo, 
o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da 
soberania e da violência que ela carregava consigo. Soberania significa 
ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona, 
entre o estatuto de sujeito e objeto. 

 

Mesmo que o mundo da atualidade seja descrito como pós-colonial, não é 

possível corroborar com essa ideia, tendo-se em vista que, apesar de existirem, não 

foram amplamente difundidas e estudadas novas teorias não-europeias para 

compreender as relações entre os Estados e as dinâmicas envolvidas. Os termos 

são um dos dos aspectos mais complexos de serem desenvolvidos, pois, para que 

sejam compreendidas, novas nomenclaturas precisam ser comparadas às já 

existentes, sendo a referência o modelo europeu de descrição de “Estado”, “nação”, 

“nacionalismo” e outros. As marcas da subjugação dos demais são bastante 

profundas e, mesmo que países desfrutem de soberania e sucesso em seus 

governos, ainda é bastante difícil romper com construções tão arraigadas. 

Analisando-se o pensamento indiano de Kautilya anteriormente abordado, é 

inevitável que não se faça certa comparação, pelo menos no nível mental, acerca 

das aproximações entre esta linha de pensamento e a posterior produção da visão 

europeia, desenvolvida por Maquiavel (1469-1527). Com a obra “O Príncipe”, o autor 

é uma das principais referências nas Relações Internacionais e tal tratado é tido 
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como um “guia” de como um governante deveria agir e do que precisaria realizar 

para manter seu poder de autoridade. Shahi (2019, p. 2-3. Tradução nossa) traz o 

seguinte apontamento:  

[...] Como Arthaśāstra de Kautilya é anterior ao 'estado da natureza' de 
Hobbes, ao 'Príncipe' de Maquiavel, à 'natureza humana imutável de 
Morgenthau (animus dominandi) e à 'anarquia' de Kenneth Waltz, os 
estudiosos de RI envolvidos nessa batalha cronológica manifestaram seu 
descontentamento com a rotulagem de Kautilya como 'Maquiavel indiano' e 
não a rotulagem de Maquiavel como 'Kautilya italiano ou mediterrâneo' 
(Acharya, 2014); de fato, novos estudos foram conduzidos para a 
reorientação de Maquiavel como um 'avatar europeu moderno de Kautilya' 
(de Souza, 2011)35. 

 

Nesse sentido, por que não apontar Maquiavel como o Kautilya europeu ao 

invés de ser Kautilya o “Maquiavel asiático”, tendo-se em vista que as ideias do 

indiano surgiram antes das do italiano? Amitav Acharya (2014), direciona o debate 

para uma importante questão: por que não são mais aprofundados e difundidos os 

estudos a respeito das disciplinas não-ocidentais de Relações Internacionais?  

O autor compartilha que seus projetos para uma “RI Global” visam romper 

com o universalismo do iluminismo, baseado na ideia de uma verdade homogênea 

inalterada independentemente do tempo ou do espaço; além disso, buscam a maior 

compreensão das realidades do mundo fora das experiências greco-romana, 

europeia e norte-americana. Tickner (2011, p. 13) afirma que “em vez de procurar 

uma história universal, precisamos descobrir histórias sobre espaços esquecidos 

que respeitam a diferença, mostram tolerância e compaixão e são céticos sobre 

verdades absolutas”. 

A partir disso e das análises dos trabalhos citados sobre a Ásia, nota-se como 

o estabelecimento do nascimento do Estado-nação apenas no século XVII pode ser 

considerado como um mito de fundação, muito mais do que a realidade 

demonstrada nesses exemplos. Ainda assim, as teorias clássicas de Relações 

Internacionais ignoram as possíveis inadequações desse passado, dando-o como 

algo irrevogável e estabelecido. 

 
35 No original: “[...] since Kautilya’s Arthaśāstra predates Hobbes ‘state of nature’, Machiavelli’s 

‘Prince’, Morgenthau’s ‘unchanging human nature (animus dominandi), and Kenneth Waltz’s ‘anarchy’, 
the IR scholars engaged with this chronological battle voiced their discontent with the labeling of 
Kautilya as ‘Indian Machiavelli’, and not labeling of Machiavelli as ‘Italian or Mediterranean Kautilya’ 
(Acharya 2014); in fact, fresh studies were conducted for the relabeling of Machiavelli as a ‘modern 
European avatar of Kautilya’ (de Souza 2011)”. SHAHI, Deepshikha. Prelude. In: SHAHI, Deepshikha. 
Kautilya and Non-Western IR Theory. Nova Deli: Palgrave Macmillan. 2019, p. 2-3. 
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Outro aspecto questionável a respeito das teorias da disciplina é sobre sua 

real “Internacionalidade”: China, Índia e Japão foram importantes culturas desde o 

surgimento das primeiras civilizações e continuam sendo países de extrema 

relevância no cenário mundial, seja por suas economias, estrutura social ou poder 

bélico; no entanto, não se conhece de maneira bastante difundida teorias indianas, 

chinesas ou japonesas de Relações Internacionais e como estudiosos desses países 

enxergam e teorizam o mundo. Talvez não seja a intenção da disciplina ser 

realmente internacionalizada, tendo-se em vista a conveniência que é aos 

Ocidentais que suas visões de mundo continuem sendo reproduzidas amplamente. 

 Infelizmente, seja por limitações idiomáticas e pela parca difusão de teorias 

não-ocidentais, este trabalho se baseará nas perspectivas Construtivista, Pós-

colonialista e Pós-estruturalista. Esta última não será utilizada em larga escala, 

tendo-se em vista que o objetivo do trabalho é analisar e compreender um Estado e 

para o pós-estruturalismo, as organizações sociais são mais fluídas e em constante 

modificação. 

O Construtivismo tem origem norte-americana e ganhou grande repercussão 

nas Relações Internacionais em meio ao pós-guerra fria e na incapacidade das 

teorias clássicas das RI, como Realismo, o neorrealismo, o liberalismo e 

neoliberalismo de explicarem de maneira satisfatória o desfecho de tal conflito. 

Assim como o construtivismo, também surgiram outras correntes teóricas, como o 

pós-estruturalismo, feminismo e outras que contrapõem de maneira radical o 

posicionamento clássico. 

A divisão entre os pensamentos clássicos, considerados materialistas, e das 

novas correntes críticas é que, no primeiro caso, considerando-se o Realismo, por 

exemplo, os Estados são vistos como atores racionais que estão sempre buscando a 

maximização de seus interesses enquanto são “limitados” pelas amarras do Sistema 

Internacional o que culmina num contínuo esforço pela sobrevivência e manutenção 

do poder (BUSSE, 2007). Por outro lado, as teorias relativistas têm como objetivo 

interpretar a realidade e as ações dos Estado, discutindo-se ideias mais profundas 

(ADLER, 1997). 

Adler (1997, p. 323) afirma que o Construtivismo pode ser considerado a 

teoria que está no “meio”, entre os debates das teorias clássicas, consideradas 

como positivistas e das novas correntes teóricas tidas como reflexivistas. Ele define 

essa corrente teórica como a que acredita que o mundo é construído socialmente, a 
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partir das diferentes interpretações a respeito do mundo “material”; ainda, ele aponta 

que não é uma abordagem política per se, diferentemente do Realismo ou 

Liberalismo, mas sim uma teoria social nas quais as definições dos debates nas 

Relações Internacionais se baseiam.  

Além disso, afirma que de acordo com a visão Construtivista, mesmo as 

Instituições do conhecimento social mais antigas e estabelecidas foram criadas por 

meio de entendimentos mútuos em meio às sociedades e que, ao mesmo tempo em 

que podem ser muito valorizadas, podem ser em outro momento deixadas de lado, 

tendo-se em vista que o mundo material é formado pelos significados cognitivos e 

experiências que os atores sociais atribuem a ele. Por fim, Adler afirma: “Os 

construtivistas acreditam que as Relações Internacionais consistem principalmente 

em fatos sociais, que são fatos apenas por acordo humano”. 

Busse (1999, p. 45) corrobora essa afirmação apontando que as ações 

humanas são guiadas pelas normas, regras e instituições criadas e, muito 

raramente, as pessoas fazem um cálculo a respeito de quais escolhas poderiam 

maximizar seus benefícios; ao contrário, elas geralmente não questionam muitos 

aspectos e apenas agem de acordo com as regras sociais previamente 

estabelecidas. Uma das discussões que o autor traz é afirmar que um importante 

aspecto das Relações Internacionais moldados pelas ações e normatizações pré-

estabelecidas é a “identidade”:  

Uma identidade é baseada em normas que podem ser definidas como 
'expectativas coletivas sobre o comportamento adequado para uma 
determinada identidade' (Jepperson et al. 1996: 54). Eles contêm 
prescrições específicas para ação que servem como padrões para orientar o 
comportamento de um ator e permitem que outros avaliem suas ações 
(Idem, tradução nossa)36. 

 

Dessa forma, para o autor, a questão identitária também está ligada ao 

conceito de soberania que regula as ações dos Estados e determina princípios como 

o de autodeterminação e não-interferência. 

Para Adler (1997, p. 330), sobretudo, o Construtivismo está no “caminho do 

meio” entre as teorias já citadas porque seu interesse está em compreender como o 

mundo material e o subjetivo interagem na construção da realidade social e, ainda, 

 
36 No original: “An identity is based on norms which can be defined as 'collective expectations about 
proper behaviour for a given identity' (Jepperson et al. 1996: 54). They contain specific prescriptions 
for action which serve as standards for guiding the behaviour of an actor and enable others to 
evaluate his actions”. In:  BUSSE, Nikolas. Constructivism and Southeast Asian Security. The Pacific 
Review, v. 12, n. 1, p. 45, 1999. 
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mais do que olhar sobre como as estruturas compõem as identidades dos “agentes”, 

ele quer compreender de que maneira esses agentes constituem e formatam essas 

estruturas. Um exemplo que ele dá é sobre o dinheiro:  

Searle argumenta: 'fatos institucionais existem apenas dentro de sistemas 
de regras constitutivas' (Searle, 1995: 28). Por exemplo, quando dizemos 
que 'tais e tais pedaços de papel contam como dinheiro, temos 
genuinamente uma regra constitutiva, porque... Tais e tais pedaços de papel 
[não são suficientes para serem considerados dinheiro, nem] especificam 
características causais que seriam suficientes para permitir que as coisas 
funcionassem como dinheiro sem acordo humano' (Searle, 1995: 44. Apud: 
ADLER, 1997, p. 328)37. 

 

Para o autor, portanto, os fatos sociais são determinados quando fontes 

materiais e subjetivas constroem afirmações que torna difícil e custoso desconstruir 

os argumentos nos quais estão baseados. Adler (1997, p. 336) afirma que o “poder” 

tem papel crucial em moldar e construir a realidade social, pois mais do que apenas 

impor a vontade de um sobre o outro, é caracterizado por ser a fonte da autoridade 

que vai determinar os significados compartilhados, as identidades e práticas dos 

Estados, além de definir quem poderá ter acesso a recursos e benefícios, e aqueles 

que não terão essa chance. 

Apesar de ter essa visão mais geral da descrição da corrente teórica, o autor 

afirma que não é um pensamento totalmente homogêneo. Segundo ele, diferentes 

teóricos desenvolveram as mais diversas abordagens, apoiadas desde a genealogia 

de Michel Foucault até a desconstrução da ideia de “soberania”. Muitos estudam 

como esse conceito influenciou na deslegitimação de países não-ocidentais ao 

mesmo tempo em que foi utilizado para reconstruir a soberania que propiciou a 

dominação colonial em boa parte do mundo (Idem). 

A respeito dessa construção do outro e da determinação dos que poderiam 

ser dominados, Seth (2011) faz uma crítica “pós-colonial” sobre as teorias das 

Relações Internacionais e a parcialidade da definição dos termos recorrentes, bem 

como de seu próprio nome. Cabe ressaltar que o pós-colonialismo é um conjunto de 

teorias transdisciplinares (como tudo que abrange o campo das Relações 

Internacionais) e que debatem as relações entre as imposições imperialistas do 

 
37 No original: “Moreover, Searle argues, ‘institutional facts exist only within systems of constitutive 

rules’ (Searle, 1995: 28). For example, when we say that ‘such and such bits of paper counts as 
money, we genuinely have a constitutive rule, because… ‘such and such bits of paper [are not 
sufficient to be considered as money, nor do they] specify causal features that would be sufficient to 
enable the stuff to function as money without human agreement’ (Searle, 1995: 44)”. In: ADLER, 
Emanuel. Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. European journal of 
international relations, v. 3, n. 3, p. 328, 1997. 
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colonialismo e a construção e dominação dos que serão definidos como “outros”, ou 

seja, não-europeus. Para Seth (2011, p.131), dentro da disciplina se ignora muitas 

vezes a história e, portanto, trata-se de alguns assuntos como pré-estabelecidos e 

que, por isso, não precisam ser contextualizados e explicados.  

Um exemplo é o entendimento de que o Sistema Internacional é “anárquico”. 

Citando Kenneth Waltz (1979), um dos “clássicos” das Relações Internacionais, este 

afirma que, apesar de terem existido diversos tipos de sistemas ao longo dos 

milênios, todos esses tiveram por característica comum serem anárquicos. Ainda 

que muitos partam dessa premissa como verdadeira, outras escolas procuraram 

entender como essa ideia se estabeleceu e se desenvolveu de maneira tal a abarcar 

“todo o mundo”.  

Seth afirma que as descrições feitas por tais autores como Waltz, Bull e 

outros, analisam as expansões europeias não como os eventos violentos e 

sanguinários que foram, mas como movimentos que permitiram que os europeus 

“levassem a civilização” e “unissem” o mundo em torno da estrutura que 

desenvolveram. O autor aponta que nessa estruturação, por muito tempo, os não-

europeus foram excluídos e, quando inseridos, tal inclusão não se tornou um 

movimento de repúdio e tentativa de reconstrução do ambiente estabelecido, mas foi 

apenas uma extensão desse sistema eurocêntrico (Idem). 

Do mesmo modo, Chowdhry e Nair (2002, p. 11-12) afirmam que a crítica do 

pós-colonialismo não se encontra em apenas encarar o mundo como vivendo esse 

“fim” da colonização, mas sim, em compreender que essa forma de dominação e as 

práticas coloniais não chegaram acabaram, sendo ainda reproduzidas de diferentes 

maneiras e através de diversos mecanismos. Utilizando a definição de Darby e 

Paolini (1994), as autoras definem o colonialismo como “um conjunto de práticas 

contínuas que determinam as relações entre o Ocidente e o ‘terceiro mundo’ além da 

independência das antigas colônias”; apesar das contribuições desses autores, 

Chowdhry e Nair afirmam que, ao invés de “construir pontes, faz-se necessário 

revelar e descobrir os traços do Império e da história, recuperando a memória da 

construção hierárquica da disciplina e seus objetos de pesquisa” (idem, p.14). 

Além disso, essas autoras colocam que o conhecimento e sua produção 

foram e ainda são extremamente importantes na reprodução do entendimento e 

diferenciação entre o “eu” e o “outro”, colonizador e colonizado. Citando Edward Said 

(1978), elas afirmam que o que se convencionou como “Orientalismo” foi a criação e 
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desenvolvimento de uma ideia de oriente abordada pelo “empreendimento europeu” 

que moldou as relações de poder e dominação que colocaram o Ocidente como 

superior. Tal ideia, abordada e protegida pelo mundo acadêmico e cultural 

eurocêntrico, difundia a “superioridade” ocidental, em detrimento do mundo oriental.  

Da mesma forma, Adler (1997, p. 336) corrobora a importância da produção 

do conhecimento e como este é profundamente ligado à ideia de “poder”; o autor 

afirma que o conhecimento não é neutro, mas é, na verdade, utilizado para criar e 

reproduzir determinada ordem que beneficie uns prejudicando outros. Ainda, ele 

esclarece que essa leitura entende o poder como sendo um conceito institucional, ou 

seja, baseado na capacidade de incluir ou excluir. 

Ademais, um dos conceitos amplamente difundidos em nome dos “Estados” é 

o de “interesse nacional”: Adler (Idem, p. 337) afirma que essa definição não está 

calcada apenas na determinação dos interesses coletivos de uma sociedade ou de 

apenas um único indivíduo (como os chefes de Estado, por exemplo), mas são 

“entendimentos intersubjetivos”. Tais entendimentos tratam do que é necessário 

para a contínua apreensão de poder, riqueza e influência de tal modo que possuiria 

a capacidade de sobreviver às dinâmicas da política, tendo em consideração o nível 

de distribuição do conhecimento num grupo social.  

Dessa forma os interesses nacionais são determinados pela construção dos 

objetivos e da concordância coletiva sobre as funções que objetos físicos e seus 

significados terão para aquela sociedade. Um exemplo interessante dado pelo autor 

é o seguinte: 

Por exemplo, há 50 anos, não havia valor político e, portanto, nenhum 
interesse no controle de armas, desenvolvimento sustentável e direitos 
humanos universais. Hoje, tanto o valor quanto o interesse nos três são 
tomados de forma intersubjetiva - a segurança internacional passou a 
depender das práticas de controle de armas. As decisões econômicas e 
ambientais domésticas e internacionais são cada vez mais moldadas por 
nossa "descoberta" relativamente recente da natureza finita de nosso 
ambiente global. Os direitos humanos tornaram-se um fator central nos 
interesses das nações democráticas, porque cada vez mais definem suas 
identidades sociais. Porque inventamos conceitos e categorias que usamos 
para esculpir o mundo… e nos encontramos também categorizados 
(Kauffman, 1995: 300. apud ADLER, 1997, p. 340)38.  

 
38 No original: “For example, 50 years ago there was no political value, and thus no interest, in arms 
control, sustainable development and universal human rights. Today, both the value of and interest in 
all three are intersubjectively taken for granted — international security has come to depend on arms 
control practices. Domestic and international economic and environmental decisions are increasingly 
shaped by our relatively recent ‘discovery’ of the finite nature of our global environment. Human rights 
have become a central factor in the interests of democratic nations because they increasingly define 
their social identities. Because we ‘invent concepts and categories that we use to carve up the 
world...and find ourselves categorized as well’ (Kauffman, 1995: 300)”. ADLER, Emanuel. Seizing the 
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 Para Seth (2011, p.174), qualquer explicação satisfatória que tome por base 

compreender de quais maneiras a interação dos europeus com os povos que 

colonizaram compôs e estabeleceu o sistema internacional atual é uma análise pós-

colonial. Ele afirma ainda que o “pós” não é um marcador temporal que abarca o 

período após o mundo colonial, mas que aponta os efeitos dessa era em moldar o 

mundo atual. Ele afirma que este mundo não é fruto do impacto de um ocidente que 

“acordou”, mas que foram constituídos — tanto o mundo quanto o ocidente — com 

base em trocas multifacetadas, desiguais, hierarquizadas e coercivas. 

 Outra crítica realizada pelo autor é que as teorias clássicas das Relações 

Internacionais não abarcam as discussões a respeito desses encontros das 

diferentes culturas, tratando-as como aspectos externos aos debates da disciplina. 

Entretanto, para ele, como uma das formas de apagamento das discussões sobre a 

abrangência das culturas e suas diversas características, os teóricos se acoplaram 

ao desenvolvimento de uma ideia universalista das RI justificado pelo liberalismo: o 

surgimento dos conceitos de soberania, autodeterminação e não intervenção 

solucionam o “problema” na lida com essa multiculturalidade, pois permitem que 

cada qual siga sua própria forma de vida doméstica sendo a diplomacia e o Direito 

Internacional as maneiras de diálogo encontrados para que essas relações se deem. 

 O autor afirma que esse modelo se propagou para o ambiente internacional, 

assim como no ambiente interno, cheio de falhas: ao se declarar neutro e universal 

essa teoria política liberal erra, pois não existe um conhecimento ou procedimento 

“neutro”. Todos os conceitos, i.e. humanidade, nação, nacionalismo, direito; são 

produzidos e reproduzidos histórica e culturalmente e, portanto, calcados em 

particularismos ao invés de universalismos. Seth ainda coloca que o universalismo 

preconiza não apenas uma ideia de onipresença, mas de certa forma uma garantia 

trans histórica, transcultural e/ou transcendental; de nenhuma maneira, os conceitos 

perdem suas bases ocidentais e não deixam de ter também seus particularismos 

(Idem, p. 176-177). 

 Para Chowdhry e Nair (2002, p. 24-27) desvendar as formas de opressão e 

perceber as práticas coloniais europeias e norte americanas são maneiras 

diferenciadas de perceber a resistência; além disso, faz-se necessária também a 

 
middle ground: Constructivism in world politics. European journal of international relations, v. 3, n. 
3, p. 340, 1997. 
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desconstrução do conhecimento. A teoria pós-colonial permite a possibilidade de 

resistência aos discursos dominantes e representações através da composição de 

seus próprios modelos discursivos. Resistência e agência são definidas pela 

“recuperação do eu” rompendo com as amarras da governança colonial e resistência 

política na criação e desenvolvimento de outras identidades culturais que vieram 

sendo massacradas e negadas pelos colonizadores.  

Citando Beier, as autoras colocam que ouvir aos nativos sem “mitodologizar” 

ou essencializar suas identidades nativas, não oferece apenas contribuições críticas 

às teorias convencionais, mas ajuda também a construir discursos nativos que 

contradizem pretensões realistas de sobrevivência, anarquia e conflito como 

constitutivos das RI. Para elas, a história hierárquica das RI não deve ser apenas 

contestada, mas sim, estrategicamente reescrita (Idem). 

 O pós-estruturalismo tem por objetivo analisar o conhecimento humano, sua 

produção e sua relação com a realidade; essa corrente teórica brinca com as ideias 

de “limites” e o estabelecimento do que está “dentro” ou “fora”, enfatizando que os 

conhecimentos e as realidades não são estruturas fixas, mas podem ser modificadas 

constantemente. Para Peters (2000), o pós-estruturalismo é um conjunto de 

pensamentos críticos e não uma teoria fechada; além disso, não é possível 

considerar o ser humano afastado de suas interações sociais, histórias e 

experiências.  

Dos Santos (2016, p. 219), abordando os conceitos trabalhados por Derrida 

(1973), esclarece que a realidade é apenas uma representação das interpretações 

dos seres humanos, interpretações devido à necessidade deste ser de buscar 

compreender as situações e o mundo de maneira palpável; nesse sentido, não 

existe uma realidade “pura”. Em comparação com a visão construtivista, na qual a 

realidade é um ponto de partida e material, para o pós-estruturalismo essa realidade 

é meramente uma representação de um ponto de vista tido como referência (Idem, 

p. 221). Além disso, conforme apontado por Derrida (1973), é por meio do discurso 

que as relações e as ideias são constituídas, nesse sentido, “não existe nada fora do 

discurso”; assim, Santos (2016) traz Campbell (2013) que afirma, portanto, que “não 

existe realidade”, já que esta é composta pelo discurso e tais discursos são 

formulados de acordo com os diferentes “pontos de referência”. 

 Essa “fluidez” do pensamento pós-estruturalista pode ser, talvez, mais bem 

compreendida a partir dos trabalhos de Robert Walker (1980, 1989, 1993, 2010, 
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2015, 2019) um dos autores de grande destaque nessa linha teórica. Walker (1993, 

p. 21) afirma que as filosofias desenvolvidas a partir do Iluminismo europeu têm 

como ponto de partida de ideia de movimentar e levar seus estudiosos e leitores de 

um lado a outro, das sombras à “luz”; nesse sentido, reforça constantemente a ideia 

de “territorialidade”, seja ela estabelecida dentro dos limites de tempo (calendários, 

relógios, ampulhetas), seja no espaço físico geográfico clamado pelos Estados-

nação.  

Para o autor, as teorias das Relações Internacionais precisam ser analisadas 

e compreendidas no sentido de se perceber o que estão representando através de 

seus recursos discursivos; Walker estabelece que é preciso questionar o 

encerramento dos debates das RI dentro dos limites físicos geométricos nos quais 

há clara divisão sobre o que e como deve ser pensada a política moderna, cujos 

“horizontes” são construídos por meio desses discursos (Idem, p. 23). Partindo 

desse ponto de vista, o estudioso afirma que uma das articulações cruciais entre a 

política e a espacialidade é o princípio da soberania estatal. 

 Walker conta que um dos principais aspectos envolvidos nessa ideia de 

soberania do Estado é a construção das identidades, um fenômeno considerado por 

ele como moderno (Idem, p. 29). Winichakul (1994, p. X) faz um trabalho 

interessante a respeito da Tailândia: o autor tem por objetivo “mapear” o país no 

sentido de demonstrar de quais maneiras e sobre quais aspectos suas fronteiras 

foram negociadas e estabelecidas, criando assim, a ideia de nação e por 

conseguinte os nacionalismos.  

Ele afirma que a nação é uma construção cultural discursiva que engloba 

aspectos bons e ruins, dicotômicos, por assim dizer, que não são reais, mas que 

também não são irreais, porque são constituídos por meio dos discursos. Segundo o 

autor, até mesmo os aspectos mais “palpáveis” das nações, como seus territórios, 

são constituídos e estabelecidos através dos discursos; tais discursos sobre as 

nações modernas são pautados pela similaridade (pois pode-se entender uma nação 

como um conjunto de pessoas que possuem características, concepções e natureza 

comuns) ou pela diferença com outras nações. Essas similaridades ou diferenças 

baseiam a ideia de civilização moderna (Idem, p. 7). 

 Donnan et. al. (1999, p. 1-4) afirmam que as fronteiras são importantes 

espaços e símbolos do poder; a presença de arames farpados, torres de vigia e 

demais mecanismos demonstram os marcadores da soberania estatal, determinada 
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em seu aspecto geográfico. Mesmo em tempos de “união” entre os países e maior 

“porosidade” entre essas fronteiras, esses mecanismos de controle e divisão entre o 

“dentro” e o “fora” não desapareceram; na realidade eles se tornam cada vez mais 

robustos ao mesmo tempo em que também precisam abarcar outras fontes de 

poder, além do centralizado no Estado. Além disso, ao mesmo tempo em que podem 

fortalecer o Estado-nação, tais identidades fronteiriças também podem ajudar a 

enfraquecê-lo; os autores afirmam que, atualmente, as questões relacionadas às 

fronteiras apontam diversas transformações, sobretudo nas definições de identidade 

nacional, soberania e cidadania. 

 Além disso, esses autores tratam as fronteiras como instituições ou 

processos: enquanto instituições, elas têm como função delimitar e estabelecer a 

soberania dos Estados e os direitos sobre a cidadania individual; já enquanto 

processos, as fronteiras são marcadores das identidades nacionais e na construção 

das culturas nacionais. É possível perceber, então, que as fronteiras são elementos 

estabelecidos como algo de extrema relevância principalmente pela manutenção da 

existência do Estado-nação (Idem, p. 5). 

 A manutenção do território talvez seja um dos elementos mais importantes 

nos debates das teorias das RI, principalmente as clássicas, pois estabelecem este 

como um fator primordial para a existência do Estado; além disso, tudo o que estes 

buscam em um cenário internacional “anárquico” é sobreviver, em outras palavras, 

utilizar de todos os seus recursos para a manutenção de suas existências. Walker 

(1993, p. 32) comenta que a soberania dos Estados é tida como algo tão importante 

que é vista como um fato, algo bem estabelecido e inquestionado.  

O autor argumenta que o grande debate acerca da modernidade não é 

apenas o questionamento em relação à existência e continuidade ou não dos 

Estados, mas sim até que ponto essa “ficção” do estabelecimento das dinâmicas 

espaço-temporais estabelecidas pela ideia de soberania continuará conseguindo 

justificar as políticas em seu nome. As próprias teorias das RI tratam sobretudo 

desses aspectos fronteiriços e das relações entre essas bordas, do perigo que há 

“fora” ou da possibilidade de coexistência e paz; nesse sentido, também precisam 

ser repensadas e reconstruídas (Idem, p. 36). 

 Kook (2000) afirma que os movimentos pela construção de nações na década 

de 1950 abarcaram a justificativa de que uma nação “integrada” era pré-requisito 

para fazer parte da modernidade e que, de acordo com ela, está diretamente 
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relacionada ao conceito de democracia. Ao mesmo tempo em que promoveriam a 

estabilidade dessas nações tendo em sua constituição valores e interesses 

compartilhados, outras identidades “subnacionais” não poderiam estar em acordo 

com tal “modernidade”. Essa identidade comunal seria levada naturalmente pela 

capacidade de mobilização e industrialização basilares da modernização, além do 

estabelecimento de maiores facilidades de comunicação e de um currículo escolar 

que facilitaria essa integração e minaria possíveis sub identidades. Nesse sentido, 

para a autora, a identidade nacional é um movimento de assimilação, tendo-se em 

vista que as antigas formas de identificação se tornariam obsoletas e, portanto, se 

desvaneceriam ao longo do tempo. 

 Gomez e Tarling (2008, p. 20), afirmam que, de acordo com Ernest Gellner, 

as nações são “contingências” e, portanto, construídas ao longo do tempo e a partir 

de transformações históricas. Para compor essas nações e reiterar a criação dessa 

“identidade nacional” surge o nacionalismo. Este termo possui em si o significado de 

“comunidade”, emergida ou criada, que pode substituir ou acabar com as formas 

anteriores de comunidades, mas que não se sabe pelo que poderia ser suplantada 

posteriormente. 

Para esses autores, o nacionalismo pode ser visto como uma resposta às 

formas tradicionais existentes nas sociedades do século XIX mas que com o passar 

do tempo não faziam mais sentido; assim, ao invés do senso de “lealdade” do 

indivíduo estar ligado à sua comunidade local, laços sanguíneos ou identificação 

étnica, o homem pode transferir sua lealdade a outra estrutura, neste caso e como 

analisado por diversos autores, essa nova estrutura passa a ser a “nação”.  

As guerras, as conquistas, o governo imperial também influenciaram nas 

mudanças dessas sociedades, não apenas as questões econômicas. O 

nacionalismo é, portanto, um mecanismo de construção dessas nações que 

transforma e absorve as populações humanas de forma constante, ao mesmo tempo 

em que clama ser um fenômeno natural e antigo. O nacionalismo promove um senso 

de identidade que não necessariamente é escolhida ou dada, mas largamente 

construída de maneira inconsciente ou intuitiva como uma categoria de 

entendimento (Idem, p. 21-22). 

 Pierre Bourdieu (1930 - 2002) também foi um importante teórico que pensou e 

escreveu sobre o Estado. De acordo com Miceli (2014, p.18), esse autor afirma que 

o Estado tem uma dimensão simbólica, no sentido de que produz princípios para 
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classificação do mundo com base na correlação de forças e sentido; ele afirma que 

essas categorias e maneiras de classificar têm origens em condições históricas 

específicas que criam estruturas mentais e as conectam com as sociais. Em seu 

curso no Collège de France em janeiro de 1990, Bourdieu afirma que o Estado é 

algo bastante difícil de ser caracterizado e definido; entretanto, ele chega à seguinte 

conclusão:  

Se eu tivesse de dar uma definição provisória do que se chama “o Estado”, 
diria que o setor do campo do poder, que se pode chamar de “campo 
administrativo” ou “campo da função pública”, esse setor em que se pensa 
particularmente quando se fala de Estado sem outra precisão, define-se 
pela possessão do monopólio da violência física e simbólica legítima [...] fiz 
um acréscimo à definição famosa de Max Weber, que diz ser o Estado o 
“monopólio da violência legítima”, e que eu corrijo acrescentando: 
“monopólio da violência física e simbólica” (BOURDIEU, 1990, p. 25). 

 

 Bourdieu utiliza nação e Estado enquanto sinônimos e afirma que esses são 

uma “comunidade ilusória” no sentido de participarem de maneira consciente ou não 

de um espaço no qual está exposto o pertencimento a um grupamento de pessoas 

que reconhecem os mesmos princípios universais (Idem, p. 31). Em vários 

momentos de seu curso, o teórico vai abordar essa questão da dimensão simbólica 

do Estado e sua capacidade de gerar significados e práticas que se renovam e se 

modificam de acordo com os interesses deste, tornando-os tão naturais que não se 

sabe de onde vieram, apenas que é de tal forma que determinada sociedade 

funciona. 

Kymlicka (2000, p. 15) afirma que para a perenidade de uma cultura e sua 

construção é necessário que seja seu idioma o utilizado pelo Estado, nas escolas, 

nas mídias e Instituições do governo. Nesse sentido, as escolas públicas e a 

educação têm papel importante na difusão dessa cultura e do entendimento de 

pertencimento ou não a determinado grupo ou sociedade. Para o autor, o Estado vai 

construir e formar através da linguagem (que também abarca símbolos, fábulas, 

mitos) essa nação e cultura.  

Por outro lado, Gomez e Tarling (2008) afirmam que embora haja toda essa 

construção de nações, existem espaços que abarcam mais de uma nação; dessa 

dinâmica e realidade surgem as diferentes etnias. Kymlicka (2000, p. 20) aponta que 

o nacionalismo não necessariamente acarreta a absorção de uma cultura sobre 

outra, mas também pode causar a iniciativa de compor a “modernidade” ou construir 

uma nação por parte das minorias que habitam determinado território. Assim, como 

afirma o autor (Idem): 
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Portanto, os movimentos nacionalistas das minorias nacionais não estão 
rejeitando a dinâmica da modernização e da construção da nação. Eles 
aceitam a ideia de que uma economia moderna e uma comunidade 
democrática exigem uma cultura comum difusa. Eles estão simplesmente 
argumentando que formam sua própria economia e sociedade distintas 
dentro dos limites do estado maior. Eles estão argumentando que alguns 
países não são estados-nação, mas são estados de múltiplas nações, 
contendo duas ou mais sociedades nacionais39. 

 

 Gomez e Tarling (2008, p. 24-25) analisam o caso do Sudeste Asiático e 

afirmam que as divisões étnicas se tornaram uma justificativa para o domínio 

colonial, pois necessitariam de um governo como mediador. Entretanto, o movimento 

de descolonização também causou problemas, tendo-se em vista que os espaços 

antes dominados pelos colonos, precisavam se tornar autônomos e se 

estabelecerem como “Estados-nação” em um mundo formado por outros recém 

estabelecidos Estados-nação.  

Os autores citam Clifford Geertz afirmando que a transição do governo 

colonial para o nativo é muito mais do que uma mera passagem, mas sim uma 

transformação de toda a forma de vida política e uma metamorfose de súditos para 

cidadãos. Embora a ideia de “nação” tenha sido adotada no Sudeste Asiático, não 

existiam nações, apenas conceitos de nações: ao mesmo tempo em que 

expulsavam os colonizadores, os revolucionários ainda precisavam construir a nação 

que achavam que existia e mesmo não tendo que criar nada do zero, apenas imitar 

as estruturas já existentes, não era uma tarefa simples, já que existiam diversos 

povos que, a partir daqueles movimentos, pleiteavam sua autonomia. 

 Nesse sentido, Hui e Wang (2007, p. 2) afirmam que para se compreender a 

Ásia é preciso olhar além dos resquícios europeus que permeiam o continente e 

afirmam:  

Historicamente falando, a ideia da Ásia não é asiática, mas europeia. Em 
1948, Takeuchi Yoshimi escreveu em um artigo chamado 'O que é a 
modernidade?: [Se queremos] entender o Leste Asiático [...], [devemos 
entender que] o que constitui a Ásia são fatores europeus existentes na 
Europa. A Ásia é a Ásia devido ao seu contexto europeu (TAKEUCHI, 2005, 
p. 188. In: HUI; WANG, 2007)40. 

 
39 No original: “So nationalist movements by national minorities are not rejecting the dynamic of 

modernization and nation-building. They accept the idea that a modern economy and democratic 
community requires a diffused common culture. They are simply arguing that they form their own 
distinct economy and society within the boundaries of the larger state. They are arguing that some 
countries are not nation-states, but are multination states, containing two or more national societies”. 
KYMLICKA, Will. Modernity and National Identity. In: BEN-AMI, Shlomo; PELED, Yoav; 
SPEKTOROWSKI, Alberto (Ed.). Ethnic challenges to the modern nation state. Basingstoke: 
Macmillan. 2000, p. 20. 
40 No original: “Historically speaking, the idea of Asia is not Asian but, rather, European. In 1948, 
Takeuchi Yoshimi wrote in an article called ‘What is modernity?’: ‘[If we want to] understand East Asia, 
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Os autores colocam que no século XVIII, as mudanças atingidas pela Europa 

tanto econômica, devido à exploração dos territórios colonizados, quanto 

filosoficamente, baseando-se no Iluminismo, compuseram o cenário para a 

emergência de novas formas de ver o mundo e situar suas civilizações. Assim, como 

já abordado anteriormente, a construção do “outro” era realizada em total oposição 

ao que caracterizava os europeus à época: enquanto havia uma monarquia 

centralizada na Europa, na Ásia existiam impérios multinacionais; de um lado havia 

urbanização, do outro populações agrárias. Quando do surgimento do Estado-nação 

europeu, considerado um sistema muito avançado, o território asiático teve status 

ainda mais rebaixado; conforme apontam Hui e Wang (Idem, p. 3. Tradução nossa): 

 
Nesse contexto, a Ásia não era apenas uma categoria geográfica, mas 
também uma forma de civilização: a Ásia representava uma forma política 
definida em oposição ao Estado-nação europeu, uma forma social definida 
em oposição ao capitalismo europeu e um estágio de transição entre a pré-
história e a história própria. Durante a maior parte dos séculos XIX e XX, o 
discurso sobre a Ásia foi incorporado a uma narrativa universalista sobre a 
modernidade européia, que definiu os projetos históricos aparentemente 
opostos de colonos e revolucionários. Os três temas centrais e palavras-
chave dessa narrativa foram império, estado-nação e capitalismo (ou 

economia de mercado)41. 
  

Busse (2007, p. 50) afirma que na tentativa de estabelecer e encaixar os 

Estados asiáticos no modelo europeu, como no caso do Sudeste Asiático, existiam 

instituições meramente formais, mas o verdadeiro governo estava nas mãos de 

pequenas elites que controlavam a sociedade e se desenvolveram como redes de 

patronagem particulares e cultura política informal. O autor aponta que, ao invés de 

tentar situar os países asiáticos como uma região geográfica localizada em um 

mapa, é preciso compreender que por pelo menos um século foram espaços 

separados ao invés de unificados e que, portanto, precisam ser analisados como 

emergidos das práticas sociais e interações políticas. 

 
[we must appreciate that] what constitute Asia are European factors existing in Europe. Asia is Asia by 
dint of its European context’ (Takeuchi 2005: 188)”. In: HUI, Wang; HALE, Matthew A. The politics of 
imagining Asia: A genealogical analysis. Inter‐Asia Cultural Studies, 2007, vol. 8, no 1, p. 2. 
41 No original: In this context, Asia was not only a geographic category, but also a form of civilization: 
Asia represented a political form defined in opposition to the European nation-state, a social form 
defined in opposition to European capitalism, and a transitional stage between prehistory and history 
proper. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, discourse on Asia was embedded 
within a universalist narrative about European modernity that defined the apparently opposed historical 
blueprints of both colonists and revolutionaries. The three central themes and keywords of this 
narrative were empire, nation-state and capitalism (or market economy)”. In: HUI, Wang; HALE, 
Matthew A. The politics of imagining Asia: A genealogical analysis. Inter‐Asia Cultural Studies, 
2007, vol. 8, no 1, p. 3. 
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Rachel Safman (2007) aponta que o Estado-nação, foi uma construção 

ocorrida ao final do século XVIII, e que se tornou realidade na maior parte do mundo 

apenas no século passado. Nas palavras da autora: 

O status de estado-nação é um marcador de legitimidade para aqueles 
cujas identidades coletivas passaram a definir os lugares em que residem, 
sua obtenção é um dos objetivos centrais e aspirações dos excluídos da 
"comunidade das nações" por sua omissão do mapa42 (SAFMAN, 2007, p. 
30. Tradução nossa). 

 

Em seu estudo, a autora analisa a partir das relações étnicas, a formação de 

quatro Estados do Sudeste Asiático: Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Seu objetivo 

é compreender o porquê de certos povos terem sido excluídos do projeto de 

construção das nações. A partir das apresentações desses casos, a autora lança as 

bases para discussão de um outro, Mianmar.  

Safman (2007, p. 31-32) aponta que era bastante útil que as divisões e 

organizações políticas se firmassem sob a ideia de homogeneidade étnica, tendo-se 

em vista que indivíduos com histórias, linguagens, etnias comuns teriam como seu 

“direito natural” clamar domínio sobre um território; considerando que o contexto era 

os impérios dinásticos e territórios feudais se dividindo. E assim, a Europa passou a 

se organizar; com a ampliação desse movimento para demais partes do mundo, o 

modelo de Estado-nação estabeleceu-se como pré-requisito para que outros povos 

tivessem lugar “à mesa diplomática”, fato que se tornou uma das principais 

motivações para que esta forma de organização fosse aceita por outras populações. 

Além disso, a autora reforça que o Estado-nação modificou as relações sociais, 

estabelecendo que as pessoas não mais seriam membros de clãs ou tribos, mas sim 

se tornariam “cidadãs” respondendo a um governo central, que passaria a ter o 

controle administrativo. 

Ainda, Safman (2007, p. 32) destaca que outra mudança foi a construção da 

ideia de “maioria” e “minoria”, projeto liderado pelas elites “nacionais” com objetivo 

de garantir o domínio e legitimidade sobre os territórios, com base na ideia de 

identidade comum. Esse ponto é importante porque questões de inclusão e exclusão 

 
42 No original: “Nation-state status is a marker of legitimacy for those whose collective identities have 
come to define the places in which they reside, and its attainment one of the central goals and 
aspirations of those excluded from the “community of nations” through their omission from the map”. 
SAFMAN, Rachel. Minorities and State-building in Mainland Southeast Asia. In: GANESAN, 
Narayanan; HLAING, Kyaw Yin (Ed.). Myanmar: state, society and ethnicity. Institute of Southeast 
Asian Studies, 2007. p. 30-69. 
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permearam a construção do Estado nos citados países do Sudeste Asiático e 

implicaram no controle de recursos e acesso aos mecanismos de governança.  

A respeito da Tailândia, a autora aborda que, apesar de não ter sido 

colonizado, foram praticadas pela monarquia ações similares às adotadas pelos 

governos europeus no entorno, gerando um “colonialismo interno”. No 

estabelecimento do estado-nação tailandês, foram excluídos os muçulmanos, 

chineses e “tribos das montanhas” como eram designados grupos minoritários que 

habitavam as regiões mais ao norte (Karen, Lisu, Aka, entre outros). Ainda hoje, a 

maioria das minorias étnicas não possuem status de cidadania reconhecidos 

(SAFMAN, 2007, p. 33 - 38). 

No caso de Laos, a construção do Estado foi feita de maneira menos 

“orgânica” que na Europa e na Tailândia, o que faz com que o grupo dominante do 

país seja menos de 45% da população total. Os franceses se esforçaram para 

desenvolver o “espírito nacionalista”, inserindo a população local nas instituições 

públicas, desenvolveram um parco sistema educacional público, e construíram 

algumas estradas. Da mesma forma como nas outras regiões, os povos habitantes 

ao norte foram excluídos e ignorados; a influência comunista modificou um pouco 

dessas relações entre o Norte e o Sul, mas ainda assim, as minorias presentes nas 

montanhas precisam escolher entre manterem suas tradições ou renunciar a elas, 

para que possam desfrutar de algumas facilidades existentes nas regiões mais 

centrais, como redes de comércio, Mercados e estradas (Idem, p. 38 - 43). 

Já no Camboja, as relações eram um pouco diferentes: logo após a saída dos 

franceses, o estabelecimento de um Estado pós-colonial frisou o desenvolvimento de 

uma consciência nacional, a identidade khmer em todas as regiões do país, 

excluindo chineses e vietnamitas (presentes no território desde pelo menos o século 

XIII). De acordo com a autora, uma possível explicação é a ênfase e a valorização 

que o povo cambojano dá às suas raízes rurais desde os tempos do Império de 

Angkor; ao mesmo tempo em que há uma crescente desconfiança de povos ligados 

ao comércio ou instituições urbanas, como os chineses e os vietnamitas.  

Safman destaca que, por estarem mais longe de ser “contaminados” pelas 

influências externas, os povos das montanhas são valorizados no Camboja, em 

contramão aos demais países que os excluem. No entanto, apesar de serem 

valorizados, suas características foram readaptadas pelos governos, que apontavam 
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os rituais animistas como bárbaros, além do modelo milenar de cultivo de arroz ser 

designado como “ecologicamente destrutivo” (SAFMAN, 2007, p. 44-46) 

Em relação ao Vietnã, Safman (2007, p. 46-51) afirma que, assim como o 

Camboja, o país também teve uma relação entre os povos ao norte e ao sul 

diferenciada. No início de sua história, o Vietnã era uma província governada pela 

China, com costumes e tradições advindas deste país que estabeleciam certa ordem 

social; com a chegada dos europeus e após ser colonizado pelos franceses, os 

habitantes das montanhas possuíam pouco contato com os colonizadores, porque 

eram governados indiretamente. Isso mudou quando houve a expansão dos 

domínios franceses, incorporando Laos e Camboja, pois a região ao norte do Vietnã 

passou a ser central.  

Com a II Guerra Mundial e o avanço da causa nacionalista, cujo centro era o 

Sul, que fomentava o sentimento antifrancês, as disputas pelos “corações e mentes” 

dos povos ao norte se tornaram intensas. Foram estes que mais sofreram com os 

conflitos entre a França e o Partido Comunista vietnamita, mas ao final dos embates 

e a vitória nacionalista a Constituição estabelecida elencava todos os povos, 

inclusive os das montanhas, como iguais com os mesmos direitos; garantindo às 

etnias do norte poder escolher seus próprios líderes, manter suas linguagens e 

tradições. Ainda assim, tal como no Camboja, muitas dessas tradições são tidas 

como prejudiciais ao meio ambiente ou pouco produtivas. Safman ressalta que o 

projeto de construção da nação ainda é um programa em andamento, com políticos 

representantes das minorias defendendo seus interesses. 

 Sobre Mianmar, a autora observa que por ter sido colonizado por um país 

que tinha pouco interesse nas consequências de suas ações ao cenário político 

local, criou uma conjuntura disruptiva e de certa forma destrutiva, tendo-se em vista 

que a situação política contemporânea deste país asiático é caracterizada pela 

desestabilidade (SAFMAN, 2007, p. 51). Nos primeiros movimentos migratórios ao 

sul, os povos que se tornariam “bamar” (maioria étnica birmanesa) não expulsaram 

os outros que habitavam ali, mas se estabeleceram em meio a eles, criando uma 

cultura bastante heterogênea, cujas fronteiras eram determinadas nas mentes dos 

habitantes, com organização social estabelecida na cultura do cultivo de arroz e nas 

interpretações religiosas comuns baseadas no budismo Theravada. 

Outra questão interessante trazida no trabalho de Safman é que as 

sociedades ao norte desenvolveram métodos e tradições diferentes das ao sul; com 
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o estabelecimento do primeiro Império dinástico, os povos do norte pagavam 

tributos, mas não se enxergavam pertencentes a um reino específico, 

estabelecendo-se como independentes, tendo suas próprias características culturais 

e políticas. A chegada dos britânicos ao território que hoje é Mianmar, foi, num 

primeiro momento, para deter as invasões que os povos birmaneses estavam 

realizando no espaço indiano. Após a eliminação de boa parte desses povos 

guerreiros, os britânicos se viram num cenário de que precisariam policiar o território, 

e a maneira mais fácil era estender os domínios para além das terras indianas, nas 

quais eles possuíam real interesse colonial (Idem, p. 53). 

Naturalmente, o modelo de organização baseado no Estado-nação foi sendo 

estabelecido em Mianmar com o desenvolvimento de infraestrutura, sistemas de 

taxação, construção de escolas, hospitais; estabelecimento de sistema econômico 

baseado no cultivo e exportação de arroz para as províncias indianas e outras do 

entorno, construção de oleodutos e de estradas para transporte de bens e pessoas. 

Entretanto, a experiência nas regiões ao norte foi bastante distinta: em 

primeiro lugar, essa região era definida como “Áreas Excluídas” (Excluded Areas, em 

inglês) que eram apenas tributários dos colonos; em segundo, esses povos já 

possuíam suas autonomias, fato que lhes levou a negociar com os ingleses a 

permanência desse status em troca da cessão de alguns recursos, como gemas 

preciosas, madeira e outros tipos de tributos. Assim, o governo nessas regiões 

permaneceu indireto; ainda, ao negociar com essas etnias, os britânicos 

estabeleceram suas categorizações, denominando os locais em que habitavam 

Chins, Shans, Mons, Karens, Kachins e Rakhines de “estados”, já organizando-os ao 

modelo de estado-nação e conferindo-lhes certo nível de relevância política 

(SAFMAN, 2007, p. 56). 

A II Guerra Mundial impactou diretamente no território brimanês, sendo palco 

de batalhas e conflitos diretos entre os Aliados e as forças do Eixo, contando 

inclusive com a ocupação japonesa e divisão interna entre os apoiadores de cada 

um dos lados. Ao final da guerra, a questão proeminente passou a ser de que forma 

o país seria governado, já que havia tentativa britânica de voltar a ocupar seu papel 

de colonizador. Mesmo com essa perspectiva descartada, houve diversos debates 

com os distintos grupos nacionalistas que buscavam maneiras de organizar o 

território, levando-se em consideração os interesses de todas as etnias. Decidiu-se 

pela unidade e integridade do território e da população, pelo direito de todas as 
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etnias de expressarem suas diferenças culturais e religiosas, além da igualdade a 

todos os povos (Idem, p. 57).  

Contudo, conforme o processo de independência e pós independência foram 

se cristalizando, os grupos tornaram-se cada vez mais descontentes com o 

desenrolar dos processos, trazendo as questões étnicas ao centro das discussões 

no estabelecimento desse novo Estado. Safman (2007, p. 58) afirma que foi no 

contexto pós-colonial que se revelou de maneira mais explícita a falácia das divisões 

étnicas e territoriais feitas pelos ingleses, tendo-se em vista que no mesmo grupo 

étnico é possível ter entendimentos e objetivos diferentes que, por conseguinte, 

impactam em aspirações políticas distintas. A autora indica que é possível dizer 

ainda que os povos do país passaram de uma situação semifeudal, para a Idade 

Moderna e desta diretamente para uma condição de “pós-modernidade” (Ibidem).  

Com o estudo de Rachel Safman (2007) é possível compreender que a 

presença europeia na Ásia e sua colonização em alguns países do Sudeste Asiático 

desestruturou sociedades que já possuíam características, infraestrutura e culturas 

bem estabelecidas, inserindo-as em um modelo que não conseguia (e não 

consegue) abarcar suas dinâmicas e heterogeneidades. A colonização modificou 

totalmente as relações entre os povos locais e muitos, ainda hoje, estão tentando 

construir suas identidades nacionais, estabelecer suas fronteiras étnicas, resgatar e 

reafirmar suas culturas ancestrais. A autora deixa bastante claro que o Estado-nação 

é um projeto em contínua construção, especialmente nas ex-colônias, considerando 

que em muitas delas boa parte da população nem sabe o que significa ser 

“Tailandês”, “Birmanês”, “Vietnamita” ou “Cambojano”. 

Inevitavelmente, o que é possível inferir das leituras, análises e pesquisas 

realizadas para estudar o caso de Mianmar, é que a necessidade de 

estabelecimento de novos Estados ao modelo europeu aliado à supressão das 

culturas dominadas e exploradas, a longo prazo, vai gerar inúmeras dificuldades que 

não serão contidas unicamente dentro desses espaços, mesmo aqueles cujas 

fronteiras eram bem estabelecidas. Os diversos embates visando ao controle dos 

espaços rompe com as relações comerciais vantajosas existentes e cria um cenário 

de dispersão dessas comunidades, que vão buscar se restabelecer em outros locais, 

diminuindo a homogeneidade e desenvolvendo possíveis conflitos nesses novos 

espaços ou reacendendo antigos imbróglios. Tais situações acarretam questões que 
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afetarão os demais países/territórios/povos/nações ao redor, acarretando problemas 

securitários.  

Considerando a conjuntura de constantes disputas por influência, por 

territórios, apagamento cultural e intervenções externas; torna-se importante abordar 

um aspecto fundamental nas relações entre os Estados e que os interliga cada vez 

mais no momento atual: a Segurança Internacional. 

 

1.4.3 A Segurança Internacional 

De acordo com Haftendorn (1991), existem diferentes conceitos de 

Segurança, que perpassam as preocupações internas chegando às externas, 

estabelecidos a partir de múltiplos contextos e interpretações sobre as Relações 

Internacionais. A autora esclarece que para a maioria dos teóricos, a segurança é a 

“ausência de ameaça militar ou proteção diante de ataques externos”, mas que essa 

percepção é míope e ocidentalizada diante de tantos aspectos que são levados em 

conta, como cultura e economia nas nações “em desenvolvimento”, por exemplo.  

Analisando as diferentes compreensões do realismo hobbesiano, do 

idealismo kantiano e do institucionalismo grociano, a posterior formação das 

instituições internacionais, como a Liga das Nações, no pós I Guerra Mundial, e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), no pós II Guerra Mundial; Haftendorn 

(1991, p. 9)43 aponta que a Segurança Internacional é baseada: 

[...] no interesse mútuo pela sobrevivência sob condições de dissuasão 

nuclear e no reconhecimento de que um adversário será dissuadido de 

atacar por seu próprio interesse. Isso é mais do que restrição política. Para 

ser operacionalizado, são necessários padrões de cooperação parcial ou 

temporária. [...] A segurança internacional, em contraste com a segurança 

nacional, implica que a segurança de um estado está intimamente ligada à 

de outros estados, pelo menos de um outro estado. Os Estados são 

interdependentes em seus assuntos de segurança, de modo que a 

segurança de um é fortemente afetada pelas ações do outro e vice-versa. 

 
43 No original: “The concept of international security is based on a mutual interest in survival under 

conditions of nuclear deterrence and on recognition that an adversary will be deterred from attacking 
out of its own self-interest. This is more than political restraint. To be operational, patterns of partial or 
temporary cooperation are needed. [...] International security, in contrast to national security, implies 
that the security of one state is closely linked to that of other states, at least of one other state. States 
are interdependent in their security affairs such that the security of one is strongly affected by the 
actions of the other, and vice versa. This structure has been identified by Keohane and Nye 
(1977/1989) as complex interdependence; they assume that the realization of mutual vulnerability 
leads to the formation of regular patterns and to the evolution of regimes. [...] Security regimes are 
patterns of security cooperation among states in a situation of quasi-anarchy where no central 
authority imposes limits on the pursuit of sovereign interests”. HAFTENDORN, Helga. The security 
puzzle: theory-building and discipline-building in international security. In: International studies 
quarterly, v. 35, n. 1, p. 9, 1991.  
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Essa estrutura foi identificada por Keohane e Nye (1977/1989) como 

interdependência complexa; eles assumem que a realização da 

vulnerabilidade mútua leva à formação de padrões regulares e à evolução 

de regimes. [...] Os regimes de segurança são padrões de cooperação em 

segurança entre estados em uma situação de quase anarquia em que 

nenhuma autoridade central impõe limites à busca de interesses soberanos. 

 

 A autora conclui seu trabalho apontando que num momento em que a disputa 

da bipolaridade ideológica mundial chegava ao fim, era necessário que houvesse 

mudanças no campo dos Estudos de Segurança para que essa área pudesse 

ampliar seu foco, mas sem perder seus objetivos principais, sendo um subcampo 

das RI, assim como os Estudos Estratégicos (voltados aos aspectos mais militares e 

técnicos), abrangendo cultura, economia e política. 

Em consonância com esse pensamento, alguns anos mais tarde, Barry Buzan 

e Gerald Segal (1997) escreveram um artigo apontando a necessidade de se 

repensar as questões de segurança internacional no cenário pós-Guerra Fria, 

ampliando o escopo para áreas que haviam sido deixadas de fora devido à grande 

ênfase na corrida por tecnologia e armamentos cada vez mais poderosos. Para os 

autores, nesse “novo momento da segurança”, um fato que se tornava cada vez 

mais notável era a descontinuidade do Estado como ator dominante nos assuntos do 

tema, tanto como ameaça ou quanto objeto de referência; neste novo cenário, 

“muitas outras referências ou fontes de ameaças securitárias” estavam surgindo 

“abaixo ou ao lado do Estado” (BUZAN; SEGAL, 1997, p. 11). De acordo com Buzan 

e Segal “ao lado” estavam as nações e religiões que surgiam como objetos de 

referência, enquanto “abaixo” o cada vez maior apelo pelos Direitos Humanos trazia 

os indivíduos como cernes finais de referência sobre segurança. 

De toda forma, os autores apontam que as mudanças que estavam ocorrendo 

tornariam os assuntos de segurança “menos monolíticos e globais, transigindo para 

questões regionais e locais”; assuntos securitários variariam de ator para ator e de 

acordo com as prioridades de cada um, mesmo que essas novas ameaças fossem 

de nível global (Idem, p. 12).  

De acordo com Alagappa (1991, p. 4-12), esse período da Guerra Fria foi um 

dos marcos nas relações de segurança regional no Sudeste Asiático: os conflitos 

domésticos causados pela imposição do modelo de Estado-nação europeu geraram 

um nível complexo de disputas acerca de temas como legitimidade, etnia, religião; 

tais contendas culminaram nas intervenções externas durante as décadas de 1960, 
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1970 e 1980. As constantes disputas de força entre as potências mundiais na região, 

além dos subsequentes conflitos no Vietnã (antiga Indochina) resultaram na errônea 

visão de que esta área poderia ser analisada como um bloco único, ignorando-se as 

dinâmicas securitárias diferentes que ocorrem em cada país ou grupo de países. 

 Entretanto, mesmo no campo do “pós”, dentro das análises das Relações 

Internacionais, alguns autores ainda têm críticas. Um desses é Krishna (1993, p. 

390) que afirma que mesmo as correntes dos pós-modernos e pós-estruturalistas, 

em contraste com os pós-coloniais, não trazem em suas produções teóricas as 

questões imperialistas, colonialistas e eurocêntricas de seus países, que vão resultar 

em políticas e práticas não compreensivas e que apenas permanecem exclusivas.  

Nesse sentido, para ele (Idem) a perspectiva pós-colonial tenta traçar as 

relações hierárquicas estabelecidas entre gênero, classe, etnias, quem são aqueles 

que produzem os discursos dominantes e o papel da teoria crítica em compreender 

essas dinâmicas. Segundo Krishna, as produções críticas são muito importantes, 

não apenas porque se opõem, mas ainda porque trazem a perspectiva histórica das 

subjetividades e expõem as diversas maneiras da construção das identidades e sua 

relação com o poder. No entanto, para este autor, além de apontar esses fatos, a 

verdadeira busca dessas teorias críticas deve se estabelecer por encontrar por 

novas maneiras de como construir, a partir da compreensão dos aspectos que se 

critica, abordagens políticas que sejam progressivas. 

Este capítulo, portanto, teve por objetivo apresentar importantes questões 

acerca dos debates nas Relações Internacionais. Num primeiro momento, 

esclareceu-se a respeito das nações asiáticas, apontando que já possuíam 

estruturas bem estabelecidas, Instituições governamentais, forças armadas, 

estratégias para suas civilizações e tratados políticos sobre como conseguiriam 

manter suas influências nas populações ao longo dos territórios.  

No entanto, apesar da experiência na “Ásia” ter surgido antes do que se 

tornaria a Europa, foram as definições europeias de mundo, nação, Estado, 

soberania e legitimidade, por exemplo, que passaram a moldar e organizar os 

espaços políticos ao redor do globo. Seus idiomas e teorias desenvolvidos, 

constituíram a disciplina de Relações Internacionais que, apesar das recentes 

tentativas de desenvolvimento de teorias chinesas, indianas e japonesas, bem como 

outras; ainda ignoram tais diferenciações culturais.  
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Apesar de não parecer relacionado ao objeto deste estudo, Mianmar, essa 

discussão na verdade está profundamente ligada ao que se tornará o Estado 

birmanês e os efeitos da colonização britânica para a consolidação do Estado com 

sua independência ao final da década de 1940. A supressão dos povos locais, a 

utilização das divergências étnicas como forma de enfraquecimento das resistências 

ao controle externo e posterior dominação são elementos importantes a serem 

considerados quando se analisa o país. Para realizar essa análise, inclui-se também 

a Necropolítica como importante ponto de reflexão acerca dos desdobramentos da 

experiência colonialista 

Além disso, o estabelecimento de um Sistema Internacional no qual, após o 

final da II Guerra Mundial, foram incluídos de maneira bastante rasa as ex-colônias 

que se encaixassem no modelo estabelecido; provocou o desenvolvimento de 

distensões sociais internas e isolamento do país. Houve, ainda, com certo tom 

acusatório, sua inserção em agendas de Segurança Internacional, cobrança externa 

para que haja a superação de tais divergências internas e apontamento do que 

possivelmente deveria ser realizado para que o país possa se desenvolver (mesmo 

que, quando deixaram o território, os colonizadores nunca tenham deixado 

condições para tal). 

Tendo-se em vista os pensamentos teóricos apresentados e discutidos, torna-

se claro, portanto, que o apagamento do pensamento filosófico asiático por parte do 

mundo ocidental foi prática constituinte da colonização que, para além de domínio 

físico, é também domínio cultural e mental, ademais da anulação das formas de 

estruturação locais. Foram essas medidas tomadas pelos colonizadores que 

causariam diversas complicações na formação desses futuros Estados Asiáticos; na 

realidade, a imposição da necessidade do estabelecimento do modelo europeu de 

organização como prova de civilização, é o que acarretará situações que serão 

julgadas pelos próprios colonizadores como prova da “incivilidade” desses povos que 

justificarão novas intervenções trajadas de apoio. 

No próximo capítulo, será tratada de maneira mais profunda a colonização 

britânica no território que hoje é Mianmar, o país como cenário da II Guerra Mundial, 

as influências externas na formação do pensamento político birmanês e os 

desdobramentos posteriores que levaram à sua independência em 1948. 
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CAPÍTULO 2: INDEPENDÊNCIA E IMPOSIÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO: O CASO 

BIRMANÊS 

 

‘These white people may expect, from the moment they issue from their mothers’ wombs, to 

be allotted a score or so of natives as their personal slaves. Is this really God's will?’  

Masanobu Tsuji 

 

 Como descrito no capítulo anterior, as populações do continente asiático têm 

origens milenares: de acordo com Emmerson (1984) os primeiros registros escritos 

sobre a Ásia datam de 3.000 A.C. e revelam, como endossado por Nicholas Tarling 

(2008a, p. 55), a existência de sociedades diversificadas, já organizadas, com 

atividades econômicas iniciais, cujos primeiros traços de vida humana surgiram há 

cerca de quarenta mil anos. Com a chegada e estabelecimento dos europeus à 

região, tais sociedades foram reorganizadas e, posteriormente, colonizadas para 

servirem aos interesses de seus dominadores. As sociedades locais até então mais 

robustas eram a indiana e a chinesa que, portanto, tornaram-se ponto de referência 

sendo as bases originárias das civilizações da região. Tudo o que estava mais a 

leste, oeste ou que não fosse nenhuma das duas civilizações, estabeleceu-se como 

o que atualmente é o “Sudeste Asiático” (Emmerson, 1984). 

Segundo Ganesan et. al. (2007, p. 14), a organização das sociedades do 

Sudeste Asiático possuía características bastante diferentes: a relação do “Estado” 

ou da autoridade estatal com a sociedade era dada (e, em algumas regiões rurais 

ainda é assim) através de um mediador, um representante das comunidades que 

levava as demandas e participações de suas localidades e, ao mesmo tempo, 

poderiam protegê-las. Assim, o entendimento de Estado era algo mais fluido e mais 

distante, diferentemente das regiões mais urbanizadas, nas quais a burocracia 

estatal é bastante presente. Outros fatores impactantes à organização Estatal do 

Sudeste Asiático são a religião e a diversidade étnica que permeiam essas 

sociedades. 

 Além disso, essa região possui importância estratégica tanto à China como à 

Índia, especialmente pelo viés econômico. Uma das nações que mais reiteram a 

relevância estratégica do Sudeste Asiático era Birmânia: por estar situado entre 

chineses e indianos, este império acabou se tornando um importante entreposto 

comercial. Acredita-se que tenha sido fundado por Anawratha (1014 -1078) no 

originário reino de Pagan (1044) que também foi responsável por estabelecer o 
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budismo hinayana como a religião oficial. As invasões das tropas mongóis 

comandadas por Kublai Khan desestabilizaram essa ordem que só foi retomada de 

maneira definitiva com o rei Alaungpaya (1714 - 1760) que conseguiu unificar (não 

da maneira ocidental) nos termos da época os diferentes espaços que haviam se 

dispersado, estabelecendo os rascunhos do que se tornaria o país 

(VANDENBOSCH; BUTWELL, 1958, p.214). 

Conforme apontado por David Steinberg (2013), nos primórdios da civilização 

birmanesa, o Rei acreditava ser o Buda reencarnado e, por isso, as conquistas 

territoriais não eram apenas pelo interesse nas terras ou nas riquezas que poderiam 

existir nas mesmas, mas sim, para comprovar a grandiosidade “mística” dos 

monarcas. Além disso, não havia o estabelecimento linear das fronteiras entre um 

reino e outro: o que se estabelecia era o sistema de “Mandala” no qual, por meio de 

círculos concêntricos, o poder emanado do Rei atingia as mais vastas regiões e, nas 

áreas mais distantes, os governantes locais poderiam decidir pagar tributos e serem 

aliados desses reis ou poderiam escolher outras autoridades, como o Imperador de 

Pequim, por exemplo. 

 Atualmente, o território é amplamente conhecido e citado por sua vasta 

diversidade étnica. Tal fato é também analisado por Victor Lieberman (1978): o autor 

afirma que apenas a partir do século XVIII os conflitos entre as diferentes 

populações que habitavam a região passaram a ter como justificativa ou centralidade 

os aspectos étnicos. Antes desse período, conforme a ideia de “mandala” destacada 

por David Steinberg (2013), havia o conceito de “lealdade política” ao determinado 

centro de apoio ao qual os povos se identificavam. Nesse sentido, 

independentemente da religião ou de sua “identidade” original, um determinado povo 

poderia apoiar política e militarmente a população do local onde se encontrava, 

mesmo que suas “identidades” fossem diferentes. Nas palavras de Lieberman (1978, 

p. 460. Tradução nossa): 

 
Não apenas a corte real, mas o império como um todo era visto como uma 
instituição poliglota. O governante de qualquer território não-birmanês 
poderia ser admitido ao status tributário apenas prestando juramento; e a 
expansão dos territórios imperiais sempre foi motivada por considerações 
geopolíticas, e não étnicas. Finalmente e mais interessante, como a 
soberania residia na pessoa do governante, não havia necessidade de que 
ele fosse do mesmo tipo étnico que a maioria de seus súditos. Os ancestrais 
dos reis de Shan reinaram em Ava nos séculos XIV e XV, mas foram aceitos 
nas crônicas birmanesas como legítimos; enquanto no sul as principais 
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dinastias entre 1287 e 1599 foram fundadas por um Shan (Wa Row) e um 
Birmanês44. 

 

Ainda em concordância com Lieberman (idem, p. 481), mesmo as disputas e 

as rivalidades entre os reinos de Ava e Pegu eram voltadas à expansão do controle 

sobre províncias para aumentar a arrecadação tributária, independentemente da 

composição étnica dos habitantes destes locais. Nesse sentido, as atuais rivalidades 

étnicas existentes no país não podem ser completamente entendidas como 

continuidades destes citados conflitos.  

Em outro trabalho sobre o Sudeste Asiático, Lieberman (2003, p. 41) afirma 

que no lugar do conhecido sistema nacionalista calcado na equidade horizontal e de 

cidadania, o ethos pré-colonial era hierárquico, antientrópico (resistente à mudança), 

obcecado por status e privilégios determinados pela distância dos povos ao reino 

central; e baseados nos princípios de santidade e moralidade incorporados pelo 

soberano. Justificado pela doutrina religiosa, o domínio do soberano era universal ao 

invés de baseado na cultura local.  

Nesse sentido, em muitas províncias, não existiam laços étnicos entre os 

governantes e os governados, além do fato de que pelos territórios terem suas 

divisões muito nebulosas, era possível que alguns grupos pagassem impostos a 

mais de um soberano. As diferenciações culturais eram feitas por meio de tatuagens, 

estilos de cabelo, roupas e acessórios; posteriormente, a preferência ou não por 

determinadas religiões passou a ser também um marcador de identificação étnica. 

 

2.1 A colonização da Birmânia 

A anexação do território birmanês ao Império Britânico da Índia ocorreu 

através de três conflitos em 1823, 1852 e 1886. Segundo Bhattacharya (2004), 

foram processos de crescente tensão entre ingleses e a monarquia birmanesa da 

época. No segundo conflito, 1852, os ingleses tomaram o controle da cidade de 

 
44 No original: “Not only the royal court, but the empire as a whole was viewed as a poly-glot 
institution. The ruler of any non-Burmese territory could be admitted to tributary status merely by 
swearing an oath; and the expansion of the imperial territories was always motivated by geopolitical, 
rather than ethnic considerations. Finally and most interestingly, because sovereignty resided in the 
person of the ruler, there was no necessity that he be of the same ethnic type as the majority of his 
subjects. Kings of Shan ancestry ruled at Ava in the fourteenth and fifteenth centuries but were 
accepted in the Burmese chronicles as legitimate; while in the south the principal dynasties between 
1287 and 1599 were founded by a Shan (Wa Row) and a Burman”. LIEBERMAN, Victor B. Ethnic 
politics in eighteenth-century Burma In: Modern Asian Studies, v. 12, n. 3, p. 460, 1978.  
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Rangoon, que, apesar de pequena, possuía importância estratégica pela 

proximidade ao rio Irrawaddy, chegando ao território chinês.  

Embora já houvesse comércio entre o então Império Britânico Indiano e os 

Mercados chineses e, ainda que não fosse a intenção britânica estabelecer-se no 

território birmanês conforme discutido no capítulo anterior; a passagem pela 

Birmânia diminuiria os dias de viagem, economizando recursos e tempo (Myint-U, 

2011, 25). Assim, o domínio deste espaço não era de todo em vão. 

 

 
Figura 2: Mapa do Império Britânico na Índia  

(In: MACKINTOSH, 2018, p.3) 

 

Os britânicos se estabeleceram primeiro pelo viés econômico, através da 

Companhia das Índias Orientais (1600-1857) em Calcutá, financiando exércitos 

mercenários para facilitar a expulsão de portugueses e holandeses que ali já 

estavam. Aos poucos, foram dominando e controlando gradativamente essas forças 
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mercenárias e, assim, os ingleses estabeleceram seus entrepostos comerciais, sem, 

a princípio, a tentativa de estabelecimento de um governo. Foi somente após a 

primeira guerra pela Independência Indiana que, em 1860, estabeleceu-se o Império 

Britânico ali, no qual algumas províncias eram governadas pelos ingleses e outras, 

pelas diversidades étnicas e dificuldades culturais, eram principados com governos 

locais que respondiam ao Governo central. 

 Na Birmânia, para a dominação completa, em 1886, cerca de três mil oficiais 

foram transferidos do norte da Índia para o território birmanês, visando controlar os 

locais onde havia tumultos causados pelo fim da Monarquia. Esse número só foi 

aumentando e entre o início da década até 1890, cerca de 35 mil oficiais britânicos 

foram empregados para conter os levantes nas regiões ao norte do território; além 

disso, mesmo dividindo os espaços em diversos territórios sendo administrados por 

entrepostos militares, muitos destes ainda não estavam sobre o domínio completo 

britânico (AUNG-THWIN, 1985, p. 250-255).  

De toda forma, essa administração colonial não conseguia (e, 

particularmente, analisando-se bem o tipo de colonização feita pelos britânicos, não 

pretendia) substituir o vácuo deixado pela remoção do rei birmanês: a separação do 

poder político do poder religioso, era algo impensável na conjuntura daquela 

sociedade e foi exatamente o tipo de abordagem realizada pelos colonizadores 

britânicos (Idem). Tarling (2008b, p. 119) aponta que a invasão e pacificação 

britânicas junto ao grande fluxo de imigrantes indianos e chineses somadas à 

transformação da maneira de administração dos espaços, causaram o colapso do 

ordenamento pré-estabelecido, gerando grandes traumas nessa população. 

 Rangoon tornou-se a capital no domínio inglês, desenvolveu portos para a 

exportação, principalmente de arroz, mas também de cobre e petróleo, tornando-se 

mais rica, menos populosa e fortuita para o estabelecimento da elite inglesa e seus 

administradores (Myint-U, 2011, 28). Ashley South (2008, p.10) afirma que a 

presença britânica em terras birmanesas durou mais de um século e que na região 

superior do país (upper burma), diversos espaços não haviam sido conquistados até 

o final do século XIX; na realidade, quanto mais longe da capital menor era o 

impacto da administração que partia desta — até o início do século XX. Ignorantes a 

respeito das culturas nativas, os britânicos tendiam a interpretar esses povos 

birmaneses de acordo com a experiência que haviam obtido com o Império indiano.  
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As áreas centrais (Burma propper) eram governadas diretamente pelos 

britânicos, enquanto as regiões mais afastadas, habitadas pelo que posteriormente 

seria denominado como “minorias étnicas” (Frontier Areas) não tiveram seu modelo 

administrativo alterado, sendo lideradas de acordo com as estruturas nativas locais 

previamente estabelecidas. Nesse sentido, essas duas regiões nunca foram 

totalmente integradas: enquanto nas regiões centrais os habitantes circulavam e, 

portanto, havia um certo ar de construção da identidade birmanesa, tal sensação 

não chegava nas regiões mais distantes que eram fisicamente separadas.  

Assim, não houve o desenvolvimento de uma “mentalidade comum 

birmanesa”, não havendo, portanto, integração. A experiência colonial reforçou essa 

ideia separatista de bamar e não-bamar, ou seja, birmaneses e não-birmaneses. 

Dessa forma, a solidificação e reunião de identidades sociais, que eram 

anteriormente fluidas, provocou ideias conflituosas do que era a Birmânia e qual 

deveria ser seu futuro (Idem). Conforme afirma Achille Mbembe (2018, p. 18), as 

questões de raça sempre estiveram presentes “no pensamento e na prática políticos 

do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos 

estrangeiros — ou a dominação a ser exercida sobre eles”. 

 Posteriormente, ao final do século XIX, o império britânico resolveu conquistar 

as áreas mais afastadas, acabando com as administrações e enfraquecendo as 

culturas locais; resultando em povos ausentes de Direitos e insatisfeitos que 

poderiam ser mobilizados pelas elites educadas. No entanto, ainda assim, o domínio 

colonial contribuiu para o desenvolvimento de uma consciência distintiva entre as 

minorias étnicas, que eram encorajadas a se identificar, em oposição à maioria 

birmanesa (SOUTH, 2008, p. 11). Esse posicionamento e fomentação dos 

desentendimentos entre as diferentes culturas que habitavam a região eram 

realizados pelos colonizadores, pois quanto mais difusas e conflituosas estivessem 

essas populações, mais fácil seria para os britânicos dominá-las. 

 Um exemplo é a etnia Karen. Inicialmente, tais populações habitavam as 

regiões montanhosas ao norte e acreditavam que os britânicos seriam forças que 

contraporiam a dominação dos bamar. Assim, como estavam sob domínio do rei 

bamar à época da chegada dos ingleses, realizaram rebeliões e guiaram os 

invasores coloniais para enfraquecer a resistência birmanesa durante os primeiros 

conflitos. Com o domínio britânico, os bamar perderam seu poder e este foi dividido 

entre os demais grupos étnicos, como os Karen; tais fatos contribuíram para o 
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posterior desenvolvimento de ressentimento entre estas etnias. Ainda assim, este 

grupo exemplificado não pode ser lido como homogêneo, pois uma parte acabou 

sendo convertida ao cristianismo por meio das missões do século XIX enquanto a 

outra permaneceu centrada em seus ritos originais (Idem, p.14).  

 Embora os britânicos tenham dominado grande parte da Birmânia, a geografia 

montanhosa e densas florestas das regiões ao norte do território sofreram pouca 

interferência direta inglesa, pois enquanto pagassem taxas e obedecessem aos 

decretos dos colonizadores, poderiam seguir se autoadministrando (JOLLIFFE, 

2015, p. 9). Enquanto isso, as regiões mais ao centro e ao sul se tornaram grandes 

concentrações da burocracia administrativa britânica; foi nesse período que os 

colonizadores iniciaram a classificação étnica e diferenciação por linhagens culturais 

e linguísticas dos diversos povos que habitavam o território.  

Walton (2013, p. 4) aponta que, embora raça e etnia sejam construções 

sociopolíticas, a diferença entre os termos é que o segundo não é baseado em 

questões físicas e biológicas, mas sim, relacionado aos aspectos culturais. Gravers 

(2007, p. 2) reitera que etnia não é apenas um modo de identificação política local e 

global, mas também uma forma como as pessoas pensam sobre si mesmas e seu 

“lugar” no mundo.  

Horn (2009, p. 146 - 147) coloca que a partir dos primeiros censos realizados 

pelos administradores, a divisão do território em quatro grandes áreas alinhando as 

barreiras geográficas naturais com as etnias que estavam sendo estabelecidas a 

partir de então, houve grande estresse político entre esses grupos. O censo da Índia 

Britânica de 1931, excluiu algumas etnias, enquanto destacava outras, como os 

“Karen”, apontando que eles eram um grupo muito distinto para que fossem 

absorvidos pela maioria. No censo de 1900, por exemplo, a divisão étnica quase não 

era percebida, como demonstrado no mapa abaixo: 
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 Figura 3: Parte do Mapa de Raças e Religião da Índia Britânica  

(In: Center for Study of the life and work of William Carey, D.D. Gazetteer and Maps. Races and 

Religions in India, ca. 1900. s. p.) 
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Figura 4: Censo de 1931 da Índia Britânica 

(In: BENNISON, 1931, p. xii) 
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Figura 5: Mapa das etnias na Birmânia baseado no censo de 1931  

(In: Report of the Frontier Areas Committee, 1947. Apêndice IV, p. 17) 

 

Devido à ampliação econômica na região sul, a capital e seu entorno 

tornaram-se o sonho de vida melhor para muitos indianos e outras populações ao 
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redor; com a necessidade de mão de obra mais barata, passou a receber imigrantes 

chineses, tâmeis, indianos, norte e sul-americanos; criando uma forte classe média, 

muita diversidade étnica e importantes centros educacionais. Toda essa fortuna 

terminou com os avanços japoneses em busca de expansão territorial e, no pós-

segunda Guerra Mundial, com a independência (Myint-U, 2011, p. 28. Grifo nosso). 

 

2.2. A Segunda Guerra Mundial e seus efeitos à Birmânia 

 

2.2.1 As estratégias de dominação japonesas 

Embora os devastadores efeitos da guerra na Europa e no Japão sejam 

bastante conhecidos, o desenvolvimento dos conflitos e suas marcas no continente 

asiático para além da realidade nipônica, ainda não são tão amplamente difundidos. 

Barkawi (2006, p. 325) afirma que isso se dá porque as histórias sobre guerras e 

assuntos militares se concentram majoritariamente no campo ocidental europeu ou, 

quando não abordam especificamente esse território, acabam mesmo assim sendo 

eurocêntricas. Em seu estudo, o autor reitera a importância de se compreender e 

analisar as diferentes culturas para que seja possível perceber a forma de combate 

envolvida nas resistências formadas pelos países durante os conflitos armados. 

O período da II Guerra Mundial foi especialmente difícil para as nações 

asiáticas: embora o Japão fosse visto, principalmente no Sudeste Asiático, com 

admiração por parte dos países da região e como uma oportunidade de se 

libertarem do domínio europeu, em pouco tempo ficou claro que o objetivo japonês 

não era apenas a expulsão dos colonizadores do continente, mas sim, estabelecer 

seu próprio domínio como sendo a nação que deveria dominar a região.  

Analisando o ponto de vista japonês no conflito, Bayly et. al. (2004, p. 29) 

afirmam que, para este país, tornar-se moderno significava ser imperialista, já que, 

conforme apontado por Magno (2015, p. 37), a transição entre a primeira Revolução 

Industrial e a segunda foi o estabelecimento do capitalismo de Estado. Ou seja, para 

se tornar bem-sucedido, os países precisariam ter sob seu controle recursos naturais 

e vastos territórios; nesse sentido, o caminho japonês seria estabelecer como sua 

área de influência ou domínio colonial direto os demais países da região asiática. O 

grande objetivo do Japão era tomar a China. 

Entretanto, esse domínio japonês nos demais territórios asiáticos foi iniciado 

alguns anos antes da guerra: a vitória em disputas com a Rússia pela Manchúria em 
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1905 lhe garantiu um status de grande potência, tendo-se em vista que foi a primeira 

força asiática a derrotar um país europeu. O domínio sobre a Manchúria permitiu que 

os japoneses garantissem a consolidação de sua economia industrial; além disso, a 

imagem de sucesso influenciou nos demais países da região, bem como na política 

externa japonesa (Idem, p. 30). 

A partir dos anos 1930, especialmente no Sudeste do continente, os produtos 

nipônicos inundavam os mercados da região; além disso, os investidores do país 

detinham diversas minas de ferro e se preocupavam em investir nas áreas 

negligenciadas pelos europeus e nas que eles tivessem fraco ou nenhum controle 

(BAYLY et. al., 2004, p. 35). A Grande Depressão e a interrupção do comércio com 

os norte-americanos, pelo fechamento das fronteiras, facilitou também esse 

processo. 

Em meio a isso, as questões e insatisfações políticas cresciam nos territórios 

colonizados: no Império Britânico das Índias, a Birmânia teve seu estabelecimento 

enquanto região administrativa autônoma, embora fosse apenas no papel, tendo-se 

em vista que os britânicos continuavam controlando a política local; isso gerou 

diversos protestos e o surgimento de aspirações nacionalistas (Idem, p. 38). Na 

Indonésia, já na década de 1920, diversos movimentos e formação de organizações 

políticas gestavam o nacionalismo, incentivando a resistência contra as violentas 

repressões holandesas (ASPINALL; BERGER, 2001, p.1005).  

Enquanto isso, os japoneses realizavam atividades secretas de espionagem e 

estímulo às propagandas anticoloniais contra os europeus ao longo dos territórios 

britânicos na Ásia. Do ponto de vista japonês, a maneira de conseguirem seu 

objetivo último, a redenção da China, teria como estratégia o rompimento do apoio 

externo ao país, deixando-o isolado. Para isso, era necessário que as linhas de 

comunicação terrestres entre os países do Sudeste Asiático, sobretudo a Birmânia, 

fossem fechadas (MAGNO, 2015, p. 47).  

Além do planejamento estratégico para guerra, o imperialismo japonês 

também se baseava no conceito de “Aquele que controla os trópicos controla o 

mundo” e, por isso, a dominação dos espaços ao sul do continente significavam 

esse domínio; dessa forma, o Japão desenvolveu então o que ficou conhecida como 

“The Greater Asia Co-prosperity Sphere” (Esfera de Co-prosperidade asiática). 

Tal área era composta por todos os países do Sudeste Asiático mais as 

Coreias, a China e tendo como centro o Japão. Esse “novo modelo” preconizava 
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maior similaridade e uniformização entre as trocas desses locais, tendo-se em vista 

que todos pertenciam à Ásia; além de permitir que cada um dos espaços que 

compunham a área de influência japonesa se especializasse no cultivo de uma 

commodity, como algodão nas Filipinas, açúcar na Indonésia, minérios em Bornéo, e 

assim sucessivamente. O principal argumento é que promoveria o desenvolvimento 

desses locais de uma maneira característica asiática, rompendo com as imposições 

europeias colonialistas (FISHER, 1950, p. 188). 

Essa esfera se estabeleceu em meio à entrada oficial do Japão na II Guerra 

Mundial, em 1941. Por meio da criação de um Ministério, eram pensadas as diversas 

políticas para cada uma dessas regiões envolvidas, abarcando as relações 

econômicas, políticas e estratégicas entre os territórios parte da esfera e o centro 

japonês. Em um documento que versava sobre o Sudeste Asiático, o governo 

nipônico estabelecia o controle dos territórios dominados durante o período de 

guerras para realizar uma administração e ordenamento efetivos, obter recursos 

para a utilização japonesa e autossuficiência militar na região; ademais disso haveria 

o total controle dos fluxos de materiais e recursos para que não acabassem nas 

mãos inimigas (SWAN, 1996, p. 145). 

Na imagem abaixo é possível identificar a definição dessa esfera em um 

cartão postal japonês feito em 1942. Além dele, existiam também diversos outros 

tipos de propagandas expressando como fazer parte de tal grupo poderia ser visto 

como uma libertação das opressões ocidentais. 
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Figura 6: Cartão postal de propaganda da “Greater East Asia Co-prosperity Sphere” 194245.  

(In: SUNDBERG, Steve. Old Tokyo)  

 

Conforme exposto por Swan (1996, p. 146), muito além de substituir os 

Europeus, os japoneses pretendiam se tornar o centro da grande região asiática. O 

autor aponta que estes últimos não se estabeleceram com propostas comerciais ou 

com políticas ad hoc de tempos em tempos para se adequar às constantes 

mudanças sociais nos territórios nos quais estariam presentes — assim como 

fizeram ingleses e holandeses inicialmente—, mas se estabeleciam deliberadamente 

como uma organização política. Apesar de a justificativa japonesa de dominação 

desses espaços se dar pela expulsão do colonialismo branco europeu, na realidade, 

não expunha o fim do colonialismo, pois a partir daquele momento, os japoneses se 

estabeleceriam como o unificador de uma região que seguiria sua liderança política 

e econômica. 

Em meio a essa conjuntura, a situação interna chinesa estava bastante 

complexa e em conflito: devido às intensas situações sociais pelas quais a 

população do país enfrentava, como a superpopulação agrária, descentralização 

política, crises fiscais recorrentes, revoltas campesinas e as invasões estrangeiras; 

 
45 Disponível em: <https://www.oldtokyo.com/greater-east-asia-co-prosperity-sphere-propaganda-
postcard-1942/>. Acesso em: mar. 2020 
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houve a desestruturação do Império e o fim da Dinastia Qing. Ocorreram diversas 

tentativas de estabelecer uma república, mas foram malsucedidas e geraram a 

divisão em diversas províncias, marcadas por conflitos internos (OSINSKY, 2010, p. 

577-578).  

Na década de 1910, estabeleceu-se o Kuomintang (KMT), Partido 

Nacionalista Chinês, cujo principal objetivo era fazer com que a recém estabelecida 

República se tornasse novamente centralizada. Para isso, buscou suporte do 

governo Comunista russo que apoiou as iniciativas, bem como ajudou a fomentar a 

posterior criação do Partido Comunista Chinês nos anos 1920. Embora tenham se 

aliado, ao final desta mesma década, o KMT expurgou os comunistas, centralizando 

em si o governo. Entretanto, antes de definir como seria reconstruída a nação e sua 

moral recuperada, era necessário definir quem seriam aqueles os responsáveis por 

fazê-lo, isto é, aqueles que deteriam o poder de governar.  

Eastman et. al (1991, p. 2) apontam que em meio à essa disputa pela 

liderança, o KMT dividiu-se e de um lado estavam os “centristas”, liderados por 

Chiang Kai-shek e os demais aliados aos comunistas; essa divisão do partido 

também provocava divisão dos apoiadores espalhados em meio às províncias, cujos 

comandantes eram as diferentes milícias. 

 Em 1937, a invasão japonesa na Manchúria, a declaração de guerra e as 

várias campanhas de aniquilação da população civil chinesa por meio de armas 

químicas e biológicas, além dos assassinatos e estupros cometidos; propiciaram 

novamente uma frente unida entre nacionalistas e comunistas chineses para o 

combate ao Japão. Em meio a isso, crescia a influência e apoio das massas rurais 

ao partido comunista e Mao Tse-Tung. Posteriormente, devido às fracas políticas 

internas do próprio KMT, a grande concentração de pessoas em detrimento da baixa 

qualidade de combatentes, permitiu que os Comunistas tomassem o poder na China 

ao final do conflito mundial (BAYLY, 2004; OSINSKY, 2010, p. 578). 

Para conseguir seu objetivo em controlar o território chinês, os japoneses 

precisavam dominar a Birmânia. O território ainda era controlado pelo Império 

Britânico, que junto com os norte-americanos apoiavam a China, enviando bens e 

suprimentos de guerra, por meio da Estrada da Birmânia, que ligava a capital do 

país até a província de Chungking (BAYLY; HARPER, 2004, p. 38): 
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Figura 7: Estrada da Birmânia46  

(In: China Rhyming, 2011, s.p.) 

 

Faz-se importante, nesse sentido, compreender melhor o envolvimento deste 

país asiático no conflito para que seja possível visualizar de que forma todo esse 

teatro de operações e acontecimentos influenciaram num pós-guerra e pós 

 
46 Disponível em: <http://www.chinarhyming.com/2011/05/08/the-wartime-burma-road-map/>. Acesso 
em: mar. 2020.  



 

90 

independência repleto de reviravoltas que deixaria marcas ainda vivas no país 

(Idem). 

 

2.2.2 O Nacionalismo Birmanês 

Barkawi (2006, p. 37) busca analisar o papel dos combatentes indianos do 

império britânico durante a II Guerra Mundial no Sudeste Asiático e reitera que tais 

forças foram fundamentais durante diversos conflitos. De acordo com ele, os 

exércitos coloniais eram marcados por uma forte divisão étnica, incentivada e 

mantida pelos colonialistas aos quais tais exércitos serviam. Na Birmânia, os 

britânicos incentivavam cada vez mais os desentendimentos entre os povos locais, 

privilegiando certas etnias em detrimento de outras. 

Taylor (1982, p. 13 - 14) analisa que essa política de “dividir e conquistar” se 

estabelecia como uma forma de controlar esses diversos grupos sociais, colocando-

os uns contra os outros. Essas políticas se revelavam por meio das desiguais 

distribuições de riquezas e influências políticas na colônia; ademais, nas 

constituições de 1923 e 1937, os britânicos enfatizavam a garantia de assentos no 

Parlamento birmanês para os grupos indianos, anglo-birmaneses e Karen, enquanto 

excluía os Shans, Chins, Kachins e demais. 

Assim, já havia no espaço birmanês certa insatisfação com o persistente 

domínio externo do território, embora algumas áreas tivessem certo grau de 

autonomia, justamente pela distância em relação ao centro, os diferentes povos 

ainda eram controlados pelas regulamentações britânicas (Idem). Em meio a isso, os 

exércitos coloniais, mesmo fazendo parte dos habitantes colonizados, precisavam 

servir ao colonizador ao mesmo tempo em que precisavam lidar com os diversos 

movimentos nacionalistas e anticolonialistas que surgiam.  

Além disso, não se pode esperar que em sociedades multiculturais e 

multiétnicas como a indiana, os exércitos teriam algum tipo de passado ou história 

compartilhada em comum, pelo contrário: as forças eram organizadas de maneira a 

não causar “problemas” ao colonizador, contendo uma variedade de etnias, castas e 

religiões nas mesmas companhias poucos oficiais britânicos conseguiam se 

comunicar com os indianos que falavam os mais diversos dialetos (BARKAWI, 2006, 

p. 37). 

Em seu livro analisando os combates no Sudeste Asiático entre os japoneses 

e o exército britânico indiano, Moreman (2005, p. 1) descreve que a composição das 
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forças locais era majoritariamente de indianos, birmaneses e nepalinos, organizados 

e treinados aos modos de combate britânicos; apenas os oficiais seniores eram do 

Reino Unido. Era o único exército com o qual os britânicos poderiam contar no local, 

tendo-se em vista que no continente europeu as forças nazistas também estavam 

avançando. 

Nesse sentido, pelo mal preparo dos combatentes colonizados, na campanha 

da Malásia, em 1941, mesmo com o apoio de tropas australianas, Cingapura foi 

tomada pelos japoneses em 70 dias. Uma das maiores dificuldades enfrentadas 

pelos exércitos antinipônicos era o combate nas regiões de matas e florestas 

tropicais, pois havia a necessidade de readequação de equipamentos, doutrina tática 

e treinamento, enquanto os japoneses pareciam se readaptar naturalmente à essas 

condições. 

Havia também o fato de que muitos dos combatentes locais estavam a favor 

dos japoneses, pois conforme já abordado, além de estarem fomentando os 

desagrados entre tais populações colonizadas e seus colonizadores muito tempo 

antes da guerra, a presença japonesa poderia significar o estabelecimento da 

independência para esses povos; essa esperança de autodeterminação estava 

presente também do lado que apoiava os Aliados.  

Bayly (2005, p. 170) aponta que a honra em ser militar e ter uma 

remuneração durante a juventude, era o que fazia com que muitos indianos se 

conscrevessem nas forças armadas coloniais; entretanto, estes mesmos deixavam 

claro aos seus oficiais britânicos que embora estivessem lutando daquele lado, suas 

causas eram nacionalistas. Corroborando esse ponto, Barkawi (2006, p. 336. 

Tradução nossa) destaca alguns aspectos sobre a questão da “lealdade” desses 

exércitos locais: 

A lealdade não é tão geral quanto se acredita pelos altos oficiais britânicos. 
Várias pessoas são leais, mas permanecerão apenas enquanto lhes 
convier. "Isso se deve ao fato de que, nas opiniões deles", todo indiano 
(inclusive soldados) deseja um status político mais alto para a Índia. A 
diferença é apenas em graus47. 

 

 
47 No original: “As one later noted in the wake of the formation of the INA, ‘loyalty is not quite as 
general as is believed by senior British Officers. A number of people are loyal but they will only remain 
so as long as it suits them.’ This was due to the fact that in his opinion ‘every Indian (soldiers included) 
desires a higher political status for India. The difference is only in degrees’”. BARKAWI, Tarak.  
Culture and combat in the colonies: the Indian army in the Second World War. In:  Journal of 
Contemporary History, v. 41, n. 2, p. 336, 2006. 
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É possível compreender, portanto, que apoiando Aliados ou o Eixo, o objetivo 

maior dos combatentes na Índia e na Birmânia era se tornarem independentes. No 

caso birmanês, as diferentes etnias também se dividiram apoiando um lado ou outro: 

os Karen, se aliaram aos britânicos; enquanto isso, os jovens nacionalistas da 

maioria bamar, se aliaram inicialmente aos japoneses, combatendo o exército 

colonial. No cerne dessas divisões e alinhamentos, estava o espírito e sentimento 

nacionalistas, difundidos inicialmente no início do século e fomentados com ainda 

mais vigor ao longo da proximidade dos conflitos. 

O nacionalismo birmanês tem como fontes iniciais a fundação da Associação 

Masculina de Jovens Budistas (YMBA, na sigla em inglês), ocorrida em 1908. 

Inicialmente, tal organização foi composta para que a religião budista e suas práticas 

não se perdessem em meio ao domínio de um país estrangeiro. A princípio, tal 

iniciativa não possuía nenhum caráter político, realizando apenas alguns encontros 

nos quais se discutiam assuntos públicos e questões sociais (MAUNG MAUNG, 

1961, p.10). 

Maung Maung (idem, p. 12) analisa que esta organização era composta 

majoritariamente por advogados e jornalistas birmaneses formados em Londres; as 

reuniões eram realizadas de maneira que as solicitações pensadas durante as 

sessões tinham característica de se colocarem aos administradores britânicos de 

maneira polida e como se fossem um favor.  

A partir de 1917, com a declaração deste governo europeu de que pretendia 

num futuro muito distante permitir que a Índia se tornasse autogovernada, fez surgir 

na YMBA esperança de que este mesmo projeto de independência fosse realizado 

também em território birmanês. Nesse sentido, as observações realizadas pelos 

membros da associação passaram de “pedidos de favores” para exigência de 

direitos, como os de eleger e manter nos cargos da Câmara Legislativa, recém-

criada, apenas aqueles que fossem os “verdadeiros representantes do povo” (Idem).  

Em 1920, a YMBA tornou-se o Conselho Geral de Associações Birmanesas 

(GCBA em inglês), uma organização que reuniria todas as iniciativas, pessoas e 

partidos envolvidos na causa nacionalista; assim, passou-se a ser incentivado que 

os homens utilizassem as roupas tradicionais, fizessem boicotes aos produtos 

importados e ainda exigências aos governantes locais pela redistribuição de terras 

concentradas nos empresários indianos para os camponeses birmaneses.  
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No mesmo ano, um marco importante desse movimento embrionário 

nacionalista foi a greve dos estudantes que exigia a mudança do formato da 

Universidade de Rangoon de um local restrito e residencial, como Cambridge e 

Oxford, para uma Universidade aberta ao maior número possível e que fosse um 

local de estudo apenas, ao invés de ser também residencial. Como tais exigências 

não foram aceitas pelos governantes, os estudantes se reuniram e iniciaram uma 

greve que, rapidamente espalhada pelos demais distritos e apoiada pelos jornais, 

passou a receber apoio de muitas pessoas e fez com que o governo aceitasse as 

reivindicações. Esse dia foi posteriormente declarado como “o dia nacional” 

(MAUNG MAUNG, 1961, p. 16). 

No início da década seguinte, em 1930, a ocorrência de uma nova revolta 

tornou-se outro marco das iniciativas de movimentos nacionalistas no território 

birmanês. Conhecida como a Revolta de Saya San, esse movimento tem sua 

importância principalmente pelos elementos simbólicos que evocou: em dezembro 

daquele ano, Saya San, que fazia parte de uma das frações do GCBA, foi coroado 

como Rei de Burma em uma cerimônia tradicional, próximo da capital. Ele dizia ser o 

Galone48 do Reino que levaria a libertação da opressão causada pelos britânicos 

aos povos (SOLOMON, 1969, p. 210 - 216). 

Mesmo iniciada na cidade de Tharrawaddy, essa revolta se espalhou pelos 

demais Distritos e durou cerca de um ano para ser controlada e chegar ao fim. 

Embora não tivesse objetivo único e uma pauta clara, essa revolta, na verdade, 

buscava a saída dos britânicos do território acima de quaisquer outras exigências; a 

autodeterminação dos povos locais e o resgate às tradições que haviam sido 

suprimidas pelos colonizadores, como a Monarquia, por exemplo. Ao final do ano 

seguinte, Saya San e alguns seguidores foram capturados. Causando grande 

comoção pública, o julgamento foi acompanhado pela imprensa e, sendo 

posteriormente enforcado, o líder morreu como mártir (Idem). 

Cabe como importante aspecto ressaltar que a religião também teve um papel 

importante nesses movimentos políticos: como eram os monarcas os responsáveis 

pelos monges budistas (sangha) — a religião original birmanesa — estes ficaram 

sem algo que pudesse regulá-los; além disso, durante os conflitos quando da 

 
48 Criatura mítica birmanesa oriunda da hinduísta Garuda: Um pássaro ou criatura mítica alada do 
folclore local, considerada a senhora dos pássaros e invulnerável, que havia conseguido derrotar os 
Nagas (dragões/ serpentes). Essa simbologia representa a vitória dos birmaneses comandados pelo 
Galone sobre os estrangeiros (Nagas). 
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chegada dos britânicos, os monges também se armaram para combater os 

invasores. Eles compunham uma forte presença na educação, nos rituais e na 

construção de uma mentalidade comum nos reinos. Após a criação da YMBA, 

muitos dos envolvidos nesta utilizavam-se do budismo como um ponto de apoio para 

resistir ao colonialismo e levantar a bandeira da resistência anticolonial (TARLING, 

2008b, p.125-127). 

Após esse período, as movimentações políticas tiveram como cerne a 

separação ou não do território birmanês da Índia e, após alguns encontros com as 

autoridades britânicas, em 1933 permitiu-se a separação desses territórios, ainda 

controlados pela Coroa inglesa. Nesse sentido, em 1935 estabeleceu-se o Ato da 

Constituição da Birmânia que entraria em vigor dois anos depois, em 1937; esse 

documento estabeleceria as divisões do país, os assuntos reservados ao governador 

e toda a estrutura de câmaras e senado. Mesmo com a resolução das disputas entre 

ficar com os indianos ou separar-se dos mesmos, havia uma insatisfação por parte 

de alguns grupos políticos nacionalistas que pleiteavam maior participação e bem-

estar da população local em meio à Constituição (MAUNG MAUNG, 1961, p. 32). 

Anthony Reid (2009, p. 37. Tradução nossa) destaca que o nacionalismo no 

Sudeste Asiático se diferenciava do modelo europeu não apenas por se tratar de 

culturas diferentes, mas também porque: 

[....] Os estados modernos que introduziram o nacionalismo estatal em sua 
forma moderna eram estados imperiais estrangeiros. Eles foram capazes de 
estabelecer sua autoridade no sudeste da Ásia no final do século XIX, em 
grande parte porque incorporaram, em uma extensão muito maior do que 
seus oponentes locais, aquele amálgama homogêneo de etnia e 
nacionalismo de Estado que se mostrou tão bem-sucedido no século XIX. “A 
maneira certa e atestada de obter poder e riqueza” (McNeill 1985: 56). As 
políticas desses estados imperiais, portanto, têm uma influência importante 
na formação das identidades49. 

 

Em concordância com o pensamento de Reid, Milton Osborne (2013, p. 144 - 

145. Tradução nossa) observa: 

O nacionalismo afirmou que populações e territórios governados como 
posses coloniais tinham seu direito à existência independente, à busca por 
seus objetivos nacionais, que era a preservação de povos que viviam em 

 
49 No original: “The modern states which introduced state nationalism in its modern form were alien 
imperial states. They were able to establish their authority in Southeast Asia in the late nineteenth 
century in large part because they embodied, to a much greater extent than their local opponents, that 
homogeneous amalgam of ethnie and state nationalism which proved so successful in the nineteenth 
century—‘the sure and attested way of attaining power and wealth’ (McNeill 1985: 56). The policies of 
these imperial states therefore have an important bearing on the shaping of identities”. REID, Anthony. 
Understanding Southeast Asian nationalisms. In: Imperial alchemy: Nationalism and political identity 
in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 37 
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áreas específicas. As potências coloniais, sem surpresa em termos dos 
valores da época, se opuseram a essas demandas por mudanças básicas 
no controle político. Além disso, os obstáculos que impediam a consecução 
dos objetivos dos nacionalistas pareciam formidáveis e frequentemente 
levavam os administradores coloniais a repudiar a força dos novos 
movimentos. Para os próprios nacionalistas, a fé em seus ideais lhes 
permitiu acreditar que o poder político poderia ser conquistado e que 
probabilidades aparentemente desfavoráveis e até impossíveis seriam 
superadas50. 

 

Em meio à difusão de diversos grupos políticos que possuíam causas para a 

autodeterminação definitiva da Birmânia, foram criados alguns partidos nas primeiras 

eleições ocorridas em novembro de 1936, que, após algumas ocorrências, culminou 

com Dr. Ba Maw como Primeiro Ministro. No entanto, essa transição para um 

governo local não causou diferenças significativas na administração do território, 

pois as demandas sociais não foram tão atendidas como prometido e os privilégios 

continuaram concentrados nas classes governantes; pode-se entender, portanto, 

que os “opressores” apenas mudaram de cara, tornando-se parte da etnia local 

(MAUNG MAUNG, 1961, p. 33). 

A década de 1930 foi intensa também pelos conflitos sociais entre birmaneses 

e indianos, que acabou fomentando e difundindo ainda mais esses sentimentos 

nacionalistas. A chegada dos europeus no continente asiático, o estabelecimento 

das colônias e as mudanças econômicas propiciaram grande fluxo de pessoas 

nesses espaços, devido à necessidade cada vez mais crescente de mão-de-obra.  

Heikkilä-Horn (2009, p. 148) analisa o censo realizado no Império Britânico da 

Índia em 1931: mapeando o território birmanês, observa que o número de chineses 

dobrou entre 1901 e 1931, passando de 60 mil para 132 mil; em contraste, a 

população indiana aumentou de 887,357 em 1921 para 1.017.825 em 1931. 

Nicholas Tarling (2008a, p. 163) afirma que entre 1852, quando da primeira guerra 

anglo-birmanesa, e 1937, ano da separação da Índia e da Birmânia, cerca de 2.6 

milhões de indianos haviam migrado para território birmanês; e, em 1931, estes 

compunham 10% da população do sul da Birmânia. 

 
50 No original: “Nationalism asserted that populations and territories ruled as colonial possessions had 
their own independent right to existence, to the pursuit of national goals that were the preserve of one 
particular group of peoples living in one particular area. The colonial powers, unsurprisingly in terms of 
the values of the times, opposed these demands for basic change in political control. Moreover, the 
obstacles that lay in the way of achieving the nationalists’ goals often seemed formidable and 
frequently led the colonial administrators to dismiss the force of the new movements. For the 
nationalists themselves, a faith in their ideals enabled them to believe that political power could be 
gained and that apparently unfavourable and even impossible odds would be overcome”. OSBORNE, 
Milton. The Years of Illusion: Southeast Asia between the Wars, 1918 - 1941. In:  Southeast Asia: An 
Introductory History. Austrália: Allen & Unwin, 2013. p. 144 - 145. 
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Sobretudo no caso indiano, a crise econômica de 1929, a “Grande 

Depressão”, pode ser um fator explicativo do aumento de imigrantes. Bayly (2005, p. 

126) afirma que os indianos sempre haviam visto a birmânia como uma “terra de 

oportunidades”, a queda dos salários e a formação de grandes bolsões de pobreza 

indianos impulsionaram a ida para a Birmânia, onde muitos se instalaram na região 

norte e passaram a controlar os portos. Embora houvesse indianos muito pobres, 

também havia aqueles bastante abastados, agiotas, comerciantes, escriturários do 

governo e privados, médicos, motoristas, gerentes das produções de óleo e teca.  

Com a Depressão, aumentou-se a competição entre os birmaneses que 

haviam perdido suas terras e recursos e os indianos que buscavam também 

sobreviver. Gravers (1999, p. 40) coloca que nessa década houve diversos embates 

entre essas duas populações; num destes, cerca de 250 pessoas entre estivadores 

indianos e suas famílias foram assassinados pelos birmaneses e, de modo geral, 

aproximadamente 2 mil pessoas ficaram feridas nesses conflitos. Em 1937, com a 

separação dos territórios, iniciou-se uma política de limitação das migrações da Índia 

para a Birmânia.  

Nesse período também surgem as concepções de Dobama (“Nossa 

Birmânia”) e Thudo-bama (“Birmânia ‘deles’”), diferenciando aqueles que eram de 

fato birmaneses dos que eram estrangeiros, incluindo os colonizadores. O primeiro 

termo estabeleceu-se como um Partido Político nacionalista conhecido como 

Dobama-Asiayoun cujos fundadores eram jovens intelectualizados que haviam 

estudado nas universidades inglesas e estavam insatisfeitos com os projetos e a 

divisão que havia ocorrido no movimento nacional do país.  

Conforme exposto em Chagas-Bastos et. al. (2019), mesmo com as restrições 

dos colonizadores em permitir as disciplinas que poderiam ser estudadas pelos 

colonizados — excluindo-se assuntos que poderiam fomentar ainda mais os 

movimentos nacionalistas que estavam emergindo, no caso analisado, na Índia — 

ainda assim, esses movimentos e desenvolveram. O caso birmanês não foi exceção. 

O Dobama-Asiayoun se autodenominou como Thakins, adjetivo que significa 

“mestre/comandante” e que anteriormente era utilizado para denominar os 

colonizadores ingleses; essa apropriação do termo demonstrava que neste partido 

eram os birmaneses os verdadeiros mestres do território e não os britânicos 

(NEMOTO, 2000, p. 3).  Os jornais tiveram papel extremamente relevante na difusão 

dos sentimentos nacionalistas, pois eram constantemente fontes de propagandas 
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antibritânicas e antiindianas, especialmente nos jornais cuja linguagem se baseava 

nos vernáculos locais. Os japoneses também eram grandes investidores nas 

propagandas nacionalistas birmanesas cultivando sentimentos inflamatórios contra 

os colonizadores e contra os chineses (HOBBS, 1947, p.114).  

Os movimentos estudantis também difundiram em larga escala as 

insatisfações com o contínuo controle britânico e a busca pela autonomia 

administrativa almejada pelos birmaneses; em meio às tentativas de negociações 

com os colonizadores europeus em busca da autodeterminação mesmo após sua 

definitiva separação do território indiano, os nacionalistas birmaneses acreditavam 

que estar ao lado dos ingleses poderia favorecê-los em conseguir sua definitiva 

independência. Entretanto, essa não era nenhuma garantia, pois quando da invasão 

japonesa no território e organização do exército para expulsá-los, o Primeiro-Ministro 

britânico, Churchill, não definiu que tornaria o espaço uma ex-colônia como uma 

compensação pelos esforços de guerra (MCLYNN, 2011, p. 6). 

 

2.2.3 A Segunda Guerra Mundial como libertação das amarras coloniais 

Bayly e Harper (2005, p. 145-196) analisam o entendimento britânico das 

investidas japonesas na região colonizada: embora a preocupação com os avanços 

destes asiáticos tivesse aumentado — devido à derrota da França e a tomada da 

Indochina — e, ainda que Singapura não fosse tão bem protegida, os britânicos 

acreditavam que esse território era inacessível devido às densas florestas; além 

disso, confiavam que a mera presença de sua Marinha teria um efeito dissuasivo em 

relação às tropas nipônicas, que repensariam seus ataques. No entanto, os ingleses 

não esperavam que as investidas japonesas fossem feitas nos pontos vitais, onde 

eles menos esperavam ser atacados. Os autores (idem, p. 137. Tradução nossa), a 

respeito da invasão da Malásia, observam: 

Os britânicos haviam sido cegados por suposições racistas: que os 
japoneses eram pequenos, míopes e com um nível de realização militar 
inferior ao dos italianos. Mas os comandantes aliados logo admitiram que os 
japoneses eram muito mais difíceis do que suas próprias tropas. Muitos dos 
homens da 18ª Divisão eram mineiros de carvão de Kyushu, resistentes. [...] 
A maioria dos soldados britânicos não havia participado de combates antes. 
Seus capacetes e respiradores de aço eram supérfluos; os japoneses 
entraram em guerra de bermuda, camisa leve e plimsolls [Sapatos 
esportivos ingleses de lona com solas de borracha]. Isso era deselegante, 
mas eficaz. A suposição de que os japoneses não podiam tolerar as 
condições da selva era uma impertinência [...] Os japoneses os derrubaram, 
ignorando as posições preparadas pelos britânicos. Cada divisão japonesa 
recebeu seis mil bicicletas. Anos de importações do Japão deixaram uma 
profusão de peças sobressalentes, separadas ao longo das cidades e vilas 
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da Malásia. A “Blitzkrieg da bicicleta” foi surpreendentemente eficaz; tropas 
aliadas confundiram o som com o de tanques51. 

 

No início de 1942, após estabelecer um acordo com a Tailândia que, até 

então era neutra, os japoneses invadiram a Birmânia, atacando principalmente as 

regiões fronteiriças com os siameses. A conquista começou pelo Sul, tomando 

Rangoon, a capital, e outras cidades estratégicas por seus recursos e localização. 

Por terem tentado reunir e permitido que os bamar fizessem parte das forças 

armadas apenas ao final de 1941, quando os japoneses adentraram o território, 

muitos dos que haviam sido recrutados fugiram do exército britânico birmanês ao 

mesmo tempo em que a administração britânica também fugiu para a Índia, 

deixando a Birmânia sob controle nipônico (MCLYNN, 2011, p.24; SELTH, 1986, p. 

490). 

A conquista do território birmanês também foi possível pela ajuda de forças 

locais: desde 1939, com a divisão do Dobama-Asiayoun devido aos 

desentendimentos a respeito dos programas nacionalistas que o país deveria seguir 

para se tornar totalmente independente, outras células políticas se formaram. Uma 

das que se tornou mais conhecida foram os The Thirty Comrades, cuja maioria era 

da etnia bamar, composta por nomes que se tornariam famosos posteriormente, 

como Aung San e U Nu. Esses 30 jovens foram furtivamente ao Japão e à China 

para receberem treinamento militar, objetivando fortalecer a resistência anticolonial 

britânica; o grupo retornou à Birmânia pouco antes dos ataques japoneses em 1942 

e se tornaram o Burma Independence Army (BIA); quando os japoneses invadiram, 

foram apoiados por esse exército (SELTH, 1986, p.490). 

De outro lado, os Karens continuavam apoiando os britânicos e, 

posteriormente, Chins, Shans e outros grupos minoritários tornaram-se também 

apoiadores formando parte do grupo de Operações Executivas Especiais, a Força 

136, que operava nas regiões fronteiriças e áreas onde os japoneses não 

 
51 No original: “The British had been blinded by racial assumptions: that the Japanese were small, 
myopic and with a level of military achievement below that even of the Italians. But Allied commanders 
were soon to concede that the Japanese were far tougher than their own troops. Many of the men of 
the 18th Division were hardy Kyushu coalminers. Wavell himself called them ‘an army of highly trained 
gangsters’. Most of the British soldiers had not seen combat before. Their steel helmets and 
respirators were superfluous; the Japanese went to war in shorts, a light shirt and plimsolls. This was 
inelegent but effective. The assumption that the Japanese could not tolerate jungle conditions was an 
irrelevance.[...] Years of Japanese imports had left a profusion of spare parts in the towns and villages 
of Malaya. The ‘bicycle Blitzkrieg’ was strikingly effective”. BAYLY, Christopher A.; HARPER, Tim. 
1942: A Very British Disaster. In: Forgotten Armies: The Fall of British Asia, 1941-1945. Harvard 
University Press, 2005. p. 137. 
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controlavam totalmente ou não tinham interesse em fazê-lo. Além de treinarem para 

combater os japoneses, também eram treinados para combater os bamar; a 

recíproca era a mesma, o BIA também era treinado para combater não apenas os 

britânicos, mas também os Thudo-bama. Posteriormente, essa “etnicização” dos 

conflitos, prejudicaria em muito o cenário social no pós-independência (CALLAHAN, 

2005, p.70). 

Ainda em meio às resistências, os japoneses conseguiram estabelecer-se, 

rearranjando as estruturas administrativas do país e dando certo nível de autonomia 

aos apoiadores locais, que rapidamente passaram a controlar alguns distritos. 

Entretanto, mesmo garantindo a possibilidade de independência birmanesa e sendo 

esta efetivada em agosto de 1943, Aung San e seus seguidores do BIA perceberam 

que o projeto japonês reservado para seus domínios não era compatível com o que 

tais nacionalistas haviam inicialmente almejado (NEMOTO, 2000, p. 9). 

Em outro trabalho Nemoto (2009, p. 51-64) analisa duas figuras importantes 

do período nacionalista birmanês: Ba Maw e Aung San. Maw foi o primeiro Primeiro-

Ministro birmanês e Chefe de Estado durante o período colonial, logo após a 

aprovação da separação da Índia; ele era apoiado pelos britânicos e por certa 

parcela da população; entretanto, com o desgaste gerado por não conseguir 

controlar e solucionar os conflitos entre birmaneses e indianos, foi deposto, inclusive 

pelos britânicos e, passando a se opor a estes, foi preso por “propaganda” contrária 

à administração estrangeira. Com sua fuga da prisão em 1942 e a chegada dos 

japoneses, Maw foi considerado por estes como um bom candidato a colaborar com 

a administração militar nipônica no país em agosto daquele mesmo ano; contudo, 

ainda que em janeiro do ano seguinte ele tenha sido empossado como o 

responsável pelo Estado, não se comportava da forma como o Japão esperava.  

Em agosto de 1943, a administração japonesa permitiu que a Birmânia se 

declarasse independente dentro da Esfera de Co-prosperidade asiática e, embora 

tenha sido reconhecida por alguns países, essa independência não era total, já que 

havia uma guerra em curso — e enquanto a mesma ocorresse, o território 

continuaria sob controle japonês, incluindo suas forças militares e policiais —, não 

havia um sistema legislativo completo, além da Constituição ser provisória.  

Ainda assim, Nemoto (2009, p. 55-57) salienta que a administração de Maw 

não era apenas uma marionete nipônica: havia  exigência de que os serviços 

militares solicitados aos birmaneses fossem devidamente remunerados pelos 
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japoneses; não interferência do outro país asiático na força policial local em 

situações não relacionadas ao campo de batalha; esforço para tradução de termos 

anglófonos da administração, estabelecidos pelos colonizadores, para birmanês, 

reforçando este como o idioma oficial do país, entre outros aspectos.  

Uma observação interessante feita pelo autor é que mesmo os políticos pró-

britânicos apoiaram o governo de Ba Maw, tendo-se em vista que, embora 

acreditassem num estilo de vida mais próximo ao levado pelos europeus, o ponto 

central de todo o esforço político era o de tornar o nacionalismo birmanês mais forte, 

mesmo em meio ao controle dos japoneses (Idem, p. 58). 

McLynn (2011, p. 97) observa que administração japonesa na Birmânia e nos 

demais territórios conquistados no Sudeste Asiático não foi muito diferente do 

colonialismo europeu: ocupações brutais e tirânicas de um governo militar que 

controlava todo o território que conseguia, justificava a dependência econômica pela 

proximidade com a Índia, devendo os birmaneses esperar pelo fim da guerra. Entre 

outros aspectos, como desrespeito às crenças e comunidades locais, a criação de 

uma força policial militar conhecida como Kempeitai extremamente agressiva, 

distorção econômica com inflação gerando grandes massas de desempregados e 

desvalorização dos produtos locais; os japoneses construíram o caminho do 

arrependimento daqueles que os haviam apoiado e que, posteriormente, mudariam 

de lado. 

Segundo Dunlop (2009, p. 12) a guerra na Europa era a prioridade britânica, 

além do fato de que as dificuldades com o terreno e de forças treinadas o suficiente 

para lidar com o preparo japonês complicavam ainda mais a situação inglesa. A ideia 

dos comandantes era apenas poder defender-se dos ataques nipônicos e se 

recuperarem para que fosse possível retomar o controle do território ao norte da 

Birmânia, além da Malásia, Singapura e outros espaços que haviam sido tomados 

pelos asiáticos belicosos. Os norte-americanos alimentavam a resistência chinesa e 

enviavam suprimentos por vias aéreas, tendo-se em vista que o maior objetivo 

japonês havia sido realizado: o fechamento da Estrada da Birmânia, por onde os 

suprimentos eram transportados à China. Em 1942, havia pouco que a resistência 

local pudesse fazer para conter os avanços japoneses, que já haviam dominado boa 

parte do território. 

Tendo conquistado as áreas próximas e interrompido as vias de comunicação 

aliadas tanto marítimas quanto terrestres, além de possuir boa parte do controle 
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aéreo da região, o foco dos japoneses estava, a partir de então, nos territórios a 

serem conquistados no Pacífico, como Filipinas, Havaí e Guam onde havia forças 

norte-americanas presentes. Foi nesse momento, então, que as forças britânicas 

que haviam se retirado para a Índia, com apoio dos norte-americanos, chineses e 

combatentes locais, se prepararam para reconstruir suas estratégias e tentar 

reconquistar o território birmanês perdido.  

Houve a necessidade de, além de prover melhor preparo aos militares, 

conseguir estabelecer alguma forma de infraestrutura local, tendo-se em vista que 

ao norte da Índia, onde estavam retiradas as forças britânicas, pontes e cidades 

haviam sido totalmente destruídos pelos ataques aéreos japoneses; nesse sentido, 

apenas duas divisões táticas conseguiram ser formadas nas regiões fronteiriças de 

Assam e Bangladesh (Idem, p. 17). 

Aos poucos alguns avanços foram alcançados e, acreditando que poderiam 

retomar o controle do território central da Birmânia, as tropas britânicas e indo-

britânicas visualizaram a conquista da ilha de Akyab (atual Sittwe) onde havia um 

porto de uma grande área para um aeródromo de onde militares poderiam ser 

transportados e aeronaves poderiam ser posicionadas. Iniciando em dezembro de 

1942, o conflito teve seu término com a vitória japonesa em abril de 1943, 

demonstrando que mesmo com os avanços na tentativa de reestruturação e 

estabelecimento da resistência britânica, tais forças ainda não eram preparadas o 

suficiente para contrapor o nível nipônico (BAYLY; HARPER, 2005, p. 421). 

A situação começou a mudar a partir da batalha de Imphal, em 1944, entre 

britânicos e japoneses. Imphal é um vale localizado no nordeste indiano dentro da 

cidade de Manipur, na fronteira com a Birmânia, envolto por densas matas e 

florestas. Com a perda de passagem pela Estrada da Birmânia durante o conflito, 

Imphal se tornou o ponto focal de reestruturação do exército britânico e dos Aliados 

no Sudeste Asiático, pois foi uma das únicas rotas que as Forças em recuo e os 

refugiados das outras áreas birmanesas conseguiram alcançar quando da invasão 

japonesa (KATOCH, 2018, p. 4-5). 

Avaliando o local, as tropas britânicas decidiram que seria um ponto 

estratégico para retomada do território birmanês, quando conseguissem se 

reestruturar, além de que também propiciava proximidade da China, servindo como 

cerne de envio de suprimentos e apoio à resistência chinesa. Essa rota que 

alimentava a principal via de abastecimento de Manipur saía de Imphal e passava 
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também por Kohima, outra importante cidade ao norte do território, nas colinas da 

região de Naga; um dos recursos mais vitais para os Aliados que se instalaram na 

região foi a construção de seis amplos aeródromos em Imphal (Idem, p. 6). 

O desencadeamento dos embates em 1944 teria início em fevereiro de 1943, 

com a primeira operação dos “Chindits”52 conhecida como Operation Longcloth: tal 

movimentação se deu por meio da formulação de uma “Força Especial” treinada com 

táticas de guerrilha que teriam como principal tarefa penetrar de maneira discreta 

nas linhas de defesa dos japoneses, fazendo operações de “longo alcance” que 

seriam apoiadas por algumas aeronaves. Apesar de certo sucesso inicial, essa 

operação não teve um resultado de vitória total, mas foi importante na moral dos 

combatentes britânicos e abriu caminho para posteriores operações aéreas 

(BLOOD, 2001, p. 6) e, de acordo com Ribeiro (2012, p. 42) “desmistificou” a dita 

superioridade japonesa na selva. 

Observando o maior controle britânico e dos Aliados sobre Imphal e as 

regiões vizinhas, no início de 1944 os comandantes japoneses perceberam que seria 

melhor realizar um ataque preemptivo no local, tendo-se em vista que, assim como 

ocorrido no ano anterior, uma provável tentativa de retomar a Birmânia teria como 

origem as tropas do império europeu essa região (KATOCH, 2018, p. 21).  

Por outro lado, os britânicos desejavam tomar o controle da base aérea de 

Myitkyina, dominada pelos japoneses, que ficava ao norte da Birmânia e que poderia 

servir também como rota para transporte dos suprimentos aos chineses; assim, o 

planejamento inicial era que uma nova operação dos Chindits seria realizada, 

direcionando-se à região central da birmânia como uma distração para os japoneses 

enquanto as demais tropas do 14º Batalhão das forças britânicas se moveriam em 

direção à Myitkyina. Contudo, antes que pudessem colocar esse plano em prática, 

os nipônicos atacaram primeiro e os Chindits precisaram readaptar sua estratégia, 

focando no objetivo principal: o enfraquecimento japonês e a tomada de Myitkyina 

(MCKEEMAN, 1988, p. 21-23). 

Katoch (2018, p. 23-87) conta que os japoneses atacaram em três frentes 

rumo à dominação de Imphal: ao Sudeste, Sudoeste e Nordeste. Devido à rapidez 

 
52 O nome da Força Especial caracteriza-se por ter sido inspirado na palavra “chinthe”, uma criatura 
do folclore birmanês mistura de grifo com leão, que significa fortuna e boa sorte. Os chinthes são os 
principais defensores dos templos e palácios, pois por serem poderosos podem atacar os “inimigos” 
de nove direções diferentes. “Chindit” é parte devido à essa criatura e parte devido ao nome do rio 
que as tropas atravessaram para realizar a primeira operação em 1943, o Rio Chindwin (In: 
https://656squadron.org/the-chinthe/; MEAD, 1955). 
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almejada para que o conflito tivesse seu fim até 29 de abril, aniversário do Imperador 

do Japão, as tropas nipônicas assumiram a estratégia de não levar grandes fardos 

de suprimentos, tanto em munições quanto em alimentos, ficando com o que 

conseguissem obter dos batalhões britânicos que derrotariam, pois partiam do 

princípio de que os japoneses superariam os inimigos com facilidade.  

No entanto, o cenário encontrado foi bem diferente: os britânicos e seus 

batalhões conseguiram apoio aéreo tanto no auxílio aos ataques quanto para a 

chegada de suprimentos, além disso, a cada ponto eliminavam ou escondiam suas 

provisões; ainda, destruíram diversas pontes e rotas, isolando e causando lentidão 

às tropas nipônicas. Outro aspecto complicador do desenrolar do conflito era o clima: 

a região passa por períodos de cheias e chuvas fortes, que deixava os embates 

ainda mais complexos e dificultosos; ademais, havia também as doenças como 

malária, disenteria e diarreias. 
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Figura 8: Mapa batalha de Imphal53  

(In: LYMAN, 2017) 

 

 
53 Disponível em: <https://www.forces-war-records.co.uk/blog/2017/04/21/was-your-ancestor-in-
britains-greatest-battle>. Acesso em: mar. 2020. 
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Após meses de embates, com ajuda de tropas norte-americanas, indianas e 

chinesas, os britânicos conseguiram derrotar os japoneses no que ficou conhecida 

como a maior derrota em campanhas terrestres sofrida pelos nipônicos: cerca de 30 

mil soldados japoneses morreram e outros 23 mil ficaram feridos; pelo lado da 

resistência foram 16 mil baixas. Dentro desses números japoneses, não se pode 

ignorar que suas tropas eram apoiadas pelo Indian National Army, formado por 

desertores das forças britânicas na época da invasão nipônica que acreditavam que 

poderiam lutar ao lado destes asiáticos pela independência do país das mãos dos 

ingleses, além de prisioneiros de guerra (KATOCH, 2018, p. 83; 88).  

Como mais um ponto importante também é necessário notar o deslocamento 

forçado dos habitantes locais: muitos precisaram se readequar, instalando-se cerca 

de 3 a 7km de distância de seus lares; essa realidade não atingiu apenas aqueles 

próximos das regiões onde possíveis bombardeios poderiam acontecer ou já 

estavam acontecendo, mas também nas regiões próximas dos aeródromos que 

foram construídos ao longo dos conflitos. Além disso, quando alguns voltaram para 

suas casas, encontraram soldados do lado Aliado morando nessas residências 

(JYOTIRMOY, 2014, p. 4-5). Ademais, estima-se que cerca de um milhão de civis 

tenham sido mortos e feridos durante todo o embate (MCLYNN, 2011, p. 1). 

A abertura de vários fronts ao longo do conflito deixou os japoneses 

enfraquecidos; com a perda de Imphal, os exércitos britânicos foram rápidos em 

avançar para reconquistar a Birmânia e, com as forças engajadas em vários teatros 

de operações ao longo do continente, faltava aos japoneses reforços para continuar 

combatendo o mesmo nível do oponente.  

Menos de um ano após perder em Imphal, o território birmanês havia sido 

reconquistado pelas forças comandadas pelos europeus. Além disso, com a derrota 

dos alemães e o fim da guerra na Europa, o cerco no Pacífico estava se fechando 

aos nipônicos já que haveria maior disponibilidade das tropas Aliadas em se 

direcionarem à Ásia; entretanto, ainda assim, estes não se entregavam e não 

desistiam de lutar, pois, como afirma Neu et. al. (2005, p. 13): 

De acordo com o tradicional código guerreiro japonês de bushido, render-se 
era romper os laços de dever e obrigação que ligavam o soldado ao seu 
imperador divino e à sua família. A morte era preferida à desonra. Além 
disso, muitas tropas japonesas acreditavam que as forças aliadas os 
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matariam se se rendessem. No caso de certas unidades americanas e 
australianas, os medos japoneses eram de fato justificados54. 

 

 Enquanto isso, mesmo tendo sido apoiador das causas japonesas num 

primeiro momento, o BIA comandado por Aung San, criou junto com outros membros 

uma organização clandestina antinipônica, a Organização Antifascista que 

posteriormente se tornou a Liga Popular Antifascismo (AFPFL, em inglês). Essa 

iniciativa reuniu os partidos Comunista, Socialista, o BIA e as guerrilhas étnicas, 

grupos que anteriormente eram difusos e inimigos, mas que acabaram se aliando 

para combater as investidas japonesas (SELTH, 1986, p.495).  

Nemoto (2009, p. 61) ressalta que antes disso, já no final de 1942, o Partido 

Comunista Birmanês estava em contato com os britânicos na Índia, estabelecendo 

certo apoio mútuo no combate ao imperialismo japonês, criando boas relações entre 

os primeiros colonizadores e a AFPFL. Além de militares, também havia boa parte 

da população civil reunida na Associação, que se mobilizava na realização das 

revoltas (BAYLY; HARPER, 2005, p. 496). 

 A união desses grupos nacionais e o apoio dos Aliados impulsionou a luta de 

resistência à dominação japonesa: estes associados passaram a reconquistar o 

território antes apropriado pelos japoneses, criando batalhões e realizando 

bombardeios frequentes nas tropas nipônicas desde março de 1945 até agosto do 

mesmo ano (NYUNT, 2018, p. 269-270). Neste mesmo mês, com o ápice da 

campanha do Pacífico na utilização das bombas nucleares pelos EUA em Hiroshima 

e Nagasaki, devido aos efeitos devastadores e nunca experimentados, o Japão se 

rendeu e a II Guerra Mundial teve seu fim. 

 

2.2.4. Construção do Estado Birmanês Independente 

 Mesmo tendo tentado retomar o controle do país de onde haviam deixado, os 

britânicos logo perceberam que não seria fácil ou possível o retorno do domínio 

colonial, pois uma vez que os povos locais haviam sido capazes de derrotar um 

inimigo muito mais forte, a autoconsciência de suas capacidades de resistência, se 

 
54 No original: “According to the traditional Japanese warrior code of bushido, to surrender was to 

break the bonds of duty and obligation that linked the soldier to his divine emperor and to his family. 
Death was preferred over dishonor. In addition, many Japanese troops believed that Allied forces 
would kill them if they surrendered. In the case of certain American and Australian units, Japanese 
fears were in fact justified”. NEU, Charles; SEIDEL, George; WAGHELSTEIN, John. Ending the War 
Against Japan: Science, Morality and the Atomic Bomb. Choices for the 21st Century Education 
Program, Brown University, 2005. p. 13. 
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tornou o motor para a reivindicação de cada um desses grupos por sua 

autodeterminação. Neste mesmo ensejo, embora o objetivo final de expulsão dos 

japoneses tivesse sido conquistado com sucesso, a AFPFL não se manteve unida 

por muito tempo, tendo-se em vista que cada um dos envolvidos na associação, 

possuía planos e projetos diferentes para o que deveria se tornar o Estado birmanês 

(MAUNG MAUNG e. al, 1961, p. VI). 

 Ainda assim, um dos primeiros atos do governo britânico foi declarar em um 

White Paper em maio de 1945 que a Birmânia receberia num momento futuro o 

status de “domínio”, ou seja, obteria seu autogoverno mas ainda dentro da 

Commonwealth. O documento55 esclarecia que a independência declarada em 1942 

com a invasão dos japoneses seria prorrogada para os três anos seguintes (1948), 

tendo-se em vista que não havia condições naquele momento pós-guerra para 

realização de eleições e reestruturação do país.  

Apesar deste prazo inicial, a resolução afirmava que não havia garantias de 

que esse o processo seria concluído até a data, tendo-se em vista que a transição 

do governo colonial para a autossuficiência birmanesa estava sendo promovida 

pelos britânicos desde 1937, mas foi interrompida pela invasão japonesa em 1941 e, 

assim, seria necessária a total reconstrução das estruturas de governo, da economia 

e da sociedade para que a definitiva saída dos colonizadores europeus ocorresse.  

Caso os objetivos britânicos por meio do “governo controlado” na Birmânia 

não fossem conquistados, o prazo seria estendido novamente; na declaração, 

apontava-se como desejo último que os representantes do povo birmanês eleitos 

posteriormente conseguissem conciliar seus objetivos para o país e estabelecessem 

uma Constituição, além de estabelecer também que a administração britânica 

permaneceria até que todas as etnias conseguissem se unir à região central. 

 É compreensível portanto, que a partir do entendimento de que não seria 

possível retomar o controle total do território como no período colonial e nem realizar 

uma “transição” ad infinitum para que tal colônia fosse independente, os britânicos 

então se concentraram em realizar a construção “assistida” do Estado birmanês.  

A construção dos Estados é entendida como uma maneira de constituir ou 

reconstituir “instituições capazes de prover segurança física e econômica aos 

 
55 WAR CABINET. White Paper on Burma Policy. His Majesty Stationery Office. Burma. Statement 
of Policy by H.M. Government. Londres, 1945. 16 p. Disponível em: 
<http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-66-65-wp-45-290-40.pdf>. Acesso em fev. 
2020. 
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cidadãos” (CHANDLER, 2006, p.1), exatamente o que expõe o documento de 1945. 

O grande desafio era de que forma isso poderia ser conquistado na Birmânia, tendo-

se em vista que muito havia mudado desde a chegada dos colonizadores; conforme 

exposto por Bayly e Harper (2005, p. 457. Tradução nossa): 

[...] O problema era de qual nação e de qual estado deveria ser. Em todos 
os lugares, acima e abaixo, a guerra mobilizava minorias étnicas; de fato, 
até as criara onde existiam antes apenas como categorias para 
antropólogos. Nagas, Kachins, Karens, Lushai, Shans e o Orang Asli da 
península malaia adquiriram armas e liderança, juntamente com um senso 
de irmandade e identidade. Muitas unidades dos exércitos esquecidos se 
transformaram nos exércitos de pequenos nacionalismos militantes. A 
disputa entre o grande estado governado pelos indianos hindus dominantes, 
os budistas birmaneses, os muçulmanos malaios e as minorias militantes 
aconteceria na próxima geração56. 

 

 Embora os britânicos acreditassem ser o melhor caminho, rapidamente os 

nacionalistas birmaneses demonstraram que não concordavam com tal abordagem, 

pois além de não pretender esperar mais pela independência do país, não 

desejavam também estar sob a égide da Commonwealth. Myint U (2006, p. 65) 

aponta que, com a independência indiana, a Birmânia não tinha mais um grandioso 

valor enquanto “tampão”, ademais, os crescentes conflitos entre estes e o Paquistão, 

além das regiões dominadas pelos britânicos na Palestina, fazer valer o White Paper 

de 1945 não era mais prioridade para os europeus. Além disso, os grupos 

nacionalistas eram compostos em sua maioria por jovens, armados tanto pela 

colaboração com os japoneses quanto britânicos, que estavam preparados para agir 

com violência. 

 Após o retorno à capital, os colonizadores perceberam que a AFPFL surgia 

como importante grupo político, de ampla aclamação popular: todas as associações 

se uniam à Liga, camponeses, jovens, mulheres, muçulmanos; posteriormente, Aung 

San, que já era uma importante figura na luta pela independência birmanesa como 

comandante do BIA, foi escolhido como o líder da Associação. Protestos, greves e 

movimentos sociais eram realizados em busca da independência do país até que, ao 

 
56 No original: “The problem was whose nation and whose state was it to be. Everywhere up and down 
the crescent the war had mobilized ethnic minorities, indeed it had even created them where they had 
existed earlier only as categories for anthropologists. Nagas, Kachins, Karens, Lushai, Shans and the 
Orang Asli of the Malay peninsula had acquired arms and leadership along with a sense of 
brotherhood, sisterhood and identity. Myriad units of the forgotten armies reforged themselves into the 
armies of militant small nationalisms. The contest between the big state ruled by the dominant Hindu 
Indian, Buddhist Burman, Muslim Malay nations and the militant minorities was to play out over the 
next generation”. BAYLY, Christopher; HARPER, Tim. August 1945: An End and a Beginning. In: 
Forgotten Armies: The Fall of British Asia, 1941-1945. Harvard: Harvard University Press, 2005. p. 
457. 
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final de 1946, a AFPFL foi convidada a ir a Londres para discutir o futuro birmanês 

(MAUNG MAUNG, 1961, p. 66). 

 Justamente essa reestruturação social seria um grande desafio, tendo-se em 

vista que os britânicos foram “exímios” colonizadores, pois humilharam a sociedade 

em todos os níveis, principalmente em seus costumes e tradições religiosas. Gravers 

(1999, p. 13) aponta que a violência não se dava apenas no jugo físico ou na 

expropriação das terras, mas também nas intervenções que propiciavam a uns 

liberdade de suas identidades e de suas vidas, enquanto privava outros do mesmo, 

aliando violência e religião. Frantz Fanon (1961, p. 37) coloca que os mitos, os 

costumes e tradições são tratados pelos colonizadores como marcas da depravação 

e indigência dos povos locais; outro ponto importante da dominação é a imposição 

da religião cristã que, de acordo com o autor, nas colônias, não tem como objetivo 

levar os colonizados ao “caminho de Deus”, mas sim, ao caminho dos brancos, dos 

opressores. 

 Como tratado anteriormente, os diversos grupos que habitavam o território 

birmanês antes da chegada europeia se diferenciavam por questões políticas; 

entretanto, com a colonização, tiveram suas identificações distinguidas com bases 

nas categorias étnicas criadas e endossadas pelas políticas coloniais. Achille 

Mbembe (2018, p. 36) esclarece que nas colônias os habitantes são “selvagens” que 

não têm reconhecimento de sua humanidade e que, portanto, seu massacre não era 

concebido como um crime.  

Enquanto no continente europeu já havia leis e limitações às guerras, a 

guerra colonial não possuía normas legais, permitindo que o colono estivesse à 

vontade para matar. Nesse sentido, quando há a saída do território colonial, o que se 

tem são diversos grupos que, mobilizados politicamente durante cerca de quatro 

séculos, no caso birmanês, não conseguem estabelecer outro entendimento do que 

aquele baseado em suas etnias e raças. Ainda, Fanon (idem, p. 50) afirma: 

Ao nível dos indivíduos, assistimos a uma verdadeira negação do bom-
senso. Enquanto o colono ou o polícia podem, diariamente, golpear o 
colonizado, insultá-lo, pô-lo de joelhos, ver-se-á o colonizado puxar do seu 
cutelo ao menor olhar hostil de outro colonizado. Porque o último recurso do 
colonizado é defender a sua personalidade frente ao seu semelhante. As 
lutas tribais fazem apenas perpetuar velhos rancores não apagados da 
memória. 

 

 É nesse exato contexto que em 1947 será pensada e proposta a nova 

Constituição birmanesa. J.S. Furnivall (1961, p. V-VI), em prefácio ao livro de Maung 
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Maung, afirma que desde a Constituição birmanesa de 194357, feita durante a 

ocupação japonesa, a ideia de que o poder de governo e legislativo emana do povo 

demonstrava o compromisso dos que estavam no poder na época com a 

“Democracia”.  

Para o autor, mesmo compreendendo que esse tipo de governo se dá pela 

definição de que a maioria popular é representada por meio de eleições periódicas, 

não se poderia dizer que na época da dominação japonesa existia democracia na 

Birmânia; entretanto, a aceitação daquele novo governo significava libertar-se das 

amarras coloniais. Quando se percebeu que os japoneses tinham de diferente dos 

europeus apenas o fato de serem asiáticos e que os projetos de dominação sob os 

birmaneses continuariam, a saída destes fez-se crucial. Ademais, para que fosse 

possível impedir o retorno do controle total britânico, os nacionalistas clamavam por 

independência “em nome da Democracia”; quando isso de fato aconteceu, 

precisava-se estabelecer quais os desejos da maioria numérica e em como colocá-

los em prática (Idem). 

Em 1946 ocorreu a primeira Conferência de Panglong, na cidade de mesmo 

nome localizada no Estado Shan; seu objetivo era ser uma confraternização da 

diversidade étnica com os líderes dos diferentes grupos. Ainda, o evento possuía 

também o objetivo político de discutir como seria o futuro dos estados localizados 

nas “Áreas Fronteiriças”. O desejo em fazer parte do governo na região central era 

essencial para o projeto nacionalista de se tornarem realmente independentes, pois 

os britânicos haviam declarado em 1945 que apenas deixariam o território caso o 

futuro desses grupos estivesse bem definido e por eles mesmos (WALTON, 2008, p. 

895-896).  

Esse fato é interessante, pois demonstra a intransigência e dificuldades 

impostas pelos próprios colonizadores para deixarem o território birmanês, tendo-se 

em vista que foram os principais perpetradores das diferenças e conflitos entre as 

etnias dos espaços conquistados. Ainda assim, deixar o território cumprindo 

protocolos, como forma de demonstrar “missão cumprida”, seria uma estratégia para 

se isentar de quaisquer problemas futuros que pudessem ocorrer no país, alegando 

que foram seus próprios habitantes que traçaram seu caminho independente. 

 
57 THE CONSTITUTION OF BURMA UNDER JAPANESE OCCUPATION. Rangoon: 1943. 6 p. 
Disponível em: <https://myanmar-law-library.org/IMG/pdf/constitution_of_burma_1943.pdf>. Acesso 
em fev. 2020. 
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A maior parte do território na época das discussões a respeito de como 

desenhar a independência era habitado pelas etnias não-bamar que estavam 

situadas bem distantes dos grandes centros de controle desde a época das 

monarquias. Assim, esses grupos, apesar de ligados de alguma forma aos povos 

mais centrais, na realidade, usufruíam de grande autonomia política; ademais de não 

se sentirem parte do território governado pelos monarcas e muito menos pelos 

britânicos (SADAN, 2018, p. 56). Mandy Sadan (Idem, p. 57. Tradução nossa) traz 

interessantes questionamentos a esse respeito: 

O que poderia significar independência nessas áreas que nunca fizeram 
parte formal do reino birmanês historicamente? De quem ou do que algo se 
torna independente se quiser ser incorporado a uma nação da qual nunca 
fez parte formalmente? Qual é o momento pós-colonial em um lugar que 
não foi diretamente colonizado, mas manteve um senso significativo de 
autonomia local? Toda a ideia do momento pós-colonial torna-se ainda mais 
complicada nessas áreas periféricas quando esse senso de autonomia é 
substituído pela incorporação em um estado que é considerado uma força 
colonizadora58. 

 

Em janeiro de 1947, Aung San e sua comitiva foram recebidos em Londres 

pelo Primeiro-Ministro britânico Clement Attlee e outros delegados com objetivo de 

estabelecer a independência birmanesa “o mais rápido possível”, pois para a 

formulação de uma Constituição, uma Assembleia composta por representantes das 

diversas etnias deveria ser eleita até abril daquele ano por meio da formação de um 

Comitê. Ademais, o Gabinete da AFPFL liderado por Aung San foi considerado 

governo interino e declarou-se que, assim que houvesse a formalização do Estado 

como esperado, o governo de “Sua Majestade” entraria com uma petição para o 

reconhecimento da Birmânia como parte das Nações Unidas. Esse acordo ficou 

conhecido como Tratado Attlee-Aung San59. 

Para Sadan (2018, p. 57), as Conferências e, no final de tudo, o acordo 

traçado, eram mecanismos de Aung San e da AFPFL para reforçar que existia uma 

 
58 No original: “What might independence mean in these areas that had never been formally part of 
the Burmese kingdom historically? From whom or from what do you become independent if you are to 
be incorporated into a nation of which you were never formally a part? What is the postcolonial 
moment in a place that was not directly colonized but retained a significant sense of local autonomy? 
The whole idea of the postcolonial moment becomes further complicated in these peripheral areas 
when that sense of autonomy is replaced by incorporation into a state that is deemed itself to be a 
colonizing force”. SADAN, Mandy. Contested Meanings of Postcolonialism and Independence. In: 
PRAKASH, Gyan; LAFFAN, Michael; MENON, Nikhil. The Postcolonial Moment in South and 
Southeast Asia. New York: Bloomsbury, 2018. p. 57. 
59 HIS MAJESTY STATIONERY OFFICE. Treaty between the Government of the United Kingdom 
and the Provisional Government of Burma. Londres: 1947. 12 p. Disponível em: 
<https://burmastar1010.files.wordpress.com/2011/06/44172419-aungsan-atlee-agreement.pdf>. 
Acesso em fev. 2020. 
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estratégia ou um caminho em curso para o estabelecimento da independência. 

Gomez e Tarling (2008, p. 21-23) afirmam que embora o nacionalismo seja visto 

como uma ferramenta de busca de independência política, também é utilizado para 

homogeneizar populações e fazer com que estas se organizem.  

Nesse sentido, de acordo com os autores, mais do que o senso de 

comunidade, o nacionalismo é um modelo de organização do Estado e promove um 

senso de identidade que não necessariamente é escolhido ou dado, mas largamente 

construído de maneira inconsciente ou intuitiva como uma categoria de 

entendimento. No caso do Sudeste Asiático, e mais especificamente no da Birmânia, 

não apenas foi uma forma de criação de Estados, mas sim um meio de manter um 

Estado. Foi a maneira como as elites políticas birmanesas que acabavam de ser 

dominadas pelos japoneses tinham de tentar reerguer o território de maneira 

autônoma, evitando as intervenções exteriores (Idem). 

No entanto, o processo com Panglong embora tivesse esse caráter 

nacionalista, não era abraçado por todos os grupos étnicos do país mesmo porque, 

partindo da própria organização para a Conferência, além dos bamar, as outras 

únicas minorias reconhecidas e estabelecidas no Acordo foram os Karens, os Chins 

e os Kachins, embora os grupos étnicos abrangessem muito mais do que apenas 

esses quatro. 

Tinker (1986, p. 25) aponta que a atuação do Comitê para a decisão a 

respeito da formação da Assembleia não estava tão bem explicitada para alguns 

povos habitantes das regiões montanhosas, tendo-se em vista que muitos não 

sabiam ao certo do que se tratava, apenas entendiam que deveriam responder a 

questões relacionadas a como desejavam estar politicamente no “futuro” ao que 

respondiam afirmando que sua intenção era manterem-se como no passado 

“independentes de outros povos”. 

Em 1946, representantes da etnia Karen foram enviados a uma Goodwill 

Mission para tentar negociar com o governo britânico o estabelecimento da 

independência de seu território. A grande questão para este grupo era que, durante 

todo o período da dominação colonial, estes estiveram ao lado dos colonizadores e 

eram favorecidos, recebendo vantagens e cargos no governo, atribuições militares e 

em outros setores.  

Como aponta Gravers (1996, p. 243), os Karen acreditavam que possuíam o 

direito a recompensas por sua lealdade e o objetivo da missão era estabelecer um 
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território Karen autônomo e parte da Commonwealth. Havia também certa tensão em 

relação ao estabelecimento do controle político nas mãos de Aung San e seus 

comrades que eram da etnia bamar, que havia sido constantemente humilhada ao 

longo da colonização. 

O autor conta (Idem, p. 244) que, para não causar um clima desagradável 

com Aung San, que iria a Londres em janeiro de 1947, a missão dos Karen foi 

divulgada pelos britânicos como um encontro onde estes expressariam “gratidão” 

pela luta contra os japoneses e posterior libertação do domínio destes. Entretanto, 

mesmo não tendo ocorrido nenhuma negociação oficial, os representantes da etnia 

asiática escreveram um panfleto de onze páginas descrevendo a luta deste grupo e 

porque estes mereciam estar separados dos bamar.  

A história dos Karen e seu engajamento político se dá desde 1881, quando 

criaram a Associação Nacional Karen (KNA, em inglês) que se dividia entre os 

cristãos e os budistas; posteriormente, durante a II Guerra Mundial, o KNA se tornou 

KNU, União Nacional dos Karen, criada para combater as tropas japonesas. Embora 

durante este conflito, esta etnia e muitas outras tenham se unido por um objetivo em 

comum, de expulsar os japoneses do território, as intenções por trás destas ações 

possuíam aspirações políticas bastante divergentes.  

Em setembro de 1945, logo após a Conferência Kandy, ocorrida no Sri Lanka 

— antigo Ceilão — sob a liderança do Almirante Louis Mountbatten, do Comando do 

Sudeste Asiático (SEAC), na qual se estabelecia as Forças Armadas birmanesas 

como mistas entre os integrantes do BIA e das forças formadas pelos Karen, 

Karennis e Chins durante a II Guerra Mundial; os Karens realizaram a “Mass Meeting 

of ‘liberated Karens’” em Rangoon, onde firmaram um documento60 chamado “The 

Humble Memorial of the Karens of Burma” enderaçado a “His Britannic Majesty's 

Secretary of State for Burma” que foi enviado a Londres. 

Em tal resolução, havia a intenção declarada de que os Karens esperavam 

facilitação dos britânicos e demandavam o estabelecimento de seu estado 

independente que se designaria "United Frontier Karen States" compreendendo 

parte das regiões já habitada pelos Karens, Karenni e outras regiões que abarcariam 

o território tailandês. Assim como consta no documento (p. 3-4. Tradução nossa): 

 
60 KAREN NATIONAL UNION BULLETIN. The Humble Memorial of the Karens of Burma. 
Rangoon: 1945. Disponível em: <https://www.burmalibrary.org/docs3/KNUBulletin010.pdf>. Acesso 
em fev. 2020. 
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Toda crise em nossa história do século passado nos convence cada vez 
mais fortemente de que chegou a hora de um esforço definido e 
determinado para garantir o devido reconhecimento de nosso mérito e uma 
consideração adequada de nossa justa causa pelos britânicos, a quem 
servimos fiel e conscientemente e pelos quais sofremos nesta guerra atual. 
[...] Tendo em vista nossa segurança futura e facilidade para 
desenvolvermo-nos livre e rapidamente a nosso modo, sob as mãos 
orientadoras do governo britânico, a seguinte resolução bem considerada e 
equilibrada foi aprovada por unanimidade. Esta Reunião dos Karens 
Libertos da Birmânia considerou e decidiu por unanimidade pedir ao 
governo britânico e à Conferência das Nações Unidas: 
(a) Amplie a Excluded Area no Anexo II da Lei de 1935 na Divisão 
Tenasserim mencionada no último parágrafo do Livro Branco, para incluir o 
restante da Divisão Tenasserim e da Subdivisão Nyaunglebin do Distrito 
Pegu na Divisão Pegu, e adicionar posteriormente, Áreas Karen adjacentes 
em Salween e designar o todo como Estados Karen da Fronteira Unida, a 
serem administrados pelos Karens diretamente sob um Governador61. 

 

Mesmo com essas tentativas, os Karen, embora acreditassem que os 

britânicos aceitariam suas demandas, não possuíam entre si um pensamento 

homogêneo em relação ao estabelecimento do que planejavam. Mesmo 

considerando e declarando que representavam toda a etnia, a ala budista não 

concordava com a visita a Londres nem com o estabelecimento da "United Frontier 

Karen States", pois achava que seria melhor se negociasse junto a Aung San, que 

estava comandando com a AFPFL o processo de independência (HARRIDEN, 2002, 

p. 24). Ainda assim, tanto a visita quanto a proposta para o estabelecimento dessa 

região foram realizados. 

Outro caso é o da minoria Chin. Também conhecidos como “Zo”, os 

habitantes da antiga “Zomia” — região onde se localizam sete estados da região 

noroeste do território birmanês — eram considerados uma nação por compartilharem 

dos mesmos mitos de origem, folclores e histórias migratórias, antes da anexação do 

território pelos britânicos, praticantes do animismo e localizados em áreas que 

compreendem também parte do que atualmente são Índia e Bangladesh. A 

influência dos missionários cristãos e da colonização, forçaram os Chins a se 

 
61 No original: “Every crisis in our history of the past century convinces us more and more strongly that 

the time has now come for definite and determined effort to secure due recognition of our merit and an 
adequate consideration of our just cause by the British, whom we have faithfully and conscientiously 
served and suffered for especially in this present war. [...] having in view our future security, and 
facility to develop freely and quickly in our own way, under the guiding hands of the British 
Government, the following well considered and well balanced Resolution was unanimously passed. 
"That this Mass Meeting of the Liberated Karens of Burma considered and unanimously resolved to 
ask the British Government and the Conference of the United Nations of the world to (a) Extend the 
Excluded Area in Schedule II of the 1935 Act in Tenasserim Division mentioned in the last paragraph 
of the White Paper, to include the remainder of the Tenasserim Division and Nyaunglebin Sub-Division 
of Pegu District in Pegu Division, and to add to it later adjacent Karen Areas in Salween and designate 
the whole as the United Frontier Karen States to be administered by The Karens directly under a 
Governor". In: Karen National Unity Bulletin, n. 10, mar. 1987. p. 3 - 4. 
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“destribalizarem”, tendo-se em vista que, para facilitarem a administração da 

Birmânia, os britânicos traçaram mapas e dividiram essa tribo, originando três 

diferentes estados (PAU, 2017, p. 236-237; MARK, 2016, p. 142 - 143).  

Desde 1896, essas tribos conseguiram manter e garantir seus direitos à terra, 

mesmo porque, como afirmado por Khan Pau (2017), esses povos têm tradição de 

terem resistido em diversos conflitos às invasões britânicas até a derradeira 

anexação de seus territórios pelos colonizadores. Ao lado dos Karens, durante a 

Segunda Guerra Mundial, os Chins também lutaram a favor da expulsão dos 

japoneses do território, sendo crucial sua composição nas tropas durante a batalha 

de Imphal. Em relação ao Estado, pretendiam manter-se não necessariamente 

separados do governo central, mas sim, continuar com suas leis e seguindo suas 

próprias formas de organização (MAUNG MAUNG, 1961, p. 186; MARK, 2016, 

p.144). 

Os Kachins são outro grupo minoritário cuja tradição de guerreiros sempre foi 

muito forte; no período pré-colonial conseguiram contrapor as investidas dos Shans 

e Chineses em seus territórios, buscando mantê-los. Apesar de muitas etnias terem 

suas nomenclaturas definidas a partir da chegada dos colonizadores, esse não foi o 

caso deste grupo que era conhecido como Singhpo, mas com as diversas mudanças 

causadas pela presença colonial, sua denominação em termos administrativos foi o 

termo genérico “Kachin” que pode ser traduzido como “Outros”, pois assim eram 

referidos por habitarem nas regiões montanhosas do que hoje é o estado Shan 

(SADAN, 2007, p. 45-47).  

Mandy Sadan (Idem, p. 48) conta que os Kachins passaram a fazer parte 

militarmente do Império a partir de 1898, com as conscrições desses grupos na 

Polícia Militar birmanesa e, alguns anos depois, alguns policiais foram treinados e se 

tornaram parte do 85ª Batalhão do Burma Rifles, pioneiro do Exército da Birmânia. 

Por suas ações na Mesopotâmia, durante a Primeira Guerra Mundial, ganharam 

reconhecimento e um Batalhão próprio Kachin foi fundado. Já durante a Segunda 

Guerra Mundial, como parte das forças do império britânico, lutaram a favor dos 

Aliados; assim, no processo de independência do país, os Kachins criaram suas 

próprias instituições, como a Liga da Juventude Kachin (KYL, em inglês) que era 

afiliada à AFPFL e por meio dessas demandavam um estado autônomo (TAYLOR, 

1982, p.15). 
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Como apontado por Walton (2008, p. 899), embora esses três grupos 

estivessem oficialmente representados por meio de alguns de seus líderes, estavam 

longe de caracterizarem etnias homogêneas ou levar as demandas da grande 

maioria. Na realidade, muitos eram líderes tradicionais que, por terem colaborado 

em participar do evento e do acordo, almejavam continuar sendo reconhecidos pelo 

poder central e na Constituição como representantes oficiais dessas etnias que 

internamente em suas regiões estavam sendo contestados. O autor, assim como 

Taylor (1982), argumenta que, embora diferentes organizações políticas estivessem 

emergindo dentro desses movimentos nacionalistas internos a essas diversas 

linhagens, foram considerados na Conferência apenas os mais antigos e 

tradicionais, para que o Acordo tivesse maior credibilidade. 

Enquanto isso, para as demais etnias como os Shans, Mons, Nagas, 

Arakaneses, Pa’Os, Palaungs, Was, dentre outras por fazerem parte das “Áreas 

Fronteiriças”; a comissão que pensava nessa transição de governo definiu em 

janeiro de 1947 a criação do Frontier Areas Committee of Enquiry (Comitê de 

Consulta das Áreas Fronteiriças, em português)62. Esse Comitê teve como cerne 

buscar compreender quem eram esses grupos, quais suas necessidades e de que 

forma estes poderiam ser integrados ao Estado central para que se pudesse 

estabelecer a União da Birmânia, participando também da formulação da 

Constituição. 

Nas primeiras páginas, o documento aponta seus objetivos, os participantes, 

faz um rápido resumo das relações dos povos de certas etnias com os bamar e 

destacam como metodologia visitas às regiões habitadas pelos diversos grupos para 

que, por meio de diálogos, participassem da Assembleia Constituinte. Entretanto, 

sobre os Was e os Nagas, por exemplo, o Comitê afirma: 

Achamos impraticável obter testemunhas das colinas de Naga e dos 
Estados de Wa, mas não hesitamos em recomendar que não seja 
necessário procurar representantes nessas áreas para a Assembléia 
Constituinte, devido à natureza primitiva de sua civilização e à 
impossibilidade de sua encontrar pessoas que possam ajudar na elaboração 
da futura constituição da Birmânia (REPORT ON THE FRONTIER AREAS 

COMMITTEE OF ENQUIRY, 1947, p. 17. Tradução nossa. Grifo nosso)63. 

 
62 HIS MAJESTY’S GOVERNMENT. Report of the Frontier Areas Committee of Enquiry. 1947. 
Disponível em:  <https://www.burmalibrary.org/docs14/Frontier_Areas_Committee_of_Enquiry-1947-
full.pdf>. Acesso em: fev. 2020.  
63 No original: “We found it impracticable to procure witnesses from the Naga Hills and the Wa States, 
but we have no hesitation in recommending that representatives need not be sought from these areas 
for the Constituent Assembly on account of the primitive nature of their civilisation and the impossibility 
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 Embora o Comitê estivesse comprometido a estabelecer as melhores formas 

de organização desses povos, se possuíam o desejo de se integrarem à “Ministerial 

Burma” ou se pretendiam formar seus Conselhos Administrativos locais visando 

maior autonomia; os grupos espalhados pelas zonas mais ermas eram vistos como 

incapazes de se autoadministrar ou de formar processos eleitorais “adequados” para 

definir como seria o “futuro” no contexto de um país independente.  

Entretanto, como apontado por Furnival (1961, p. VII-VIII), o modelo de 

Constituição adotado pela Assembleia, foi o britânico, o que não fazia muito sentido, 

tendo-se em vista a parca ou nenhuma experiência birmanesa em relação aos 

modelos de organização de Estado ocidentais: 

Uma circunstância, provavelmente decisiva, na adoção de uma forma de 
governo parlamentar na Constituição foi que os birmaneses não possuíam 
experiência prática de nenhum outro tipo de governo constitucional. Assim, 
eles modelaram a Constituição de acordo com um padrão britânico, 
enfeitado com vários aparelhos modernos. Mas a mera personificação das 
formas britânicas em uma Constituição escrita transformou seu caráter. A 
Constituição pode proclamar a soberania do povo, mas isso não significa 
mais do que o que as autoridades legais dizem que significa (FURNIVALL, 
1961, p. VII - VIII)64. 

 

Ainda assim, Panglong foi adiante. Iniciada nos primeiros dias de fevereiro de 

1947, representantes dos Chins, Karens, Kachins e Bamar juntamente com Aung 

San e o Governador Geral britânico da Birmânia, reuniram-se em várias ocasiões 

para definir os caminhos da independência do país. Em 12 de fevereiro, o Acordo de 

Panglong foi assinado por todos os grupos étnicos participantes, com exceção dos 

Karen.  

Durante esses diversos dias as etnias iam estabelecendo suas necessidades 

e objetivos, bem como fazendo solicitações cujas promessas de cumprimentos fá-

los-iam aceitar o Acordo final e a Constituição. Os Chins queriam boas escolas e 

melhores rodovias, os Kachins queriam estabelecer um estado autônomo dentro da 

Federação; já os Karens queriam seu Estado nacional (MAUNG maung, 1961, p.79-

80). Ainda assim, consensos foram acertados entre os delegados representantes 

 
of their finding persons who will be able to assist in the drawing up of Burma's future constitution”. 
Report on the Committee of Enquiry, 1947. p. 17. 
64 No original: “One circumstance, probably decisive, in the adoption of a parliamentary form of 

government in the Constitution was that Burmans had no practical experience of any other type of 
constitutional government. Accordingly, they VII modelled the Constitution on a British pattern, decked 
up with various modern gadgets. But the mere embodiment of British forms in a written Constitution 
transformed their character. The Constitution may proclaim the sovereignty of the people, but this 
means no more than what the legal authorities say it means” FURNIVAL,J.S. Foreword. In: MAUNG 
MAUNG,  Tin. Burma’s Constitution, 1961. p. VII - VIII. 
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étnicos; a figura de Aung San foi fundamental durante esse processo, garantindo 

que haveria igualdade entre todos os povos que fizessem parte da União. Walton 

(2008, p. 897), ressalta que uma importante frase deste líder que ficou marcada 

entre os povos da região era: “Se a Birmânia receber um kyat [moeda local], você 

receberá um kyat”. 

O autor também destaca que a figura de Aung San como negociador entre os 

diversos lados que almejavam objetivos bem diferentes foi bastante marcante 

durante todo o processo de estabelecimento da independência do país; no entanto, 

a visão dele como um homem com amplo senso étnico não é totalmente coerente 

com a realidade, tendo-se em vista que sua grande preocupação a respeito da 

formação do Exército nacional ao final da II Guerra, era na possibilidade de 

permanecer a política britânica de separações por etnias, pois os Karens, maioria no 

Exército birmanês fundado pelos colonizadores, poderiam perseguir ou oprimir de 

alguma maneira os bamar da AFPFL que seriam integrados no processo da 

Conferência Kandy. Ainda, o político tinha como conceito de nação uma definição 

stalinista que, aplicada à situação birmanesa, apenas os Shans, em suas palavras, 

poderiam ter números o suficiente para serem enquadrados como uma 

“nacionalidade” (Idem, p. 898). 

Em fevereiro de 1947, o Acordo de Panglong foi assinado, no qual os Chins, 

Kachins e Shans assinaram corroborando sua concordância em cooperar com o 

governo interino liderado por Aung San e a AFPFL. Em abril do mesmo ano, 

aconteceram as eleições para a Assembleia Constituinte, tendo 248 assentos 

preenchidos dentre as diversas etnias e partidos, sendo a maioria destinada aos 

bamar. Os Karens e os Comunistas boicotaram esse processo eleitoral, pois não 

concordavam com o que havia sido definido na segunda conferência que gerou o 

acordo citado; ainda assim, esse grupo não era homogêneo, alguns queriam estar 

inseridos em um Distrito, enquanto outros queriam uma administração separada da 

Birmânia Central e sob o governo direto dos britânicos (TINKER, 1956, p. 25-26). 

No mês seguinte, maio, houve um novo encontro para definir os responsáveis 

pela elaboração das primeiras versões do que se tornaria a Constituição do país; 

alguns princípios foram estabelecidos como primordiais no documento: que a 

Birmânia fosse uma República independente pautada pelos Direitos democráticos 

dos cidadãos, com equidade de etnias e religiões, baseada no socialismo. As 

Constituições da Irlanda, da Iugoslávia e da Índia foram utilizadas como inspirações, 
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além de apoio nos aspectos técnicos para elaboração de tal documento (MAUNG 

MAUNG, 1961, p. 81-82).  

Em setembro a última versão65 ficou pronta e no mês seguinte, uma 

delegação do governo birmanês foi até Londres em busca da aprovação para a 

futura declaração de independência do Estado. A divisão do território foi 

estabelecida da seguinte maneira: o país seria composto pelo governo central e 

mais quatro estados: Kachin State, Karen State, Kayah State, Shan State e a Special 

Division, abarcando os territórios montanhosos dos Chins e Arakaneses. Em 

dezembro, por meio do Burma Independence Act estabeleceu-se que a Birmânia 

estaria fora dos domínios de “Sua Majestade”, ou seja, que não faria parte da 

Commonwealth (Idem, p. 83). Além disso, estabeleceu-se que tais minorias étnicas 

teriam direito à Secessão após 10 anos da data da entrada em vigor da Constituição, 

ou seja, a partir de 1958 (THE UNION OF BURMA, 1947). 

 Aung San já havia acordado com o Governador Geral britânico da Birmânia a 

data para a independência do país: 4 de janeiro de 1948. Entretanto, ele nunca 

chegou a viver o momento, pois em 19 de julho de 1947, em meio às negociações e 

sessões para estabelecimento dos detalhes da Constituição, a sala de reuniões foi 

invadida por quatro homens encapuzados e armados que abriram fogo contra todos 

os presentes.  

O acusado de assassinato foi U Saw, político que era o Primeiro-Ministro da 

Birmânia colonial de 1940 até 1942, quando os japoneses invadiram. U Saw ganhou 

sua notoriedade durante o julgamento de Saya San, pois foi seu advogado de 

defesa; com o final da II Guerra Mundial, U Saw acreditava que seria chamado 

novamente para comandar o país, no entanto, com a crescente popularidade da 

AFPFL e de Aung San, suas expectativas não foram cumpridas. De sua perspectiva, 

com Aung San fora do cenário político, U Saw seria convocado a comandar o país 

novamente, pois já possuía experiência e havia estabelecido uma boa relação com 

os britânicos (MAUNG MAUNG, 1962, p. 1-18). Em maio de 1948, após seu 

julgamento, U Saw e os atiradores contratados foram condenados à forca. 

Mesmo após o falecimento de Aung San, a luta pela independência não 

parou, tendo sido conquistada oficialmente e de maneira pacífica em acordos com 

os britânicos no início de 1948. É verdade que sem a figura de Aung San ficava mais 

 
65 THE UNION OF BURMA. The Constitution of The Union of Burma. Set., 1947. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79573/85699/F1436085708/MMR79573.pdf>. 
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complicado conseguir estabelecer consensos entre os diversos grupos étnicos, 

apesar disso, a tão aguardada independência havia chegado. Mandy Sadan (2018, 

p. 61. Tradução nossa) destaca que: 

[...] certamente foi o caso daqueles que ergueram a bandeira da União no 
Dia da Independência, em 4 de janeiro de 1948, serem nada além de 
otimistas, e muitos deles também foram visionários e idealistas. Na 
Birmânia, como em outras partes da região e além, as oportunidades 
apresentadas pela perspectiva de independência haviam permitido um 
florescimento intelectual de sonhos de inspiração nacionalista; a própria 
independência possibilitou discussões sobre como desenvolver esses 
sonhos em planos realizáveis. Embora se possa encontrar muitos exemplos 
desde o início de forças que mais tarde se tornariam destrutivas com esse 
otimismo inicial, devemos verificar nossas inclinações para supor que o que 
estava por acontecer era o único ou o resultado inevitável. O futuro estava 
lá para todos entenderem e moldarem66. 

 

 Ainda assim, Than (2005, p. 74-75) afirma que por Aung San ter sido 

considerado líder genuíno do movimento de paz entre as etnias principalmente por 

seu carisma, o clima de união e pacifismo inter-étnico foi sendo minado aos poucos. 

O entendimento do que se tornava o Estado-nação birmanês, na realidade, refletia 

apenas a visão do grupo étnico dominante, os bamar, fazendo com que as minorias 

se sentissem excluídas do novo modelo de nação, sentindo-se como estranhas em 

seus próprios territórios. Segundo o autor, posteriormente, dúvidas e desconfianças 

somadas às deficiências da Constituição combinadas com os conflitos entre as 

grandes potências no continente, tendo-se em vista que se iniciava naquele 

momento a Guerra Fria, se tornaram as raízes do retorno aos conflitos étnicos 

armados com menos de um ano de independência. 

Dias após a declaração de independência e estabelecimento de um governo 

autônomo de fato, já havia um grande problema que precisaria ser enfrentado: os 

Comunistas. Por terem sido expulsos da AFPFL no início das negociações em 1947, 

juntamente com os Karens, foram os red flags o grupo que mais boicotou as eleições 

para a Assembleia Constituinte e os acordos definidos por Aung San e os britânicos, 

 
66 No original: “Yet, it was surely not the case that those who lifted the Union flag on Independence 
Day, January 4, 1948, were anything other than optimists, and many of them were also visionaries and 
idealists, too. In Burma, as elsewhere in the region and beyond, the opportunities presented by the 
prospect of independence had enabled an intellectual flowering of nationalist-inspired dreams; 
independence itself enabled discussions about how to develop those dreams into realizable plans.34 
Although one can find many examples from the outset of forces that were later to become destructive 
of that early optimism, we should check our inclinations to assume that what was to unfold was the 
only or the inevitable outcome. The future was there for all to grasp and to shape”. SADAN, Mandy. 
Contested Meanings of Postcolonialism and Independence. In: PRAKASH, Gyan; LAFFAN, Michael; 
MENON, Nikhil. The Postcolonial Moment in South and Southeast Asia. New York: Bloomsbury, 
2018. p. 61. 
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por acusá-lo de ter se vendido aos europeus para garantir o processo de 

autodeterminação birmanesa (MAUNG MAUNG, 1961; TINKER, 1956). 

 Virginia Thompson (1948, p. 103) conta que o comunismo birmanês nasceu 

em meio à II Guerra Mundial, com os ressentimentos causados pela dominação 

estrangeira da economia birmanesa, controlada majoritariamente na época pelos 

britânicos e indianos. De maneira clandestina, foi o primeiro grupo a se organizar e 

partir para o diálogo com os camponeses, atraindo-os a compor a força. Diversos 

desentendimentos dentro da AFPFL, especialmente em relação ao número de 

assentos reservados aos Comunistas dentro do partido, causaram essa divisão 

dentro do próprio movimento político da “esquerda”. 

 Além disso, como apontado por Mandy Sadan (2018, p. 54), embora 

houvesse a necessidade de se romper com as recordações coloniais, no caso da 

Birmânia, apesar de se ter conquistado a independência, não havia 

automaticamente o momento do “pós-colonialismo”. Como apontado por Prakash 

(Idem, p. 1-2. Grifo nosso. Tradução nossa), 

[...] Outro significado do “pós” no pós-colonial permaneceu menos 
explorado. Este é o futuro pós-colonial que os líderes anticoloniais 
procuraram construir. [...] Consideramos o momento pós-colonial mais longo 
que um instante, que se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial 
até meados da década de 1960. Isso ocorre porque os projetos pós-
coloniais não envolviam apenas a transferência de poder. Os esforços para 
trazer à existência o que os discursos denominaram pós-colonial foram 
ambiciosos. Eles aspiravam superar o legado colonial de sujeição e 
exploração e enfrentavam o desafio de organizar populações 
multirreligiosas e multiétnicas em políticas coerentes. Um senso consciente 
de novidade, de tentar trazer novidade ao mundo político, definiu esse 
momento67. 

 

Embora fosse esse o desejo, a Birmânia estava longe de alcançá-lo: Sadan 

(Idem) afirma que na Constituição de 1947, nomear os estados de acordo com os 

nomes das maiorias étnicas habitantes desses espaços, preconizava uma 

homogeneidade entre esses grupos que não existia na prática. Rebecca Kook (2000, 

 
67 No original: “[...] another meaning of the “post” in postcolonial has remained less explored. This is 
the postcolonial future that the anticolonial leaders sought to build. [...] We take the postcolonial 
moment to be longer than an instant, extending from the end of the Second World War to the middle of 
the 1960s. This is because postcolonial projects did not only entail the transfer of power. The efforts to 
bring into existence what the discourses named as postcolonial were ambitious. They aspired to 
overcome the colonial legacy of subjection and exploitation, and meet with the challenge of organizing 
multireligious and multiethnic populations into coherent polities. A conscious sense of novelty, of trying 
to bring newness into the political world, defined this moment”. PRAKASH, Gyan; LAFFAN, Michael; 
MENON, Nikhil. Introduction: The Postcolonial Moment. In: PRAKASH, Gyan; LAFFAN, Michael; 
MENON, Nikhil. The Postcolonial Moment in South and Southeast Asia. New York: Bloomsbury, 
2018. p. 1 - 2. 
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p. 44) aponta que a construção das nações era tida tanto como um pré-requisito 

para o desenvolvimento de políticas democráticas quanto de seus resultados; nesse 

sentido, fazia-se necessário que essas democracias, para que se tornassem 

estáveis, possuíssem uma base de valores comuns. Era essa identidade comum que 

possibilitaria o desenvolvimento integrado de redes, comunicações, currículos 

escolares, industrialização e que, por fim, levaria ao desaparecimento das 

identidades “subnacionais” e promoveria uma identidade única. 

Nesse sentido, durante todo o processo de discussão para que a 

independência birmanesa pudesse ser atingida, os líderes ressaltavam a importância 

da superação das divergências étnicas para que a “União” pudesse ser atingida e a 

autodeterminação fosse alcançada em uma luta comum (TINKER, 1956; MAUNG 

MAUNG, 1961; PRAKASH, 2018); contudo, o apagamento dessas lutas particulares 

e a não resolução definitiva das solicitações de cada etnia já caracterizava um 

Estado birmanês que criaria as próprias dificuldades futuras. 

Como apontado por Bourdieu (1990, p. 45-46), o Estado deve fazer parecer 

que não possui “um ponto de vista”, ou seja, que está acima de qualquer 

relativização e para tanto, 

[...] é capital que ele faça crer que é o ponto de vista sem ponto de vista. 
Portanto, é preciso que a comissão apareça como uma comissão de sábios, 
isto é, acima das contingências, dos interesses, dos conflitos, fora do 
espaço social, enfim, pois, desde que estamos no espaço social, somos um 
ponto, portanto um ponto de vista que é relativizável. Para conseguir esse 
efeito de des-particularização, esse conjunto de instituições a que 
chamamos “o Estado” deve teatralizar o oficial e o universal, deve dar o 
espetáculo do respeito público pelas verdades públicas, do respeito público 
pelas verdades oficiais em que a totalidade da sociedade supostamente 
deve se reconhecer. Deve dar o espetáculo do universal, aquilo sobre o que 
todos, em última análise, estão de acordo, aquilo sobre o que não pode 
haver desacordo porque está inscrito na ordem social em determinado 
momento do tempo. 

 

 A Birmânia “independente” que se estabeleceu em 1948 ainda estava 

marcada pelos traços coloniais e, embora tenha feito os caminhos necessários para 

permanecer unida, justamente pelo apagamento, ou tentativa, das questões 

minoritárias, aliadas aos problemas sociais e disputas políticas, culminaram em anos 

pós-independência muito diferentes do que os nacionalistas haviam almejado para o 

futuro desenhado ao final da II Guerra Mundial. 

 Assim, neste capítulo buscou-se discutir a respeito das bases que 

contribuíram para a formação do Estado Birmanês: as influências japonesas, o país 

como território em disputa durante um conflito mundial, palco de diversos conflitos 
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entre as grandes potências cujos mecanismos de combate envolveram exércitos e 

etnias locais; além das influências de todos esses imbróglios na posterior 

constituição do Estado. 

Ainda, conforme explicitado no capítulo anterior, a supressão dos 

pensamentos filosóficos asiáticos, o apagamento e anulação de suas formas de 

organização locais, não deram espaço para que o Estado se tornasse reflexo das 

características destes povos. Como trazido neste segundo capítulo, a imposição 

britânica de apenas permitir que a Birmânia obtivesse sua autonomia caso 

conseguisse comprovar certa coexistência entre os grupos étnicos diferentes, gerou 

desentendimentos e desconexões dentro dos próprios grupos que, longe de serem 

homogêneos, na verdade, aspiravam projetos diferentes com o sentimento comum 

de não mais sofrerem interferências externas. 

Mais do que estabilidade interna, o Estado birmanês negociado entre o 

governo britânico e as elites locais que buscavam a emancipação, deveria ser 

enquadrado no modelo ocidental, democrático, contendo Assembleias e Constituição 

que, ao menos no papel, declarasse os direitos de todos os povos reconhecidos. 

Assim, na intensa caminhada para que a independência fosse conquistada, as elites 

bamar prometeram às demais etnias direitos e garantias de autodeterminação. A 

morte de uma das principais figuras políticas locais além das dificuldades de 

entendimento entre as próprias etnias negociantes do acordo de independência, 

constituirão problemas ao futuro do que se tornaria o país.  

Nesse sentido, os desentendimentos entre os grupos étnicos, a inexperiência 

com o modelo de governo ocidental por seu total afastamento aos dos anteriormente 

praticados pelos diferentes povos contidos na então Birmânia; comporão um cenário 

de distensões internas, exclusão e perseguição de certas etnias em busca de 

homogeneidade estatal ou, no mínimo, coexistência entre estas visando a 

construção de um Estado único e centralizado. Assim, a Birmânia se tornará cenário 

para um dos fenômenos discutidos atualmente como “Necropolítica”, trazido pelo 

filósofo camaronês Achille Mbembe, e que será abordado no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3: TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO E A 

NECROPOLÍTICA 

 

Just as the West sees the East standing with its wrong end up in most things, the East also 

is certain that it is the West that is ridiculously upside down in those things [...] The difference 

is part of the law of opposites which keeps our world balanced and right, and something in it 

goes wrong only when we meddle with that law by expecting those on the other side of the 

globe to walk or live or think generally in the way we do. 

Ba Maw 

 

Talvez um dos acontecimentos mais marcantes em relação ao 

estabelecimento das ex-colônias asiáticas como países independentes tenha sido a 

Conferência de Bandung. Realizada em 1955 em território indonésio, tal evento 

reuniu 29 representantes da Ásia, África e do Oriente Médio, no qual foram 

discutidos e estabelecidos dez princípios que estavam em harmonia com a recém-

criada, na época, Organização das Nações Unidas (ONU). 

Bandung foi um marco importante especialmente no continente asiático que 

havia sido dominado durante décadas pelas potências colonialistas e que, naquela 

ocasião, estavam tentando estabelecer o rompimento oficial e mundial com tais 

dominadores, os quais mesmo após o período pós-Guerra acreditavam que 

poderiam retomar o controle de suas antigas colônias (TARLING, 1992, p. 74). 

 Foi nesse evento que se construiu a ideia de “Terceiro Mundo” e, de acordo 

com Prashad (2008, p. XV), esse conceito não era um local, mas sim um “projeto” 

envolvendo os territórios da Ásia, África e América Latina que haviam passado pelos 

processos de colonização. Esse projeto invocava uma nova visão e seus líderes em 

cada um desses espaços pleiteavam por direitos e melhores condições de vida aos 

seus povos, num momento em que o pós-Guerra e a Guerra Fria caminhavam para 

a manutenção das amarras coloniais, agora ideologicamente justificadas. A ideia do 

terceiro mundo era conquistar seu desenvolvimento por meio de suas próprias 

forças, rompendo totalmente com os óbices impostos pelas nações “desenvolvidas”. 

 O período da Guerra Fria é interessante para que seja possível perceber as 

intenções das grandes potências nos movimentos de descolonização: Tarling (1992), 

analisa a conjuntura asiática, especialmente no Sudeste Asiático, alguns anos antes 

de Bandung ocorrer. O autor expõe, através dos telegramas e comunicações 

diplomáticas enviadas entre os representantes dos ex-colonos, que havia grande 
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tensão dos imperialistas na realização da conferência, principalmente por seu 

caráter anticolonialista.  

Um exemplo é a reticência britânica, expressa por meio dos conselheiros do 

então criado Escritório de Relações da Commonwealth (CRO, em inglês) que visava 

estabelecer seu modelo de descolonização: em um telegrama, o CRO orienta ao 

Secretário de Estado para que desencorajasse o Sri Lanka, na época nomeado 

“Ceilão”, em participar da Conferência: 

[Se o Secretário de Estado decidisse falar com ele], "ele poderia dizer que 
(...) nossa política colonial é promover o autogoverno por etapas por meio 
de formas democráticas; que há ampla evidência da maneira e velocidade 
com que esta política está sendo posta em prática; que o assunto já está 
sendo discutido adequadamente nas Nações Unidas; e que a discussão na 
Conferência Afro-Asiática, na ausência de representantes dos poderes 
administrativos, pode de fato não contribuir para a transição ordenada dos 
povos ao autogoverno" (TARLING, 1992, p. 80)68. 

 

Tal reticência dos países ocidentais na realização deste encontro se 

justificava pela crescente tensão com a Guerra Fria e a grande área de influência do 

Comunismo na Ásia, expresso por meio da China. Embora a Índia fosse um 

importante cerne de contraponto ao avanço dos “vermelhos”, seu discurso de 

posicionamento como não-alinhado e sua liderança em apoiar movimentos 

expressamente anticoloniais, preocupavam os países europeus que pretendiam 

controlar e moldar como se daria a construção das nações asiáticas (Idem, p. 82).  

Índia, Birmânia, Ceilão e Indonésia se reuniram em dezembro de 1954 para 

planejar o encontro, estabelecendo uma conferência Afro-Asiática que promoveria 

cooperação, abordando temas como problemas sociais, culturais, étnicos e as 

marcas deixadas pelo colonialismo. O objetivo do evento era que os países 

dialogassem entre si e conhecessem melhor as respectivas realidades e 

perspectivas de cada um (TARLING, 1980, p. 83). 

Essa iniciativa foi um movimento inesperado para países europeus que, 

desde o final do século XIX, dominavam completamente a economia mundial, tanto 

pela monopolização capitalista quanto pelos territórios e povos ao redor do globo 

 
68 No original: “If the Secretary of State decided to talk to him, ‘he might take the line that .. . our 
Colonial policy is to foster self-government by stages through democratic forms; that there is ample 
evidence of the manner and speed with which this policy is being put into effect; that the subject is 
already being adequately discussed in the United Nations; and that discussion at the Afro-Asian 
Conference in the absence of representatives of the administering powers may not in fact contribute to 
the orderly transition of dependent peoples to self-government…’". TARLING, Nicholas. The Colombo 
Conference. In: TARLING, Nicholas. 'Ah-ah': Britain and the Bandung conference of 1955. Journal of 
Southeast Asian Studies, Vol. 23, No. 1, 1992, p. 80. 
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que haviam dividido. Nessa época, a expansão do capitalismo e suas novas 

maneiras de produzir riqueza, fizeram com que as potências europeias 

intensificassem sua presença e exploração em seus territórios além-mar; ademais 

de buscar por outros espaços, visavam garantir seus domínios e lucros.  

Stavrianos (1981, p. 261) aponta que, embora as colônias fossem por muitas 

vezes descritas como mais dispendiosas às “Coroas” do que lucrativas, na realidade, 

os investimentos eram públicos enquanto as receitas se voltavam para membros 

privados. Eram esses membros privados que pressionavam por políticas e 

aproximações cada vez mais exploratórias nas colônias; nas palavras do autor, “os 

Impérios coloniais eram mecanismos de redistribuição de riquezas dentro dos 

centros metropolitanos e não a níveis nacionais” (Idem. Tradução nossa). 

Shimazu (2013, p. 232) afirma que Bandung, mais do que qualquer outra 

coisa, teve importância simbólica, pois além de os 29 países representarem cerca de 

1.4 bilhão de pessoas, estabeleciam entre si e longe dos colonizadores suas 

compreensões comuns acerca dos planos que deveriam traçar para de fato 

conseguirem construir seus países a seus modos, deixando as amarras opressoras 

externas para trás. Para este autor, essa iniciativa foi o fator culminante da 

percepção da possibilidade de os países antes colonizados se tornarem 

independentes, tendo-se em vista que a ocupação japonesa das então colônias 

europeias na Ásia demonstrou que os Europeus não eram tão indestrutíveis quanto 

se fazia crer. 

Amitav Acharya (2014, p. 6) outorga à Conferência a capacidade e a 

“agência” de ter redefinido e ampliado a compreensão a respeito do conceito de 

soberania, algo tão intrínseco e importante aos Estados, especialmente aos 

conhecidos como “grandes potências”. De acordo com o autor, foi devido a Bandung 

que alguns países africanos conseguiram manter suas fronteiras estabelecidas 

durante os movimentos pós-coloniais; Nehru foi o primeiro a propor o banimento de 

testes nucleares, além de terem sido o paquistanês Mahbub ul Haq e o indiano 

Amartya Sen os pioneiros nas ideias de segurança e desenvolvimento humanos.  

Acharya expõe que algumas dessas ações e muitas outras pensadas e 

realizadas pelos países do “Sul Global” são maneiras de contrapor as tentativas das 

potências ocidentais de permanecer no controle e favorecer seus próprios interesses 

e privilégios. 
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No entanto, apesar da grande expectativa posta na Conferência, 

Vandenbosch e Butwell (1957, 261-262) afirmam que nem tudo ocorreu como 

planejado: embora houvesse na divulgação do evento sua efetivação como algo que 

comporia uma Comunidade Afro-Asiática, essa era uma realidade ainda distante 

naquele momento; na verdade, os autores apresentam que pensar até mesmo numa 

“Comunidade Asiática” não era condizente com o momento vivido por esses países.  

Das quase trinta nações presentes, apenas dezesseis representantes das 

mesmas concordaram em alguns assuntos, como em condenar o colonialismo ou 

lutar pela paz; muitos criticaram questões que não estavam diretamente 

relacionadas às situações que pudessem solucionar, enquanto os tópicos 

propriamente conectados às suas capacidades de resolução (Caxemira, Coreia e 

Vietnã, por exemplo) foram dialogadas de maneira branda e não se caminhou rumo 

ao estabelecimento de estratégias ou abordagens conjuntas (Idem). 

Além disso, embora o plano fosse o restabelecimento dessas ex-colônias 

como civilizações autônomas, ainda assim, o modelo europeu havia vencido: 

conforme afirmado por Hui e Wang (2007, p. 4-5), como descrito pelos europeus, a 

Ásia não possuía as condições necessárias para produzir a “modernidade”, pois isso 

só poderia ser feito quando houvesse a transição de suas culturas agrárias e 

pastoris para industrializadas, juntamente com a substituição de vilas interioranas 

para grandes cidades.  

Assim, uma das principais condições para que o processo se materializasse 

era a substituição do Império pelo Estado; nesse sentido, apenas no modelo de 

Estado-nação seria possível que essas sociedades, vistas como “atrasadas”, se 

tornassem “modernas” de fato. Torna-se claro, portanto, que a “selvageria” ou 

“atraso” dos povos locais nas ex-colônias eram determinados por conceitos 

ocidentais, pela ideia de “modernidade” estabelecida pelos próprios colonizadores 

(Idem). 

Um ponto interessante abordado por Edward Shils (1962, p. 8-12) é que todos 

os Estados, principalmente no início de “suas existências” buscam tornar-se 

“modernos” e seus líderes e governantes têm como principal preocupação 

estabelecer políticas que levem essas nações a esse caminho.  

O autor define que essa “modernidade” preconiza a democracia como modelo 

político: ainda que não seja representativa, deve ser igualitária, rompendo com o 

status-quo dos mais ricos; deve ter o sufrágio universal, ainda que só exista um 
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partido; demanda o desmantelamento das formas de poder tradicionais 

representados pelos chefes locais, sultões, padres; requer a substituição das 

monarquias pelas repúblicas; deve ser científica, afastando-se de crenças e práticas 

“supersticiosas”; deve ser “economicamente avançada”, ou seja, industrializada; ter 

alto padrão de vida, tecnologia e excelentes estruturas administrativas e 

institucionais. Além disso, demanda também a “soberania nacional” que significa 

uma nação que se autogoverna por meio de órgãos e funcionários nativos.  

Em suma, nas palavras do autor:  

“Moderno” significa ser Ocidental sem depender do Ocidente. O modelo de 
modernidade é uma imagem do Ocidente destacada de seu cenário 
geográfico, que permite à União Soviética e à China afirmar ideais 
preenchidos por conteúdo Ocidental enquanto permanecem antiocidentais 
política e emocionalmente. [...] A imagem das nações ocidentais e a parcial 
incorporação e transformação dessa imagem na União Soviética promove 
padrões e modelos em cuja luz as elites dos novos Estados da África e da 
Ásia buscam se readequar (SHILS, 1962, p. 267. Tradução nossa)69. 

 

Outro fator importante, é que não havia como não se encaixar nesse padrão, 

já que as nações desejavam suas autonomias e, para tanto, precisavam ser 

reconhecidas como “soberanas” pelos demais Estados do mundo. Assim, 

diferentemente da definição de soberania baseada na figura do governante que era 

anteriormente adotada (LIEBERMAN, 1978), a visão europeia do conceito está 

intrinsecamente relacionada ao estabelecimento de um espaço territorial definido, no 

qual existam instituições, fronteiras e uma população, fatores que evoquem uma 

ideia de comunidade unitária cujos habitantes se reconheçam mutuamente como 

pertencentes ao mesmo território (BIERSTEKER; WEBER, 1996, p. 1-14). 

É possível destacar que um “verdadeiro” movimento intrínseco à Ásia no 

estabelecimento de certo nível de autonomia decisória tenha sido a posterior 

fundação da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 1967 (ASEAN).  

Desde o pós II Guerra, de acordo com Robert Cribb (1998, p. 52), já havia na 

região diversas tentativas de formação de organização para a cooperação entre os 

Estados. A primeira foi a Liga do Sudeste Asiático em 1948, que objetivava 

 
69 No original: “"Modern" means being Western without the onus of dependence on the West. The 
model of modernity is a picture of the West detached in some way from its geographical origins and 
locus; it permits the affirmation of Soviet Russian and Chinese ideals which ostensibly have what is 
worthwhile in the West, while being themselves anti-Western. [...] The image of the Western countries 
and the partial incorporation and transformation of that image in the Soviet Union provide the 
standards or models in the light of which the elites of the unmodern new states of Asia and Africa seek 
to reshape their countries”. SHILS, Edward. Political development in the new states. Comparative 
Studies in Society and History, v. 2, n. 3, 1960. p. 267. 
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coordenar os esforços de independência entre os recém-formados países; no 

entanto, cada governo possuía objetivos diversos e preferiram caminhar sozinhos, 

desfazendo-se a iniciativa após apenas poucos meses de formada. Ao longo dos 

anos, outras tentativas foram surgindo, principalmente capitaneadas pelas nações 

em disputa na Guerra Fria, EUA e URSS. 

Até a década de 1960, conforme apontado por Emmers (2003, p. 12), já havia 

ocorrido a tentativa de formação da Associação do Sudeste Asiático (ASA), um 

fórum para que houvesse diálogo entre as nações com imbróglios fronteiriços e 

territoriais, como Filipinas, Malásia e Tailândia. No entanto, alguns países não 

quiseram tomar parte dessa iniciativa, pois apesar de sua justificativa de existência 

ter sido a de “cooperação econômica e cultural”, a realidade era que a organização 

estava alinhada ao Ocidente e, na verdade, sua atuação primária tinha por objetivo 

resolver questões de segurança doméstica.  

Assim, objetivando estabelecer uma reaproximação entre Indonésia e 

Malásia, os governos dos dois países chegaram a um consenso e, juntamente com 

Filipinas, Singapura, e Tailândia, em 1967 a ASEAN foi formalizada com a 

Declaração de Bangkok. Ainda segundo Emmers (2003, p. 13): 

Foi criada para instaurar a reconciliação regional dentro de uma estrutura 

institucionalizada de diálogo, permitindo a concentração de recursos para o 

desenvolvimento econômico ao interesse do regime interno de segurança. 

Esta prioridade é essencial, pois nos ajuda a definir a ASEAN como um 

regime de segurança cooperativa voltado para a segurança interna. O 

processo de reconciliação entre a Indonésia e a Malásia e a necessidade de 

prevenir a recorrência do confronto através da cooperação regional estão no 

cerne das origens da ASEAN (EMMERS, 2003, p. 13. Tradução nossa)70. 

 

Na leitura de Ralf Emmers (Op. cit.), a formação dessa organização regional, 

evitava ao máximo assuntos voltados às questões militares, pois além de seus 

membros não possuírem recursos necessários para acordos e operações, havia a 

necessidade de preservar-se de reações hostis da China e do Vietnã devido aos 

diversos conflitos que estavam ocorrendo entre as diferentes ideologias.  

 
70 No original: “It was created to locate regional reconciliation within an institutionalized structure of 
dialogue permitting a concentration of resources on economic development in the interest of domestic 
regime security. This priority is essential as it helps us define ASEAN as a regime for cooperative 
security pivoting on domestic security. The process of reconciliation between Indonesia and Malaysia 
and the need to prevent the recurrence of confrontation through regional cooperation are at the heart 
of the origins of ASEAN”. EMMERS, Ralf.  The role of the balance of power factor within and beyond 
regimes for cooperative security. In: EMMERS, Ralf. EMMERS, Ralf. Cooperative Security and the 
Balance of Power in ASEAN and the ARF. Londres: Routledge, 2003. p. 13. 
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O autor deixa claro que não havia uma percepção tão bem definida e comum 

de segurança ou ameaça e que, o interesse da Indonésia, por exemplo, era ter 

acesso ao capital ocidental e, ao mesmo tempo, tornar o ambiente político nacional 

estável e fomentar o desenvolvimento econômico (EMMERS, 2003, p. 14). Essa 

Instituição teve como objetivos principais a recuperação das economias dos países, 

bem como a consolidação da estabilidade e paz regionais. Um dos seus princípios 

basilares era a “não-intervenção” nos assuntos nacionais dos Estados membros.  

Para Alagappa (1991, p. 33. Tradução nossa): 

Antagonismos e rivalidades históricas, imperativos geopolíticos e 

ideológicos mal definidos e, em vários casos, limites políticos bastante 

arbitrários, reivindicações territoriais conflitantes, o estágio nascente do 

sistema estatal e a sobreposição desses fatores nas muitas disputas 

domésticas criaram tensão e, às vezes, hostilidade no nível intra-regional 

[...] A formação e o desenvolvimento da ASEAN contribuíram 

significativamente na regulação do comportamento interestadual e na 

minimização do recurso ao uso da força neste complexo e também no 

sistema budista-islâmico e islâmico-cristão. No entanto, seria prematuro 

afirmar que a dinâmica de segurança que opera nesses complexos foi 

silenciada ou transformada em grau significativo71. 

 

Um fato interessante sobre esta Organização é que estabeleceu uma 

diplomacia informal, conhecida como “ASEAN Way”, como marca da Instituição e 

propiciava que seus membros dialogassem sobre os assuntos mais delicados em 

um clima mais leve. Assim, as relações entre os países membros foram se 

estreitando e cada vez mais países da região passaram a fazer parte da Associação.  

No entanto, até a chegada desse momento, os Estados do Sudeste Asiático 

passaram por diversos desafios, principalmente a respeito de como lidar com as 

recém adquiridas independências num modelo de organização interna 

completamente diferente do que estavam acostumados. Além disso, o período do 

pós II Guerra Mundial, deixou aos recém-formados Estados-nação da Ásia outro 

grande contratempo além das já esperadas dificuldades devido ao passado colonial: 

 
71 No original: “Historical antagonisms and rivalries, geopolitical and ideological imperatives, ill-defined 
and in a number of cases quite arbitrary political boundaries, conflicting territorial claims, the nascent 
stage of the state system, and the overlay of these factors on the many domestic disputes have made 
for tension and sometimes hostility at the intra-regional level. [...] The formation and development of 
ASEAN has made a significant contribution in regulating interstate behaviour and minimising the resort 
to the use of force in this complex and also in the Buddhist-Islamic and Islamic-Christian interface 
complexes. It would, however, be premature to assert that the security dynamics operating in these 
complexes have been muted or transformed to any significant degree”. In: ALAGAPPA, Mutiah. The 
dynamics of international security in Southeast Asia: Change and continuity, Australian Journal of 
International Affairs, v. 45, n. 1, 1991. p. 33. 
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ademais de estruturar e restabelecer suas nações mesmo em meio ao caos dos 

conflitos internos e dos movimentos de autodeterminação; em 1947 iniciou-se uma 

nova contenda de influência global, a Guerra Fria.  

 

3.1 Disputas ideológicas e a construção do Estado Birmanês 

A divisão do mundo entre Comunistas e Capitalistas também impactou em 

larga escala as nações asiáticas: embora a guerra fosse “fria” entre as grandes 

potências, ocorreram diversos embates no Sudeste Asiático, por exemplo, cujos 

países se alinhavam às ideologias comunista ou ocidental. A competição entre EUA 

e os Sino-soviéticos por influências no território ampliavam as cisões internas às 

nações da região.  

Mary Turnbull (2008, p. 599) argumenta que não havia muita influência do 

Comunismo na Ásia até a guerra Sino-japonesa iniciada em 1937, quando as tropas 

comunistas do país desenvolveram ideologias mais próximas ao patriotismo chinês, 

culminando na atração de cada vez mais adeptos, formando guerrilhas que 

lideraram os movimentos de resistência nacionalistas aos avanços japoneses em 

todo o Sudeste Asiático, chegando à Malásia, Filipinas e Birmânia.  

A autora afirma que, apesar da ideologia comunista conflitar com muitas das 

crenças e valores nacionalistas, possuía um engajamento e uma esperança muito 

forte especialmente dos povos minoritários na região, devido aos princípios de 

liberdade diante da dominação externa, terras aos camponeses e melhores 

condições de vida aos pobres (Idem). 

Ao final da década de 1940, o Comunismo estava se fortalecendo, 

principalmente pelo avanço do Partido na China e a posterior tomada do poder em 

1949. A influência do comunismo chinês, como exposto por Turnbull (op.cit.), gerava 

grande tensão no mundo Ocidental, justamente pela possibilidade de fomentar e 

apoiar revoluções, direta ou indiretamente.  

Essa preocupação não se limitava apenas ao território asiático, mas também 

ao africano. Vijay Prashad (2002) cita que após estabelecer o Comunismo como o 

cerne político, a China visava aproximar-se e fortalecer suas relações com os países 

africanos, algo que era bem visto pelos subsaarianos, considerando-se que: 

No início dos anos 1960, o cientista político Immanuel Wallerstein observou 
que: ‘a União Soviética é para africanos, particularmente negros, 
simplesmente outra parte do mundo ocidental. É a China, não a URSS, que 
fascina. A China não é uma nação branca. É mais militante do que a URSS 
em questões coloniais. É um país mais pobre e seus esforços no 
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desenvolvimento econômico são mais relevantes para os problemas da 
África, pensam os africanos. Acima de tudo, a China tem sido uma colônia 

do Ocidente, ou pelo menos uma semi-colônia’ (PRASHAD, 2002, p. 143. 
Tradução nossa)72. 

 

 Segundo o autor, foi a partir dessa ascensão do Comunismo e dos 

movimentos anticoloniais que se desenvolveram as agendas comuns entre os 

países das regiões asiática e africana, assim como ocorrido em Bandung. O que 

unia os pensamentos desses mais diversificados povos, era essa herança 

anticolonial e as desconfianças a respeito da possibilidade de “neocolonialismo” 

(Idem, p. 144). 

 Na Birmânia, como já apontado, o Comunismo também influenciou no cenário 

político pró-independência; no entanto, os desentendimentos internos das células de 

esquerda causaram a expulsão dessa ala da AFPFL e dos partidos que 

posteriormente compuseram os líderes políticos do país. Ainda assim, o cenário 

governamental do território se tornou mais turbulento após a consecução da 

independência, oficialmente declarada em 4 de janeiro de 1948.  

Com a morte de Aung San e boa parte de seu conselho, U Nu foi nomeado 

Primeiro-Ministro interino, no entanto, seu governo era restrito às regiões próximas 

da capital, enquanto os comunistas se entranhavam nas áreas rurais. Para complicar 

ainda mais, em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês, diversas tropas do 

Kuomintang fugiram rumo ao território birmanês, visando se organizar para retornar 

ao combate com os comunistas.  

Clymer (2014) afirma que, para os birmaneses, a situação do KMT em seu 

país era delicada, tendo-se em vista que os chineses ameaçavam invadir e persegui-

los, caso não fossem “extraditados”; enquanto isso, as forças norte-americanas, por 

meio da CIA, continuavam apoiando as ações e presença clandestina destes na 

Birmânia. 

Lieberman (1987) esclarece que nesse período havia grande politização das 

questões étnicas que mesmo tendo culminado na Constituição ainda não estavam 

bem resolvidas. A desestruturação causada pelo impacto dos conflitos da II Guerra 
 

72 No original: “In the early 1960s, political scientist Immanuel Wallerstein noted that The Soviet Union 
is to Africans, particularly black Africans, simply another part of the Western world. It is China, not the 
USSR, that fascinates. China is not a white nation. It is more militant than the USSR on colonial 
questions. It is a poorer country, and its efforts at economic development are more relevant to Africa’s 
problems, the Africans think. Above all, China has been a colony of the West, or at least a semi-
colony”. PRASHAD, Vijay. Kung Fusion Organize the ’Hood Under I-Ching Banners. In: PRASHAD, 
Vijay. Everybody was Kung Fu fighting: Afro-Asian connections and the myth of cultural purity. 
Boston: Beacon Press, 2002. p. 143. 
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Mundial e os desentendimentos ideológicos entre os líderes políticos causavam um 

cenário tumultuado no país.  

Clymer (2014) reforça que em meio ao caos, as forças militares do país 

estavam suprimindo as revoltas nas áreas habitadas pelas minorias étnicas e, 

portanto, não teriam corpo suficiente para lidar também com as questões que 

envolviam a queda de braço EUA X China. Ba Thein Tin (1948), líder do movimento 

Comunista, afirma73 (Tradução nossa): 

O governo provisório não resolveu um único problema do povo; pelo 
contrário, atuando como ferramenta do imperialismo, segue uma política 
que aprofunda a crise econômica nas cidades e nas áreas rurais. O 
descontentamento e a desilusão em relação ao governo estão crescendo 
entre o povo. Diante da situação, o governo está buscando uma solução, 
intensificando a repressão em seu esforço desesperado, porém sem 
esperança, de exterminar as forças da resistência de massa. O governo 
provisório está colocando a Birmânia à beira de uma guerra civil desastrosa. 

 

 Thein (2014) analisa o período do pós-guerra e os posteriores acontecimentos 

da política birmanesa: citando Linz e Stepan (1996, p. 7 apud THEIN, 2014, p.11) o 

autor afirma que “[a] Democracia é uma forma de governo de um Estado. Assim, 

nenhum regime político moderno pode se consolidar democraticamente, a menos 

que seja primeiro um Estado”.  

O autor apresenta ainda que, diferentemente de outros países, o processo de 

democratização da Birmânia e do estabelecimento de seu Estado não passou por 

um período de “liberalização”, mas sim, foi iniciado com a saída do último 

governador geral britânico em 1948. Nesse sentido, o país estava abrindo os 

caminhos para se tornar o “Estado-nação democrático” estabelecido como modelo a 

ser seguido para que fosse reconhecido. 

 É válido ressaltar que Linz e Stepan (1996) declaram que não existe um tipo 

específico de democracia, sendo algumas de alto nível de desenvolvimento social e 

outras mais parcamente estabelecidas, além de que é algo que não se trata apenas 

da realização de eleições ou não. Um trecho do trabalho desses autores esclarece 

que: 

 
73 No original: “The Provisional Government has not solved a single problem of the people; on the 
contrary, acting as tool of imperialism, it is pursuing a policy which deepens the economic crisis in the 
towns and the rural areas. Discontent and disillusionment regarding the Government is growing 
among the people. Faced with the situation, the Government is seeking a solution by intensifying 
repression in its desperate though hopeless effort to exterminate the forces of mass resistance. The 
Provisional Government is placing Burma on the brink of a disastrous civil war”. TIN, Ba Thein. On the 
Present Political Situation in Burma and Our Tasks. In: FLEISCHMANN, Klaus. Documents on 
Communism in Burma, 1945 - 1977. Hamburgo: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg, 
Institut für Asienkunde, v. 172, 1988. p. 85.  
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Nossa definição de trabalho de uma democracia consolidada é a seguinte: 
Comportamentalmente, um regime democrático em um território é 
consolidado quando nenhum ator nacional, social, econômico, político ou 
institucional significativo gasta recursos tentando alcançar seus objetivos 
criando um regime não-democrático ou separando-se do estado. 
Operacionalmente, um regime democrático é consolidado quando uma 
grande maioria da opinião pública, mesmo em meio a grandes problemas 
econômicos e profunda insatisfação com os líderes, acredita que 
procedimentos e instituições democráticas são a maneira mais apropriada 
de governar a vida coletiva, pois as alternativas antisistema são muito 
pequenas ou mais ou menos isoladas de forças pró-democráticas. 
Constitucionalmente, um regime democrático é consolidado quando as 
forças governamentais e não governamentais ficam sujeitas e habituadas à 
resolução de conflitos dentro dos limites das leis específicas, procedimentos 
e instituições sancionados pelo novo processo democrático (LINZ; STEPAN, 
1996, p. 2. Grifo dos autores. Tradução nossa)74. 

  

 Além disso, esses autores estabelecem cinco critérios determinantes para 

que uma democracia seja de fato consolidada:  

Primeiro, as condições devem existir para o desenvolvimento de uma 
sociedade civil livre e viva. Segundo, deve haver uma sociedade política 
relativamente autônoma. Terceiro, em todo o território do Estado, todos os 
principais atores políticos, especialmente o governo e o aparato estatal, 
devem ser efetivamente sujeitos a um estado de direito que protege as 
liberdades individuais e a vida associativa. Quarto, deve haver uma 
burocracia estatal que possa ser usada pelo novo governo democrático. 
Quinto, deve haver uma sociedade econômica institucionalizada (Ibidem. 
Tradução nossa)75. 

  

 Para Thein (2014) esses caminhos estariam sendo seguidos não fosse os 

diferentes projetos para a consolidação do país disputarem quais seriam os 

melhores e mais adequados para o objetivo. Caso tivessem conseguido se 

coordenar, talvez essa democracia houvesse se estabelecido conforme estava 

sendo previsto e esperado. No entanto, para os Comunistas, a única maneira de tirar  

 
74 No original: “Our working definition of a consolidated democracy is then as follows: Behaviorally, a 
democratic regime in a territory is consolidated when no significant national, social, economic, political, 
or institutional actors spend significant resources attempting to achieve their objectives by creating a 
nondemocratic regime or by seceding from the state. Attitudinally, a democratic regime is consolidated 
when a strong majority of public opinion, even in the midst of major economic problems and deep 
dissatisfaction with incumbents, holds the belief that democratic procedures and institutions are the 
most appropriate way to govern collective life, and when support for antisystem alternatives is quite 
small or more-or-less isolated from prodemocratic forces. Constitutionally, a democratic regime is 
consolidated when governmental and nongovernmental forces alike become subject to, and 
habituated to, the resolution of conflict within the bounds of the specific laws, procedures, and 
institutions sanctioned by the new democratic process”. LINZ, Juan J.; STEPAN, Alfred C. Toward 
consolidated democracies. Journal of democracy, v. 7, n. 2, 1996. p. 2. 
75 No original: “First, the conditions must exist for the development of a free and lively civil society. 
Second, there must be a relatively autonomous political society. Third, throughout the territory of the 
state all major political actors, especially the government and the state apparatus, must be effectively 
subjected to a rule of law that protects individual freedoms and associational life. Fourth, there must 
be a state bureaucracy that is usable by the new democratic government. Fifth, there must be an 
institutionalized economic society” (Ibidem). 
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do poder a AFPFL — que para eles passou a ser apenas um fantoche do 

imperialismo — seria por meio de armas. 

Para o autor, foi exatamente esse ponto que culminou no desenvolvimento 

dos levantes das minorias étnicas, que ainda não estavam apaziguadas com as 

questões que haviam sido estabelecidas em 1947. Ainda, as pessoas do povo 

acabavam não confiando nos próprios políticos que estavam no poder, tendo-se em 

vista que estes estavam o tempo todo acusando uns aos outros de tentar destruir o 

país e ruir os avanços que haviam sido conquistados até aquele momento (Idem, p. 

51-52). 

 Segundo Kipgen (2011, p. 49) a expectativa criada com a própria ideia e 

propósito declarado da então reunião em Panglong, presidida para desenhar-se o 

futuro de cada uma das etnias, era a de que, cooperando-se com os bamar, seria 

mais rápido aos demais grupos que se tornassem autônomos e independentes. 

Liang (1990, p. 19) observa que, quando U Nu se tornou o Primeiro-Ministro 

em 1948, eleições foram agendadas para os oito meses seguintes (setembro) 

objetivando a escolha de um representante do governo, tendo-se em vista que a 

ideia era que Aung San comandasse o país. No entanto, mesmo em meio a esse 

processo, os diversos grupos minoritários visavam se ver independentes e 

totalmente separados da União da Birmânia: de um lado, os Comunistas extremistas 

buscavam a total substituição do governo e o comando o país, de outro, Karens, 

Chins, Mons, muçulmanos e outros se revoltavam.  

Lintner (2003, p. 182) destaca que unidades do exército se amotinaram, o 

Partido Comunista (CPB, sigla em inglês) organizou guerrilhas clandestinas, os 

Karens, Karenni, Mons e outros grupos se armaram exigindo a separação de seus 

territórios. De acordo com Trager (1958, p. 147), essas revoltas eram inspiradas nas 

guerrilhas comunistas chinesas e, apesar de tanto os Karens quanto os comunistas 

não terem conseguido tomar o poder, esses conflitos continuaram.  

Liang (1990, p. 20) afirma que já na primavera de 1949, havia pouco do 

território controlado pelo governo central em Rangoon, e até mesmo na capital, as 

áreas de dominação desses diversos grupos eram vastas. No entanto, as próprias 

divergências internas a esses movimentos aliados ao carisma de U Nu conseguiram 

abrandar essas dificuldades e, mesmo tendo sido postergada por quatro vezes, em 

1951, as eleições foram realizadas e a AFPFL manteve-se no poder, 
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comprometendo-se a estabelecer um governo socialista, realizar reforma agrária e 

melhorar a economia. 

 

3.2 Desafios ao projeto de Estado birmanês 

Em 1952 um plano de reconstrução do país foi iniciado: conhecido como 

Pyidawtha, “Reino Próspero”, possuía como objetivos últimos a promoção do bem-

estar e equidade sociais por meio também do recebimento de ajuda econômica 

externa. Na realidade, era importante que o governo da AFPFL mantivesse sua 

imagem como um governo voltado ao povo, especialmente às classes mais pobres, 

como os camponeses, por exemplo; pois era uma maneira de conseguir contrapor 

os avanços dos Comunistas. Exatamente por isso, a linguagem do plano e o 

discurso de apresentação do mesmo foram escolhidos com muito cuidado, para que 

não parecesse uma forma de imperialismo (THAN, 2013, p. 640-641). 

O Pyidawtha abrangia dez áreas: educação, saúde, economia, transferência 

do poder para governos regionais, nacionalização de terras aráveis, transporte, 

suficiência (bem-estar), conselhos locais, desenvolvimento das áreas fronteiriças e 

reconstrução, restabelecendo setores da administração que haviam sido herdados 

dos colonizadores. A promessa de U Nu ao povo era que seu plano pretendia 

estabelecer para todos “uma casa de tijolos, um carro e 800 kyat de salário” (Idem, 

p. 646). Than (2013) reforça que esse plano pode ser considerado como um dos 

maiores projetos nacionais visando a construção e estabelecimento do Estado.  

Maung (1964, p. 1182-1183) esclarece que a escolha por esse caminho e 

também pelo estabelecimento de um modelo econômico socialista se deu com o 

objetivo de abandonar o capitalismo exploratório instaurado desde a colonização 

somado ao entendimento de que a mudança do modelo seria a que proporcionaria 

transformações mais rápidas rumo ao pretendido desenvolvimento. A ideia do plano 

estava em acordo com o planejamento britânico de modelo de bem-estar social com 

a adição da nacionalização das terras e da maior participação de cooperativas. 

Entretanto, apesar de haver um plano, havia também divergências quanto à 

maneira de colocá-lo em prática. O primeiro desentendimento era sobre qual 

caminho de fomento econômico escolher: um lado visava ao investimento e 

incentivos à industrialização; o outro, acreditava que ampliar e investir no setor rural, 

era a melhor maneira de aprimorar esta área. Além disso, questões envolvendo a 

exportação de arroz também geraram dificuldades de alinhamento entre o Partido; 
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dessa forma, em meio aos conflitos sobre a melhor maneira de apostar no 

desenvolvimento e superação das dificuldades econômicas, as divergências políticas 

contribuíram para tornar o cenário social ainda mais complexo. 

O ápice das contendas foi em relação às eleições de 1956: os partidos 

socialistas, dos trabalhadores e camponeses junto aos pró-comunistas se aliaram 

para formar a Frente Unida Nacional (NUF, em inglês) uma organização mais à 

esquerda e com forte apelo social. Apesar de a AFPFL de U Nu ter sido vitoriosa, os 

37% dos votos conquistados pela NUF geraram grande choque no então Primeiro-

Ministro, que acreditava que os líderes da Associação Antifascista haviam se 

tornado orgulhosos e soberbos. O Ministro Kyaw Nyein, responsável por diversos 

setores do governo, afirmava que a pressão dos rebeldes minoritários nas áreas 

rurais por votos em apoio à NUF foi o que favoreceu o grande suporte visto nas 

urnas (MYINT-U, 2011, p. 23). 

Objetivando “limpar” a AFPFL e restabelecê-la como um partido voltado às 

causas do povo, U Nu decidiu se afastar da liderança do país por um período de até 

um ano, colocando Ba Swe em seu lugar como Primeiro Ministro interino. Cerca de 

oito meses depois, as especulações sobre a possibilidade de Nu sofrer um golpe e 

perder definitivamente sua posição no governo, fez com que ele retomasse seu 

papel; entretanto, todas essas divergências e rivalidades pessoais, culminaram na 

divisão da AFPFL, criando-se uma ala “Limpa” (liderada por U Nu) e outra “Estável” 

(liderada por Kyaw Nyein) (BADGLEY, 1962, p. 25). 

Ainda em 1956, percebendo as falhas do projeto econômico, o governo de U 

Nu anunciou um novo plano para os quatro anos seguintes, visando sucesso em 

1960. Na análise de Maung (1964, p. 1188), na realidade, as “novas ideias" não 

passavam de uma revisão do plano anterior, ainda assim, sua implementação não 

obteve tanto sucesso, devido às disfunções políticas que permeavam o país. 

As disputas entre os dois lados da AFPFL se tornaram cada vez mais 

intensas, chegando a conflitos armados que se somaram às já existentes disputas 

entre os grupos étnicos. Por muito pouco, o partido de Nu conseguiu se manter no 

poder e, no entendimento do político, fazia-se necessário que novas eleições fossem 

realizadas; contudo, a reorganização do partido e melhoria da impressão da 

população demandavam maior prazo, algo que ele não poderia realizar ao mesmo 

tempo em que estivesse no poder. Dessa forma, almejando também a diminuição 

das disputas internas e pacificação da situação social, U Nu transferiu o poder aos 
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militares em outubro de 1958 estabelecendo um governo provisório que duraria até a 

realização das eleições, marcadas para 1960 (THEIN, 2014, p. 78). 

 

3.3 Militares no poder 

Frantz Fanon (1963, p. 208-209) destaca que “O exército não é nunca uma 

escola de guerra, mas uma escola de civismo, uma escola política”; segundo essa 

lógica, o autor afirma que era necessário que os soldados estivessem dispostos a 

colocar em primeiro lugar o interesse nacional, entender que não serviam ao 

interesse particular de um oficial ou outro, mas que sua luta era para libertar o país, 

defendendo os objetivos das massas.  

De acordo com ele, a “nacionalização” do exército não seria exclusiva dessa 

Força, mas de todos aqueles cujos interesses fossem sua autodeterminação e 

deveriam estar prontos a pegar em armas e servir à nação. E ressalta: “Deve evitar-

se a conversão do exército num corpo autônomo que cedo ou tarde, ocioso e sem 

missão, se dedicará a ‘fazer política’ e a ameaçar o poder. Os generais de salão, à 

força de frequentarem as antecâmaras do poder, sonham com os pronunciamientos” 

(Ibidem). No entanto, na Birmânia, esse apontamento não foi seguido à risca, e os 

militares passaram a se dedicar também aos afazeres políticos. 

Nesse período, o General Ne Win era o Comandante das Forças Armadas do 

país e já havia sido o Ministro da Defesa durante a administração de U Nu. Englehart 

(2005, p. 631) conta que, num primeiro momento, esse governo provisório tinha por 

objetivo estabelecer a construção das capacidades estatais; assim, os militares 

conseguiram reduzir a corrupção, desarmaram as milícias locais e melhoraram a 

eficiência burocrática.  

Mary Callahan (2005) faz um extenso trabalho de análise da formação das 

Forças Armadas birmanesas e sua posterior chegada ao poder. A autora explica que 

as Forças Armadas de Mianmar, também chamadas de Tatmadaw em birmanês, 

apesar de terem sido criadas em 1942, ainda durante governo colonial, não 

possuíam treinamento ou condições adequadas de combate e, com o pouco apoio 

que havia dos batalhões ingleses, a estratégia adotada para conter rebeldes era a 

contra-insurgência. O pensamento que norteava essas ações de garantia da lei e da 

ordem era que a população devia ser pacificada ou ignorada e não para ser 

incorporada à sociedade (CALLAHAN, 2005, p. 17). 
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Marco Bünte (2015, p. 9) denota que mesmo com os diferentes planos que os 

membros do governo possuíam para as Forças Armadas do país, estas se 

desenvolveram de fato quando a Revolução Comunista chinesa (1949) espalhou ao 

longo das fronteiras do país desertores do Kuomintang cuja possível migração 

preocupava as autoridades birmanesas de uma intervenção chinesa no território.  

Charney (2009, p. 3) afirma que o exército birmanês enfrentou cerca de 30 mil 

rebeldes e, em um ano, perdeu cerca de 42% de seu pessoal. Assim, as Forças 

Armadas se reorganizaram, estabelecendo generalatos mais fortes e novos limites 

às intervenções civis em assuntos relacionados à segurança. Já na década de 1950, 

foi o Tatmadaw que passou a definir quais deveriam ser considerados inimigos do 

Estado e como seriam tratados.  

O autor afirma ainda que, durante o governo provisório, os militares 

desenvolveram a ideia de que suas ações eram melhores e mais eficazes que as 

dos governantes e servidores civis; além disso, se declararam responsáveis pelo 

estabelecimento da lei e da ordem, da paz e da democracia. Ademais, expandiram 

seu controle sobre os setores bancário, indústria de construção civil e pesqueira 

(Idem). 

Com essa reestruturação, o objetivo das Forças Armadas era transformar-se 

num Exército “profissional ao estilo Europeu”. Devido às crescentes fricções com os 

políticos civis, o Departamento da Guerra criou regulamentos que limitavam as 

influências não-militares sobre questões das Forças. Enquanto a “lentidão” 

parlamentarista dos civis retardava deliberações, em duas semanas, o Ministério da 

Guerra conseguia negociar de maneira independente compras, acordos e viagens 

internacionais com diversas empresas e países (CALLAHAN, 2005, p. 176-178).  

Myint-U (2011, p. 55-57) indica que o governo provisório de Ne Win conseguiu 

estabelecer o Estado de Direito, desenvolver a segurança nacional, reduzir o custo 

de vida, elevar Rangoon ao nível padrão de capitais internacionais, solucionar as 

questões fronteiriças com a China e realizar eleições democráticas. O autor deixa 

claro que essas ações foram realizadas num “estilo” propriamente militar: por 

exemplo, no caso da diminuição das revoltas realizou-se diversas operações que 

culminaram na morte de mais de mil rebeldes e um número muito maior de 

capturados ou rendidos. A respeito do controle das insurgências e no 

estabelecimento de uma segurança nacional, foram realizadas operações de busca 
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e apreensão de armas ilegais e a inserção das pequenas células armadas locais na 

Polícia Militar da União.  

Outro aspecto levantado por este autor (Op. cit.) é que, com o objetivo de 

tornar Rangoon uma capital de referência mundial, era necessário extinguir as 

construções ilegais feitas pelas populações mais pobres que haviam em grande 

número nos centros. Assim, o Exército forçou a saída dessas famílias, alocando-as 

em outras regiões e, o que foi recebido num primeiro momento com críticas, 

posteriormente passou a ser bem aceito pelas famílias que, a partir de então, teriam 

suas próprias moradias em condições muito melhores do que as que viviam antes. 

Deste modo, o autor afirma que, embora tais ações visassem à melhoria do país e 

de suas estruturas, não havia muito diálogo ou explicações à população a respeito 

das iniciativas tomadas. 

Mary Callahan (2005, p. 185) pontua que a administração de Ne Win iniciou 

movimentos de censura aos “rebeldes comunistas”, os cidadãos eram vistos como 

potenciais inimigos. Pode-se perceber, portanto, que já nesse momento, mesmo 

com a “democracia” em tese estabelecida, a necropolítica se expressava por meio 

dos ataques às populações localizadas nas regiões ao redor do centro, as 

determinadas como ligadas aos Comunistas.  

Mbembe (2018, p. 23) também argumenta que existe uma diferenciação entre 

“povo” e “Estado”, na qual o primeiro “é gradualmente deslocado enquanto categoria 

política, da realidade concreta à figura retórica”. Ainda, conforme apontado pelo 

autor, existe também a continuidade da política colonialista, definindo em nome da 

soberania aqueles que deveriam ser descartados e aqueles que poderiam ser 

mantidos. Assim, gradativamente os militares foram tomando cargos que 

anteriormente eram civis e, dessa forma, o governo provisório tornou-se cada vez 

mais impopular. Jornalistas, repórteres, estudantes e políticos eram constantemente 

perseguidos. É possível, portanto, compreender que o descarte de corpos, daqueles 

que não possuíam utilidade ou não se encaixavam, já era uma política aplicada 

pelos militares no poder durante o governo provisório. 

Avaliando o plano econômico implementado em 1956, apesar dos diversos 

fracassos em coordenar os ideais socialistas com a modernização, Callahan (2005, 

p. 185) demonstra que entre 1952 e 1960 o PIB do país teve um crescimento de 5% 

ao ano, além disso, cerca de 80% dos objetivos nacionais foram atingidos, algo que 

deve ser considerado positivo, levando-se em conta as dificuldades geradas pelos 
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estragos da II Guerra Mundial, os processos de autodeterminação e independência, 

além dos conflitos entre as minorias étnicas. 

As eleições de 1960 aconteceram: em fevereiro daquele ano, o setor “limpo” 

da AFPFL, liderado por U Nu, saiu vitorioso. Bigelow (1960, p. 70) observa que, após 

ter estabilizado a situação política do país, em termos de segurança interna, para 

que a democracia pudesse se restabelecer, “[...] O general cumpriu sua promessa 

de devolver o governo aos políticos quando a ordem fosse restaurada. Esta ação 

oferece aos estudantes que comparam os tipos de governo, um exemplo raro de 

regime militar que deixa o cargo voluntariamente”. Callahan (2005, p. 187) reforça 

que, internacionalmente, tal resultado foi visto como um importante passo rumo à 

democracia e Ne Win ganhou o Prêmio Magsaysay por sua “responsável custódia do 

governo”. 

Bigelow (op.cit.) analisa que uma das razões de a grande maioria ter votado 

em Nu, foi a confiança em sua figura política, pelo fato de ainda ser considerado 

como o “herdeiro político” de Aung San e de ter sido Primeiro-Ministro no pós-

independência; outro fator que contribuiu foi a declaração dele de estabelecer o 

budismo como religião oficial do país, ainda que esclarecesse que as demais seriam 

respeitadas, pois garantiu apoio do clero que possuía bastante influência nas áreas 

rurais.  

O autor afirma que sua maneira simples de se comunicar com as pessoas do 

povo, estabelecia um carisma e uma relação de confiança entre os dois lados, 

aproximando-os. Uma importante observação feita por Bigelow é que, enquanto isso, 

a ala “estável” da AFPFL se declarava continuamente apoiadora do governo militar, 

acreditando que as reformas propostas pelo mesmo, seriam bem vistas pela 

população, já que visavam à melhoria de vida. No entanto, na prática, a situação era 

um tanto diferente, já que para as pessoas, ter soldados controlando suas compras e 

regulando suas rotinas era algo incômodo, pois as reformas propostas não 

compensavam essas insatisfações. Deste modo, os votos na ala liderada por U Nu 

poderiam também ser descritos como protestos ao apoio da outra parte aos 

militares; quando perceberam esse movimento e tentaram se afastar das tropas, já 

era tarde para os estáveis (Idem, p. 71). 

Embora o fato de os militares terem cedido o governo pacificamente após as 

eleições ter sido importante e um passo rumo à consolidação democrática, Bigelow 

nota que ainda assim estes se tornaram um grupo de pressão que poderia reagir de 
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acordo com o nível de concordância que possuíssem das tomadas de ação da nova 

Administração. Tal como os clérigos, os militares faziam parte dos seletos grupos 

que poderiam facilmente se opor ao governo; nas palavras do autor: 

Apenas dois grupos se sentem fortes o suficiente para se opor - o clero 
budista e o exército. É improvável que o clero se oponha ao governo de U 
Nu, a menos que fique muito desapontado com a posição concedida ao 
budismo como religião do Estado, no entanto, o exército não pode deixar de 
ser influente, apenas porque agora existe um precedente para este assumir 
o governo quando os políticos estremecem demais as coisas. Os políticos 
certamente procurarão impedir que isso aconteça, e o exército será, 
tacitamente, um monitor do partido no poder. Por mais desagradável que 
isso possa ser para os teóricos democráticos, esta força armada pode servir 
praticamente a mesma função moderadora de um forte partido da oposição 

(BIGELOW, 1960, p. 74. Tradução nossa)76. 
 

 Um aspecto interessante é a observação de Myint-U (2011, p. 101) de que, 

por desconfiar de um possível golpe advindo de pessoas dentro das forças armadas 

do país, U Nu passou o governo ao General Ne Win com o objetivo de comprovar 

que, pelo militar não ter treinamento político suficiente, não conseguiria comandar o 

país de maneira adequada, solucionando as questões que haviam sido propostas.  

O que Nu não esperava no entanto, era que o militar entendesse um pouco 

de administração política e que ao invés de centralizar o poder em suas mãos, 

permitiu que os servidores civis assumissem e se destacassem na realização de 

suas tarefas dentro dos Ministérios; além de não favorecer outros militares nos altos 

escalões do governo. Justamente por isso foi considerado um governo 

comprometido com a democracia, ainda que suas ações fossem aceitas durante um 

curto período e a população resistisse à ideia de domínio político militar (Idem). 

 Por outro lado, Thein (2014, p. 84-88) esclarece que muitos civis, escritores, 

jornalistas e políticos foram presos, diversos morreram em protestos de greves de 

fome contra essa administração e as pessoas lembram desse momento como um 

período de agressivas respostas do governo contra aqueles que lhe opusessem. De 

maneira bastante sutil Ne Win conseguiu construir um governo inserindo seus 

subordinados em posições estratégicas nos quadros administrativos; além disso, 

anos antes de se tornarem comandantes do país,  o Tatmadaw já havia estabelecido 

 
76 No original: “Only two groups feel strong enough to oppose - the Buddhist clergy and the army. The 
clergy is unlikely to oppose U Nu's government unless it becomes very disappointed in the position 
accorded to Buddhism as the state religion. The army, however, cannot help but be influential, merely 
because a precedent now exists for the army to take over the government when the politicians bungle 
things too badly. The politicians will certainly endeavor to keep this from happening, and the army will 
thus tacitly be a monitor on the party in power. Distasteful as this may be to democratic theorists, the 
army may serve much the same tempering function as a strong opposition party”. BIGELOW, Lee S. 
The 1960 election in Burma. Far Eastern Survey, v. 29, n. 5, 1960. p. 74. 
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uma ideologia, relacionando o sentimento nacional com o papel dos serviços de 

Defesa, argumentando que era necessário que o exército não guerreasse apenas 

nos campos de batalha, mas que também pudesse conquistar “corações e mentes” 

tornando essa ideologia uma prática realizável e inserida nas vidas das pessoas. 

 Na realidade, as eleições de 1960 ocorreram em atraso e o governo de Ne 

Win, que constitucionalmente só ficaria no poder durante um ano e meio, aprovou 

uma emenda constitucional para que tal administração se mantivesse no poder para 

organizar o período eleitoral de maneira apropriada. Após os resultados e a vitória 

de U Nu, em seu discurso77 na Câmara ele destacou a importância da Democracia: 

O caminho da democracia é o mais difícil que o homem já percorreu na 
história, mas [...] não há outro caminho [...] que possa nos levar a uma 
existência que garanta ao nosso povo liberdade da escravidão do corpo e 
da mente o que por si só justifica nossa existência como seres humanos. 
[...] a independência não terá sentido se não pudermos agora dar-lhes [ao 
povo birmanês] democracia e criar condições para que eles vivam o modo 
de vida democrático. [...] Temos que espalhar o conhecimento da 
democracia por toda parte, nutri-la e adubá-la até que se transforme em 
uma planta saudável [...]. Devemos fazer com que ela tenha raízes firmes, 
até que se torne nativa do nosso solo (BLÜM et. al., 2010, p. 56. Tradução 
nossa). 

 

 Com o retorno do governo do então Primeiro-Ministro, antigas demandas não 

puderam mais ser ignoradas: em 1958, fez-se os dez anos da independência, data 

limite estabelecida constitucionalmente para que os grupos étnicos decidissem ou 

não se permaneceriam ligados ao governo central birmanês ou se o melhor caminho 

seria a separação e formação de estados independentes.  

Em 1961, Shans tomaram as regiões montanhosas demandando 

independência, a minoria Kachin formou o Kachin Independency Army (KIA) e tomou 

controle da maior parte do estado da etnia e das demais áreas próximas habitadas 

por membros desse grupo (LINTNER, 2003, p. 182). Após certa estabilidade social 

atingida durante o governo provisório, no já citado discurso de posse, Nu deixou 

claro seu desejo de respeitar o que havia sido definido em 1947 e garantir a 

autodeterminação de alguns dos grupos minoritários:  

 
77 No original: “The path of democracy is the most difficult that man has ever trodden in history, but [...] 
there is no other path [...] which can lead us to an existence which will ensure our people that freedom 
from slavery both of body and of mind which alone justifies our existence as human beings. [...] 
independence will be meaningless if we cannot now give them [– the Burmese people –] democracy 
and create conditions for them to live the democratic way of life. [...] We must spread the knowledge of 
democracy far and wide, nurse it and manure it until it develops into a healthy plant [...]. We must 
make it take firm root, until it becomes native to our soil”. U Nu, Crusade for Democracy. Speech 
delivered in the Chamber of Deputies on April 5th, 1960. In: BLUM, Franziska; TROTIER, Friederike; 
ZÖLLNER, Hans-Bernd. In their Own Voice. Democracy as Perceived in Burma/Myanmar, 1921–
2010. Passauer Beiträge zur Südoastasienkunde, Working Paper, v. 14, 2010. p. 56. 
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Criar estados separados para alguns desses grupos nacionais e reconhecer 
outros como estados independentes, desde que exista esse verdadeiro 
desejo entre eles. A união que desenvolvemos deve estar em harmonia com 
o desejo dos grupos minoritários de manter e desenvolver sua cultura e 
experiência especiais [...] em plena liberdade [...]. Depois de verificar de 
maneira democrática se as próprias pessoas nessas áreas [Mon e Arakan] 
desejam um Estado […], propomos discutir com os líderes interessados o 
melhor procedimento para determinar os desejos do povo, [...] em consulta 
cuidadosa com os povos e os representantes dos Estados constituintes, 
mantendo em todas as negociações futuras este mesmo espírito 
democrático de diálogo, consulta e compromisso que venho enfatizando 
(Tradução nossa)78. 

 

 Lintner (2003, p. 182) destaca que a recém estabelecida administração tentou 

solucionar as questões étnicas utilizando uma abordagem que envolvia tanto ações 

políticas — garantia de certa representatividade às minorias nas Câmaras, no 

Parlamento, estabelecendo constitucionalmente os direitos de Liberdade de 

expressão, exercício da religião e realização de reuniões — bem como agindo por 

meio de campanhas militares para conter os rebeldes étnicos que visavam sua 

autonomia.  

Contudo, mesmo tentando sanar questões tão intrínsecas e antigas quanto 

essas disputas étnicas, logo no início do novo mandato o então recém criado partido 

de U Nu, foi novamente cenário de distensões internas: Trager (1963, p. 312) explica 

que as primeiras divergências se deram em torno da composição do Comitê 

Executivo, tendo-se em vista que havia uma fração do partido que desejava que as 

organizações menores como dos Camponeses, dos Trabalhadores, de Negócios e 

outras tivessem tal participação, enquanto outra parte afirmava que somente 

partidos com membros individuais pudessem compor esse escalão. Logo após, Nu 

anunciou que abriria mão da liderança do partido, embora fosse permanecer como 

Primeiro-Ministro; para o autor, essa ação demonstrava que seguia-se o mesmo 

caminho da AFPFL, rumo a uma cisão definitiva. 

 Pye (1962, p. 240) ressalta que boa parte da história do momento pós-

independência birmanês pode ser definida como a dificuldade de entendimento entre 

aqueles que ocupavam os cargos administrativos do país, existentes desde o 

 
78 No original: “separate States for some of those national groups, and promising Statehood for others 
provided that there is a true desire for Statehood amongst them. The unity we evolved must be a unity 
that is in harmony with the desire of the minority groups to retain and develop their special culture and 
background [...] in full freedom [...]. after ascertaining in a democratic manner whether the people 
themselves in these areas desire Statehood [...]. We propose to discuss with the leaders concerned 
the best procedure for ascertaining the wishes of the people. [...] do so in thorough consultation with 
the peoples and the representatives of the constituent States, and in the same democratic spirit of 
discussion, consultation and compromise that I have emphasized for all our dealings in the future”. 
Idem, p.62 
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período pré-guerra e que haviam sido bastante ocidentalizados durante a 

colonização (burocratas, juízes, servidores da educação e saúde, gestores dos 

transportes), e os políticos (geralmente oriundos de uma classe mais baixa e com 

nível educacional menor).  

O autor afirma que durante o período colonial, os administradores, apesar de 

treinados na cultura europeia, viam-se como birmaneses e os próximos na linhagem 

de comando do país quando os britânicos fossem embora, não sendo mais 

submissos a outros comandantes. Entretanto, após a dominação japonesa, que 

propiciou o forte crescimento dos políticos nacionalistas que posteriormente 

assumiram a liderança do país, os administradores perceberam que passaram a ser 

dominados novamente por um novo grupo que os via como a continuidade do 

colonialismo e para o qual teriam que “provar lealdade” ao movimento de 

emancipação nacional. Assim, as grandes dificuldades de efetiva consolidação do 

avanço rumo ao caminho desejado pelos políticos se davam nos desentendimentos 

e desunião entre estes e os burocratas (Idem). 

 Mesmo com a vitória nas eleições de 1960, as dificuldades de governar se 

estenderam pelo ano seguinte: a queda na produção econômica, os altos números 

de desalojados no período das monções, a insistente presença do KMT nas 

fronteiras com a China e o recorrente apoio norte-americano aos mesmos, os 

debates acerca da separação dos estados étnicos e a insistência em tornar o 

budismo a religião do Estado; geraram uma conjuntura política de incertezas e a 

crescente percepção de que o país estava se “desfazendo” novamente, como no 

início da década anterior (TRAGER, 1963, p. 313 - 320). Assim, em março de 1962, 

Ne Win e seu exército cercaram a capital e, num golpe, estabeleceram-se com os 

novos líderes do país. 

 

3.3.1 A Década de 1960 

 Ainda segundo Trager (Idem, p. 321), num primeiro momento, o golpe militar 

não foi visto com hostilidade, mas ao contrário, havia uma sensação de alívio, pois 

era sinal de que pelo menos a derrocada generalizada do Estado seria contida. 

Chang (1969, p. 826) afirma que, pelo fato de Ne Win já ser conhecido pela 

população e ter alguns pontos positivos em relação ao governo provisório, 

acreditava-se que talvez nesse segundo momento administrativo fosse possível a 

reconciliação dos diversos grupos e facções políticas que haviam se disseminado.  
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Um aspecto interessante trazido por Lissak (1964) é que durante seu governo 

provisório, Ne Win declarou que era preciso estabelecer estratégias e táticas para se 

colocar em prática tudo o que estava garantido na Constituição de 1947 e afirmou: 

Tendo em vista os problemas que a nação enfrenta, nossos objetivos 

nacionais devem ser: restaurar a paz e o Estado de Direito — primeiro; 

implantar a democracia — segundo; estabelecer uma economia socialista 

— terceiro". [...] "Essas três seções do programa acima são 
interdependentes. Para estabelecer uma economia socialista, a democracia 
é um pré-requisito. Para que a democracia floresça, a lei e a ordem são 
essenciais. Sem a paz e o estado de direito, nenhum país pode ser 
democrático. Em um país não democrático, uma economia socialista nunca 
pode ser estabelecida - um governo totalitário imporá apenas um sistema 
econômico rígido que negará o direito à propriedade privada (LISSAK, 1964, 
p. 10. Tradução nossa)79. 

  

É interessante ressaltar que desde esse momento, o ponto fundamental para 

as autoridades militares era a garantia da “lei e da ordem” para que fosse possível o 

estabelecimento de um governo democrático. Em outro momento, Chang (1969, p. 

825) cita as palavras do Brigadeiro Aung Gyi: 

Na Birmânia, tivemos crises econômicas, religiosas, políticas, com a 
questão do federalismo como a razão mais importante para o golpe [...] Um 
país pequeno como a Birmânia não pode arcar com as divisões. Os estados 
gozam de autonomia e do direito de secessão garantidos pela constituição, 
mas se a secessão fosse exercida, a Birmânia pequena e independente 
afundaria como o Laos e o Vietnã (Tradução nossa)80. 

 

Seguindo esse pensamento, mesmo com a garantia constitucional das 

minorias étnicas se estabelecerem como estados autônomos e independentes, na 

visão dos militares, seria um passo rumo ao caos social. Uma observação 

importante e presente no trabalho de Mbembe (2018, p. 42) é que o estado colonial 

“moderno” se caracteriza pela propagação da ideia de que o “Estado tem o direito 

divino de existir” fato que entra em competição com outras narrativas pelo mesmo 

 
79 No original: “‘In view of the problems facing the nation, our national objectives should be: to restore 

peace and the rule of law — first; to implant democracy — second; to establish a socialist economy — 
third’. And finally, ‘These three sections of the above program are interdependent. To establish a 
socialist economy, democracy is a prerequisite. For democracy to flourish, law and order is essential. 
Without peace and the rule of law, no country can be a democratic one. In an undemocratic country, a 
socialist economy can never be established-a totalitarian government will impose only a rigid 
economic system which will deny the right of private property". Union of Burma, The National Ideology 
and the Role of the Defense Services, 1959. In: LISSAK, Moshe. Social change, mobilization, and 
exchange of services between the military establishment and the civil society: The Burmese case. 
Economic Development and Cultural Change, v. 13, n. 1, Part 1. 1964. p. 10. 
80 No original:  “In Burma we had economic, religious, political crises, with the issue of federalism as 
the most important reason for the coup.... A small country like Burma cannot afford division. The states 
enjoy autonomy and the right of secession guaranteed by the constitution, but if secession were to be 
exercised, small and independent Burma would sink like Laos and Vietnam”. GYI, Aung. In: CHANG, 
David W. The military and nation-building in Korea, Burma and Pakistan. Asian Survey, v. 9, n. 
11,1969. p. 825.  
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espaço demarcado. No entanto, da perspectiva de Mbembe, os diversos discursos e 

a miríade de culturas e povos espalhados pelos territórios “estão entrelaçados de 

modo inextricável” e “qualquer demarcação de território com base na identidade pura 

é quase impossível”. 

Embora nos discursos houvesse a declaração a favor da democracia, a 

prioridade governamental sempre seria a garantia da lei e da ordem. Qualquer coisa 

que estivesse em desencontro com esse propósito seria suprimida, mesmo que 

fosse perfeitamente constitucional. 

O governo militar iniciado a partir de 1962 prendeu U Nu, os membros do 

partido, fechou o Parlamento, suspendeu a Constituição de 1947, e estabeleceu a 

administração nas mãos do Comitê Revolucionário, liderado por Ne Win. Badgley 

(1962, p. 24) destaca que esse novo governo, apesar de ter o mesmo comandante, 

não seria uma continuidade da gestão provisória, mas sim, se colocava como 

“guardião do Estado”.  

Cerca de um mês após seu estabelecimento no poder, o Conselho 

Revolucionário declarou sua ideologia e política intitulada “The Burmese Way to 

Socialism”81 ou o “Caminho Birmanês ao Socialismo”. No documento, já no início, o 

Comitê deixava claro que, para que as pessoas conseguissem se libertar dos “males 

sociais” e da “exploração do homem pelo homem”, era necessário que a justa 

organização econômica do modelo socialista se instaurasse.  

Em um dos artigos da declaração, o governo deixa claro que não seria 

possível dar continuidade ao modelo de Democracia Parlamentarista, tendo-se em 

vista que além de ter sido adotado e imposto pelos britânicos, não condizia com o 

propósito de desenvolvimento socialista, justamente por ser, conforme descrito no 

documento, “uma forma de aproveitadores tirarem vantagens do povo; fraco, falho; 

ter perdido de vista e se desviado do objetivo social” (UNION OF BURMA, 1962, p. 

3). Dessa forma, a administração de Ne Win estabelecia que se colocaria de 

maneira a garantir o desenvolvimento socialista por meio de um arranjo democrático, 

embora não tivesse esclarecido de que maneira isso seria realizado.  

Num primeiro momento, Ne Win e seu conselho afirmaram que uma transição 

para o socialismo seria realizada em todos os aspectos, especialmente na 

 
81 THE REVOLUTIONARY COUNCIL OF THE UNION OF BURMA. The Burmese Way to Socialism. 
1962: Rangoon. 5 p. Disponível em: 
<https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs/The_Burmese_Way_to_Socialism.
htm>. 
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diminuição da burocracia “que impedia o avanço”. Além disso, estabelecia que 

apenas quando as diferentes etnias compartilhassem umas com as outras de 

“solidariedade” é que esse novo modelo econômico levaria ao bem-estar de cada um 

desses grupos. Em sua justificativa, havia a definição de nação expressada por 

Aung San: 

Na luta pela fraternidade e unidade de todas as etnias da União, seremos 
guiados pelo que o general Aung San, nosso líder nacional, disse na 
conferência da AFPFL realizada na Shwedagon Pagoda em 20 de janeiro 
de 1946: "Uma nação é um termo coletivo aplicado a um povo, 
independentemente de sua origem étnica, vivendo em estreito contato um 
com o outro e tendo interesses comuns e compartilhando alegrias e 
tristezas juntos por períodos históricos que adquiriram um senso de 
unidade. Embora etnia, religião e linguagem sejam fatores importantes; é 
apenas o desejo e a vontade tradicionais de viver em união em meio ao 
sofrimento e à angústia que une um povo e faz dele uma nação e de seu 
espírito um patriotismo" (Idem, p. 4. Tradução nossa)82. 

 

 É possível perceber que o governo militar, já neste momento, havia iniciado o 

que se tornaria uma constante durante toda sua administração: a necropolítica. 

Assim como exposto por Mbembe (2018), nessa abordagem política a morte física 

do corpo é só sua última instância, na realidade, a política do matar e de deixar 

morrer é a morte em todos os sentidos, especialmente de maneira subjetiva.  

Assim, partindo do apagamento das lutas étnicas, com o discurso, Ne Win e 

seu Comitê deixavam claro e nas mãos dos diferentes grupos a responsabilidade de 

superarem por si mesmos suas diferenças e se tornarem “unidos” visando à eficácia 

do novo modelo econômico social que seria colocado em prática daquele momento 

em diante. Além disso, todos aqueles que não concordassem eram vistos como 

“inimigos” e aqueles que moravam nas regiões fronteiriças eram constantemente 

associados ao comunismo e deveriam ser combatidos.  

Outro grupo cuja relevância política esteve sempre presente, desde a 

Revolução de Saya San, era a União Estudantil da Universidade de Rangoon. Essa 

instituição organizou protestos contra a tomada do governo: inicialmente, estes não 
 

82 No original: “As the Union of Burma is a country where many indigenous racial groups reside, it is 
only when the solidarity of all the indigenous racial groups has been established that socialist 
economy which can guarantee the welfare of every racial group can be achieved. In striving towards 
fraternity and unity of all the races of the Union we will be guided by what General Aung San, our 
national leader, said at the A.F.P.F.L. conference held at the middle terrace of the Shwedagon Pagoda 
on January 20, 1946: ‘A nation is a collective term applied to a people, irrespective of their ethnic 
origin, living in close contact with one another and having common interests and sharing joys and 
sorrows together for such historic periods as to have acquired a sense of oneness. Though race, 
religion and language are important factors it is only their traditional desire and will to live in unity 
through weal and woe that binds a people together and makes them a nation and their spirit a 
patriotism’". UNION OF BURMA. The Revolutionary Council. The Burmese Way to Socialism. 28 
abr. 1962. p. 4. 
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tiveram tanta força; contudo, quando as liberdades foram restringidas duramente 

pelo novo governo militar, as insatisfações emergiram e manifestações foram 

realizadas, bem como, fortemente reprimidas. 

Em julho, tropas do então líder das Forças Armadas, Sein Lwin, foram 

ordenadas a desmantelar as demonstrações de cerca de dois mil estudantes. Com a 

recusa dos universitários em se dispersar, os militares foram autorizados a abrir 

fogo; oficialmente, foram declarados 15 mortos e 24 feridos, no entanto, registros 

não oficiais reportam que, apenas em número de mortos, foram mais de 100 

pessoas. No dia seguinte, o prédio dos Estudantes na Universidade, marcado como 

centro dos protestos por mais de meio século, foi destruído com dinamites e seus 

destroços foram soterrados com escavadeiras; diversos líderes estudantis foram 

reportados como desaparecidos, enquanto outros foram presos e executados pelos 

militares. A partir de então, todas as ações dos estudantes passaram a ser 

observadas de perto e quaisquer sinais de problemas, as escolas e universidades 

eram fechadas (SELTH, 2018, p. 3). 

 A abordagem militar birmanesa trata especialmente de conter aqueles que 

não se encaixavam nos modelos e que não fossem obedientes à imposição do 

comportamento desejado pelo então governo. Conforme Mbembe afirma, são ações 

que visam à submissão do inimigo, independentemente de efeitos imediatos ou 

colaterais que possam ocorrer (MBEMBE, 2018, p. 51). 

Para que o avanço pretendido pudesse ser guiado, o governo estabeleceu 

que no período de transição do país, seria necessária a criação de um partido para 

liderar a “Revolução” que estava acontecendo. Assim, foi fundado o Partido do 

Programa Socialista da Birmânia (BSPP, em inglês) que em seu início era composto 

por poucas pessoas, militares, no caso, que seriam treinados e assumiriam tarefas 

durante o processo de transição do Estado para uma economia socialista, um dos 

principais objetivos declarados deste. Dentre outros aspectos, a Constituição do 

Partido estabelecia que: 

(b) O Partido reunirá toda a massa de camponeses, trabalhadores, 
intelectuais que têm o bem-estar público no coração e aqueles que ganham 
a vida em vocações que não exploram o trabalho de outros. (c) O Partido 
acredita que seus próprios interesses e os do povo coincidem; caso entrem 
em conflito, no entanto, a qualquer momento os da nação e da União da 
Birmânia prevalecerão. (d) O Partido deve sempre ter o cuidado de impedir 
que seus membros se transformem em uma classe privilegiada às custas do 
povo. (e) O Partido sempre estará preocupado e interessado nas aspirações 
e sofrimentos do povo e em sua situação. (f) De acordo com o slogan "From 
people to people", o Partido, ao tirar lições das experiências de vida da 
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população, também aumentará seu nível intelectual com toda paciência. 
Esse deve ser o estilo básico de trabalho do Partido. (UNION OF BURMA, 

1962b, p. 9 Tradução nossa. Grifo nosso)83. 

 

Diferentemente dos casos chinês, indiano e japonês, a Birmânia não havia 

desenvolvido no período pré-colonial um modelo político ou uma teoria política de 

“Estado” com objetivos claros estabelecidos, principalmente porque fora um território 

mais unificado durante pouco tempo e, mesmo assim, com cada uma das regiões 

mantendo seu distanciamento físico e cultural do centro. Dessa forma, a chegada 

dos europeus introduziu um modelo que tentaria ser seguido a posteriori, mas que 

mesmo tentando ser adaptado à realidade birmanesa, não se encaixava. 

 Talvez com o objetivo de estabelecer uma filosofia política, o Comitê 

Revolucionário publicou, um ano após sua chegada ao poder, outro documento 

intitulado “The System of Correlation of Man and His Environment”84 (O Sistema de 

Correlação do Homem e seu Ambiente), no qual estava declarada a base filosófica 

do programa socialista adotado pelo governo. Neste documento, havia a correlação 

de alguns princípios budistas com a teoria socialista, pois este modelo econômico 

era o que caracterizaria o “caminho do meio” entre a “Esquerda” e o Capitalismo 

(BLUM, 2010, p. 74). Em determinada parte do texto consta: 

No estudo da natureza do homem, descobrimos que este tem em si 
inclinações para volições prejudiciais como a ganância insaciável. Essas 
volições prejudiciais não podem ser findadas pelo mero cumprimento das 
necessidades do corpo material. Sob o sistema socialista, o declínio e a 
diminuição dessas volições prejudiciais só podem ser possíveis em certa 
medida. Mesmo em uma sociedade socialista, é possível que os homens, 
tentados pela luxúria e pela ganância, enfurecidos pelo ódio e pela 
violência, cegos pelo orgulho e pela presunção e cheios de auto 
engrandecimento, influenciarão suas mentes à medida em que as 
oportunidades forem favoráveis. Isso pode causar a ruína de uma sociedade 
socialista. O programa de construção de um sistema socialista que encha 
o estômago do povo deve, portanto, incluir também a melhoria da vida 

 
83 No original: “(b) The Party will rally to its fold the entire mass of peasants, workers, intelligentsia 

who have public welfare at heart and those who earn their living in vocations which do not exploit the 
labour of others. (c) The Party believes that its own interests and the people's coincide; should they 
conflict, however, at any time those of the nation and the Union of Burma shall prevail. (d) The Party 
shall always be mindful of preventing members of the party from turning into a privileged class at the 
expense of the people. (e) The Party will always be concerned with and interested in the aspirations 
and sufferings of the people and their plight. (f) In accordance with the slogan ‘From the people to the 
people’, the Party, while taking lessons from the life experiences of the people, will also raise their 
intellectual level with all patience. This shall be the basic working style of the Party”. UNION OF 
BURMA. Section V - Resolves and Duties of the Party and Individual Members. Section 18: The Party. 
p. 9. In:  UNION OF BURMA. The Burma Socialist Program Party. Rangoon: 1962. 10 p. Disponível 
em:<http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_for_the_burma_socialist_programme_part
y_of_1962.pdf>. 
84 THE BURMA SOCIALIST PROGRAM PARTY. The Philosophy of the Burma Socialist Program 
Party. The System of Correlation of Man and his Environment. Rangoon: 1963. 19 p. Disponível 
em: <https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs/System-of-correlation.htm>. 
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espiritual do povo (THE BURMA SOCIALIST PROGRAM PARTY, 1963, p. 
16. Tradução nossa. Grifo dos autores)85. 

 

 Mesmo com essa filosofia de aliar a satisfação espiritual à satisfação material, 

em todos os citados documentos preparados pelo governo fica clara a prioridade que 

o programa dava à economia. Conforme exposto por Steinberg (2005, in: HLAING 

et. al., 2005, p. 96) a intenção da administração militar era recuperar o status de 

grande exportador de commodities, arroz principalmente, que o país possuía antes 

da II Guerra Mundial. Essa certeza de que conseguiriam caminhar e atingir tal 

objetivo era baseada no relativo sucesso que o governo provisório havia obtido nos 

anos anteriores.  

Para isso, de acordo com Lieberman (1987, p. 30) o Exército se empenhou 

em restaurar o Estado único, baseado no modelo Marxista-Leninista, centralizando a 

administração, estabelecendo unidades políticas e restringindo toda e qualquer 

influência externa que pudesse impulsionar o surgimento de oposições internas. 

Ainda que essa filosofia tivesse em sua base muitos conceitos budistas, o apoio 

declarado do governo ao sangha foi retirado, estabelecendo um claro distanciamento 

entre as duas partes, tendo-se em vista que além do BSPP, em 1964, outras 

organizações políticas foram banidas, incluindo as dos monges. Ademais, de acordo 

com Ne Win, a ampla politização dessa elite religiosa os distraía de seu 

comprometimento maior com a fé (SELTH, 2018, p. 3). 

 Mya Maung (1970, p. 533) observa que a escolha pelo socialismo feita por 

diversos países que estavam se tornando independentes pode ser interpretada 

como uma maneira de ao mesmo tempo em que propunha o afastamento do 

capitalismo — traumático porque advindo da experiência colonialista —, aproximava 

o nacionalismo através da estatização dos meios de produção e criação de 

empresas públicas do Estado. Embora seja um aspecto interessante, o trabalho de 

Maung é ainda mais importante porque busca avaliar economicamente os efeitos da 

 
85 No original: “In the study of the nature of man we find that man has inherent in himself inclinations 
towards such unwholesome volitions as insatiable greed. -  These unwholesome volitions cannot be 
killed by mere fulfilment of the needs of the material body. Under the socialist system the waning and 
lessening of these unwholesome volitions may be possible only to a certain extent. Even in a socialist 
society it is possible that men, tempted by lust and greed, enraged by hate and violence, blinded by 
pride and conceit, and overwhelmed with self-aggrandizement, will rear their heads as and when 
opportunities are favourable. This can cause the ruin of a socialist society. The programme of 
building a socialist system which will fill the stomachs of the people must therefore include the 
betterment of the spiritual life of the people also”. The Leading Role of Socialists. In: Idem, p. 16.  
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adoção do modelo socialista na Birmânia e, além disso, verificar se as propostas 

iniciais feitas pelo governo foram atingidas.  

A autora faz o retorno ao Pydawtha, lançado durante o planejamento da 

transição à independência em 1947, liderado por U Nu que se baseava na 

nacionalização das terras e socialização da indústria. Embora o crescimento 

econômico não tenha conseguido superar o período anterior à II Guerra Mundial, 

cerca de 80% de seus objetivos foram atingidos e houve um crescimento econômico 

sustentável e contínuo. Até a chegada dos militares ao poder definitivamente, em 

1962, quando acusaram U Nu de traição ao socialismo, adotaram medidas mais 

extremas, rompendo com empresas privadas ou empresas públicas privadas que 

controlassem os meios de produção (Idem, p. 534-538). 

 Até o ano da publicação do trabalho, 1970, a autora avalia que, dos objetivos 

declarados pelo governo, apenas a nacionalização da economia foi concretizada: de 

1962 a 1965, houve a estatização de todos os mais de 20 bancos que havia no país, 

dos grandes centros de negócios como lojas de varejo, armazéns, cooperativas de 

consumidores. Assim, o governo monopolizou o Mercado nacional e seu sistema de 

distribuição.  

Criou-se um conjunto de lojas governamentais conhecidas como “Lojas do 

Povo” que estabeleciam cotas e controle de preços em todos os bens 

comercializados, cuja má administração, a demora na tomada de decisão e a falta 

de capacidade de armazenagem adequada para bens perecíveis, propiciaram a 

difusão de mercados ilegais, operados tanto por consumidores quanto pelos antigos 

donos de lojas (MAUNG, 1970, p. 533).  

Finalmente, duas grandes joint-ventures foram estatizadas: a Burma Oil 

Company e a Burma Trade Corporation. Por meio de uma lei formulada em 1965 foi 

permitido que o governo pudesse criar qualquer empresa, nacionalizar inteira ou 

parcialmente uma companhia existente e estabelecer o preço de qualquer tipo de 

commodity (THAN, 2007, p. 115).  

Além disso, mesmo com as tentativas de estabelecer melhores condições aos 

camponeses, principais responsáveis pelo produto mais exportado do país, o arroz, 

as dificuldades de implementar políticas eficientes bem como as severas restrições 

às importações do Ocidente, impediam ainda mais o desenvolvimento e 

concretização de uma economia igualitária à toda nação.  

Nas palavras de Mya Maung (1970, p. 551. Tradução nossa): 
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Os custos sociais de uma simples transferência de recursos do setor 
privado para o público podem ser resumidos como a alocação incorreta de 
recursos, - a distorção dos padrões de preços e renda, o declínio na 
eficiência operacional devido à má administração e efeito desincentivo, o 
êxodo de Grupos sociais treinados e orientados para o Ocidente, escassez 
artificial, limitação de fontes externas de capital e depressão econômica em 
um período relativamente curto. É claro que a depressão econômica chega 
mais rápido e dura mais que a prosperidade. Os benefícios sociais são a 
renda mística derivada da afirmação do nacionalismo político e econômico, 
a discriminação contra estrangeiros e certos grupos sociais orientados para 
o Ocidente; e, para a elite militar dominante e simpatizantes do governo, 
maiores privilégios. Os custos sociais superaram fortemente os benefícios 
sociais. Inflação, ineficiência geral e perda de incentivo, refletidas no 
mercado ilegal de todo o país, reduziram drasticamente o padrão de vida. A 
fixação arbitrária de preços e salários em toda a economia, além do 
aumento contínuo de impostos e controles, foi acompanhada pela 
recorrência de brechas incrementais que impedem a institucionalização de 
uma economia de comando. Em resumo, a economia ideal do Caminho 
Birmanês para o Socialismo até agora está fora de alcance e provavelmente 

permanecerá dessa forma no futuro próximo86. 

 

 O que a autora destaca é que, conforme exposto nos documentos lançados 

pelo governo militar, o objetivo era estabelecer a economia socialista, no entanto, 

não havia um plano detalhando exatamente como isso seria realizado. Um plano 

econômico, de acordo com Hodann (2000, p. XI. Tradução nossa. In: KYI et. al, 

2000), consiste em “objetivos definidos, calendários determinando a implementação 

de vários programas, mobilização de recursos adequados e formas de avaliação e 

controle dos resultados”. Nesse sentido, apenas nacionalizar todos os setores 

econômicos do país e fechar-se às influências externas, não era suficiente para 

promover o avanço pretendido.  

Kyi et. al. (2010, p. 12) pontuam que, na verdade, essas políticas de restrição 

exportação e importação com os países do entorno, criaram redes de tráfico com 

Bangladesh, China e Tailândia, rendendo muito menos ao Estado do que se 

 
86 No original: “The social costs of a simple transfer of resources from the private to the public sector 
can be summed up as the misallocation of resources, -the distortion of price and income patterns, the 
decline in operating efficiency due to mismanagement and disincentiveffect, the exodus of Western- 
trained and Western-oriented social groups, artificial scarcity, the limitation of external sources of 
capital, 'and economic depression within a relatively short period of time. Of course economic 
depression comes quicker and lasts longer than prosperity. The social benefits are the psychic income 
derived from the assertion of political and economic nationalism, the dis- crimination against aliens 
and certain Western-oriented social groups, and, for the ruling military elite and sympathizers of the 
government, increased privileges. The social costs have heavily outweighed the social benefits. 
Inflation, general inefficiency, and loss of incentive, reflected in the nation- wide black market, have 
drastically reduced the standard of living. The arbitrary setting of prices and wages throughout the 
entire economy, plus the continual increase of taxes and controls, has been matched 'by the 
recurrence of incremental -loopholes that deter the institutionalization of a command economy. In 
brief, the ideal economy of the Burmese Way to Socialism so far is out of reach and is likely to remain 
so in the foreseeable future”. MAUNG, Mya. The Burmese way to socialism beyond the welfare state. 
Asian Survey, v. 10, n. 6, 1970. p. 551 
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estivesse sendo realizado por vias legais. Ainda assim, os autores reforçam que foi 

exatamente essa “ilegalidade” que permitiu que pelo menos a economia estivesse 

funcionando de alguma forma, sem entrar totalmente em colapso. 

Nesse mesmo período as minorias étnicas na nação, que desde 1946 

possuíam participação política por meio de representantes que dialogavam com o 

governo, se viam cada vez mais excluídas dos debates. Além disso, as dificuldades 

econômicas enfrentadas, deixavam os ânimos ainda mais irascíveis, causando 

protestos e revoltas locais, principalmente nas regiões fronteiriças, que eram 

violentamente reprimidas pelas forças militares das regiões. Esse fato corrobora o 

que Montenegro e Posocco (2017, p. 150. Tradução nossa)87 apontam sobre estar 

ocorrendo a consolidação de formas físicas e simbólicas da morte: 

Estamos diante da proliferação e consolidação de formas físicas e 
simbólicas de “mundos da morte” ou “campos” onde as populações são 
submetidas a formas de existência social degradadas. O controle suave e 
formas invisíveis de prevenção são empregados para aqueles "dentro" do 
enclave biopolítico (Rose, 2000) enquanto aqueles "fora" sofrem diferentes 
formas de controle rígido baseadas na exclusão de recursos vitais e no 
abandono de recursos simbólicos, metafóricos e/ou materiais de 
“Topografias da morte” (Mbembe, 2003). 

 

Ainda segundo os autores, baseando-se na leitura de Mbembe (2003), o 

racismo tem como função regular a distribuição da morte e possibilitar as ações 

assassinas do Estado. De acordo com Fátima Lima (2018, p. 30), o exercício do 

poder, conforme trazido por Foucault, pode ser lido como “a ação sobre a ação do 

outro” e é aplicado também no nível da morte. Como apontado pela autora, existe 

sempre “a possibilidade de matabilidade e a ideia de que qualquer um pode ser 

soberano/a e decidir pela morte do outro”.  

Nesse sentido, é possível notar que já no início do governo militar, as etnias 

que persistiam pleiteando suas independências e autonomias, eram violentamente 

reprimidas e mortas. Em nome da “lei e da ordem” as forças armadas do Estado, 

eliminavam esses novos “inimigos” sem que houvesse quaisquer imputações. 

 

 

 
87 No original: “We are facing the proliferation and consolidation of physical and symbolic forms of 

“death worlds” or “camps” where populations are subdued into forms of degraded social existence. 
Soft control and invisible forms of prevention are employed for those “inside” the biopolitical enclave 
(Rose, 2000) while those “outside” suffer different forms of hard control based on exclusion from vital 
resources and the abandonment in symbolic, metaphoric and/or material “topographies of death” 
(Mbembe, 2003)”.  In: MONTENEGRO, Marisela; PUJOL, Joan; POSOCCO, Silvia. Bordering, 
exclusions and necropolitics. Qualitative Research Journal, vol. 17, issue: 3, p.150. 2017 
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3.3.2 A Década de 1970 

Keling (2010, p. 140) afirma que, no início da década de 1970, visando 

melhorar sua imagem e conquistar o apoio popular, Ne Win decidiu que trabalharia 

na reforma da Constituição, para que, além de um líder militar, também fosse visto 

como um excelente Primeiro Ministro. Assim, o militar se aposentou junto com cerca 

de 20 outros soldados do alto escalão do governo, estabelecendo uma liderança 

“civil”.  

Em 1971, o BSPP decidiu modificar sua abordagem econômica, criando um 

plano de quatro anos, enquanto adiava para os 20 anos seguintes (1993/1994) a 

consecução da construção de um Estado socialista industrializado, fato que 

denotava algumas mudanças nos setores do país e reconhecia a importância de 

ajuda estrangeira. Neste mesmo ano, convocou a composição de um Comitê para 

propor uma nova Constituição cuja última versão aprovada internamente foi eleita 

em um referendo (LIANG, 1990, p. 29). 

Assim, em janeiro de 1974, a nova Constituição estabelecia a Birmânia como 

uma República Socialista de partido único, o BSPP. Ao final da década anterior, o 

partido havia passado de restrito aos militares para um grande partido, reunindo 

milhares de adeptos e associações. Alegando o objetivo de centralizar as demandas 

da população e as políticas para o país, todos os outros partidos existentes foram 

declarados como ilegais.  

O “Conselho Revolucionário” foi substituído pelo Pyithu Hluttaw (Câmara dos 

Representantes), o mais alto centro de poder do Estado. Na Carta Maior88 constava 

a reiteração do compromisso do “povo” com a consolidação do sistema socialista: 

Nós, trabalhadores, decidimos firmemente que seguiremos fielmente a 
liderança do Partido do Programa Socialista da Birmânia; construiremos um 
sistema econômico socialista baseados no Caminho Birmanês ao 
Socialismo, para que o país seja pacífico e próspero, opondo-se a todos os 
sistemas perniciosos caracterizados pela exploração do homem pelo 
homem, e de uma etnia nacional por outra, com o objetivo de promover a 
justiça e a boa vontade entre o povo, e libertá-lo da apatia e insensibilidade, 
ignorância, atraso e falta de oportunidade; construiremos uma ordem social 
democrática socialista que dá uma oportunidade ao povo de moldar seu 
próprio destino, pelo Caminho Birmanês ao Socialismo (THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA, 1974, p. 2)89. 

 
88 THE SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA. The Constitution of the Union of 
Burma (1974). Disponível em: <https://www.burmalibrary.org/docs07/1974Constitution.pdf>.  Acesso 
em: fev. 2020. 
89 No original: “We, the working people, firmly resolved that we shall: - faithfully follow the leadership of 
the Burma Socialist Programme Party, - build a socialist economic system by the Burmese Way to 
Socialism, for the country to be peaceful and prosperous, opposing all pernicious systems 
characterised by exploitation of man by man, and of one national race by another, with a view to 
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Novas eleições foram realizadas entre janeiro e fevereiro daquele ano, na 

qual aproximadamente 288.600 deputados foram eleitos para compor a Câmara dos 

Representantes. Estes elegeram vinte e oito representantes para o Conselho do 

Estado, que, por conseguinte, elegeu como Presidente, Ne Win; como Secretário, 

San Yu (membro das Forças Armadas e ex-secretário do Conselho Revolucionário) 

e como Primeiro Ministro, U Sein Win, ex-Brigadeiro reformado, que também havia 

sido membro do Conselho Revolucionário. Mesmo sendo um novo momento 

“democrático”, as mesmas pessoas que já estavam no poder anteriormente 

permaneceram no comando do país (LIANG, 1990, p. 36). 

Embora com a nova Constituição os estados tivessem sido nomeados e sete 

divisões tivessem sido criadas e algumas etnias, como os chins, arakaneses e shans 

tivessem “conseguido” seus espaços, a luta pela autodeterminação desses povos e 

de outros, não era autorizada pelo poder Executivo: restringindo a já modesta 

autonomia que havia sido garantida em 1947, o governo estabeleceu que não 

haveria autoridade real para estes grupos mesmo dentro de seus espaços. Mesmo 

tendo estabelecido essas divisões, na realidade, o poder estava totalmente 

centralizado no Estado. 

O artigo 63 estipulava que os Conselhos Populares das regiões seriam 

dissolvidos caso, dentre outras coisas, realizassem ações que “(B) comprometam a 

unidade nacional; (C) ponham em risco a estabilidade do Estado”; além disso, no 

artigo 170 consta: “Todo cidadão tem o dever de proteger e salvaguardar a 

soberania da independência e a integridade territorial da República Socialista da 

União da Birmânia. Este é um dever nobre” (Idem, p. 12; 29. Tradução nossa). 

Partindo da leitura de Conversi (2010) é possível compreender que já neste 

momento, o governo militar birmanês tentava criar um movimento de 

homogeneidade cultural. De acordo com a autora, esse processo é caracterizado por 

ser “uma política estatal que objetiva a padronização das culturas e a sobreposição 

do Estado sobre a cultura” (CONVERSI, 2010, p. 719). Em suas palavras, Conversi 

destaca: 

Ao longo da era moderna, os estados forçaram seus cidadãos a se 
conformarem a padrões comuns e padrões culturais. O objetivo 

 
promoting justice and goodwill among the people, and to freeing them from apathy and callousness, 
ignorance, backwardness and want of opportunity, - build a socialist democratic social order which will 
afford an opportunity to the people to shape their own destiny, by the Burmese Way to Socialism” 
(Ibidem). 
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frequentemente tem sido buscar congruência entre as fronteiras étnicas e 
políticas; isto é, forjar comunidades coesas e unificadas de cidadãos sob 
controle governamental. [...] Como o objetivo é frequentemente impor a 
cultura das elites dominantes ao resto da cidadania, consiste basicamente 
em um processo de cima para baixo em que o estado busca nacionalizar 
"as massas" (Ibidem. Tradução nossa)90. 

 

 A autora ainda desenvolve que houve diversas legislações discriminatórias 

adotadas pelos governos modernos contra práticas culturais e linguagens das 

minorias étnicas. Mianmar é um desses casos e, conforme os diferentes grupos 

tentavam se expressar, eram fortemente reprimidos pelas forças militares. 

Além disso, mesmo com um novo nome e tentativas de criar políticas para 

desenvolver o Estado, de acordo com Mya Maung (1990, p. 614), ainda que 

estivesse recebendo apoio financeiro externo, a economia birmanesa continuava em 

déficit, com inflação altíssima. Enquanto isso, o General no poder dedicava-se a 

rituais religiosos diversos para recuperá-la; esse tipo de ação somado à existência 

de mercados ilícitos comercializando produtos como arroz, óleo de cozinha, açúcar e 

outros, por valores 500% acima dos preços oficiais contribuíram para o aumento da 

impopularidade do governo e, assim, os movimentos sociais começaram a 

pressioná-lo.  

Selth (2018, p. 4) demonstra que em 1974, diversos protestos ocorreram 

liderados pelos trabalhadores indignados com o aumento dos preços e a constante 

escassez de comida. A violência intensificou com a tentativa de prisão dos líderes 

dos trabalhadores, além disso, a descoberta de que grandes quantidades de roupas, 

comida e medicamentos estavam apodrecendo nos estoques dos armazéns 

governamentais exacerbou ainda mais o ressentimento em relação à administração 

militar.  

Novamente o exército foi convocado e novamente sua repressão foi violenta, 

culminando na morte e ferimento de diversas pessoas; as universidades e escolas 

foram fechadas e apenas em agosto a situação conseguiu ser controlada, talvez 

porque neste mês ocorreram enchentes que causaram a diminuição da colheita e 

 
90 No original: “Throughout the modern era, states have forced their citizens to conform to common 

standards and cultural patterns. The goal has often been to seek congruence between ethnic and 
political boundaries; that is, to forge cohesive, unified communities of citizens under governmental 
control. As the goal is frequently to impose the culture of dominant elites on the rest of the citizenry, it 
consists basically of a top-down process where the state seeks to nationalize “the masses””. In: 
CONVERSI, Daniele. Cultural homogenization, ethnic cleansing, and genocide. Oxford Research 
Encyclopedia of International Studies. 2010, p. 719. 
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aumentaram os preços e a escassez. O autor aponta que já ao final do ano, a 

insatisfação contra o governo era cada vez maior (Idem). 

Essa insatisfação tornou-se ainda mais exacerbada após a morte de U Thant, 

ex-secretário geral da ONU e um dos políticos birmaneses mais conhecidos em seu 

tempo, cujo funeral seria realizado em Rangoon. O objetivo da família, endossado 

pelo apoio popular, era enterrá-lo próximo à Shwedagon Pagoda, um dos símbolos 

religiosos mais proeminentes do país e local onde muitas pessoas relevantes 

estavam enterradas. No entanto, de acordo com pesquisas e registros históricos, Ne 

Win tratou U Thant como se fosse um qualquer, além de não querer reconhecer 

oficialmente a chegada do corpo em território birmanês. 

Selth (2018, p. 7-14) relata que essa atitude por parte do governante foi uma 

real má interpretação do público que, liderado pelos estudantes e junto aos monges 

budistas, reuniu cerca de 50 mil pessoas numa marcha na qual “sequestraram” o 

corpo do local designado pelo governo onde estava sendo velado e o levaram para a 

Universidade. Lá, um mausoléu provisório foi edificado por estudantes de arquitetura 

contendo uma bandeira da ONU, uma Budista e uma da União Estudantil, para que 

o corpo pudesse ser velado enquanto a população exigia do governo o local 

adequado para o enterro de U Thant.  

Estudantes ocuparam a Universidade e ficaram acampados recebendo 

doações e comida da população, enquanto os dias passavam. Entre 50 mil e 100 mil 

pessoas se reuniram, velando o corpo e prestando suas homenagens. Como 

resposta por ser contrariado, o Tatmadaw invadiu pela madrugada o local onde o 

corpo estava, além de cercar o entorno, prendendo cerca de duas mil pessoas, 

incluindo monges e humilhando-os de diversas maneiras; realocou o caixão e 

realizou o velório num local restrito para apenas a família, próximo à Shwedagon 

Pagoda (Idem).  

Ao saberem do sequestro, no dia seguinte começaram os protestos 

populares: cinemas, trens, ônibus e prédios públicos foram incendiados, os 

manifestantes foram violentamente reprimidos pelas forças governamentais e esses 

atos foram seguidos pelos habitantes de outras regiões do país. Em 16 de 

dezembro, a situação foi controlada, fontes apontam que cerca de sete mil pessoas 

foram presas e mais de mil foram mortas; no entanto, os comunicados oficiais do 

governo reportam números muito menores. Juntamente com o ocorrido em 1962, 
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esses protestos de 1974 foram um importante marco na luta contra o governo militar 

(SELTH, op. cit.). 

Em consonância com o estabelecido na Constituição, a respeito da proibição 

de que quaisquer grupos realizassem ações que pudessem “desestabilizar” o Estado 

ou comprometer sua união, foi aprovada em 1975 a “Law to Safeguard the State 

Against the Dangers of Those Desiring to Cause Subversive Acts” (Lei para 

Salvaguardar o Estado contra os Perigos Daqueles que Desejam Causar Atos 

Subversivos)91.  

Segundo essa legislação, o Estado poderia declarar estado de emergência 

em qualquer parte do território e, caso julgasse necessário, restringir os direitos 

fundamentais de quaisquer cidadãos em toda a nação visando à proteção 

preemptiva contra as ameaças à soberania e à segurança do país. Nos artigos sete 

e vinte e dois, consta: 

7. O Gabinete está autorizado a aprovar uma ordem, conforme necessário, 
restringindo qualquer direito fundamental de qualquer pessoa suspeita de 
ter cometido ou que acredita estar prestes a cometer, qualquer ato que 
ponha em risco a soberania e a segurança do estado ou a paz e 
tranquilidade públicas. 
[...] 22. Qualquer pessoa contra a qual uma ação seja tomada, que se 

oponha, resista ou desobedeça a qualquer ordem aprovada sob esta Lei 

será passível de prisão por um período de até três anos, ou uma multa de 

até cinco mil kyats, ou a ambos (SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION 

OF BURMA, 1975, p. 3; 6. Tradução nossa)92. 

 

Ao mesmo tempo em que proibia manifestações contrárias ao governo, este 

reforçava a exclusão e perseguição aos grupos étnicos: em 1977, o governo realizou 

a Operação Nagamin (Rei Dragão) para realizar um “censo” e conferir os cartões e 

documentos das respectivas cidadanias, alegando que seria uma maneira de “agir 

contra estrangeiros que entraram no país de maneira ilegal”. Essa operação, no ano 

seguinte, culminou com o deslocamento interno de muitos muçulmanos, e mais de 

200 mil pessoas desse grupo étnico fugiram do país, tornando-se refugiados em 

Bangladesh. O governo birmanês não assumiu nenhuma responsabilidade perante o 

 
91 SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA.  Law to Safeguard the State Against the 
Dangers of Those Desiring to Cause Subversive Acts. Rangoon: 1975. Disponível em: 
<https://www.burmalibrary.org/docs6/State_Protection_Law+amendment.pdf>. Acesso em: mar. 2020. 
92 No original: “The Cabinet is authorized to pass an order, as may be necessary, restricting any 
fundamental right of any person suspected of having committed or believed to be about to commit, any 
act which endangers the sovereignty and security of the state or public peace and tranquility. [...] Any 
person against whom action is taken, who opposes, resists or disobeys any order passed under this 
Law shall be liable to imprisonment for a period of up to three years, or a fine of up to five thousand 
kyats, or to both” (Idem). 
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grupo, tendo-se em vista que não os reconhecia como cidadãos (FARZANA, 2017, 

p. 49-50). 

Como exposto por Conversi (2010, p. 719), no início do século XX, muitos 

governos elaboraram diversos planos de transferência de populações ou eliminação 

física das comunidades étnicas; tais processos ocorreram com maior facilidade nos 

governos autoritários. Além disso, a autora também aponta que o genocídio e a 

limpeza étnica funcionam como medidas de “engenharia social” e contribuem com as 

tentativas de homogeneização, pois muitas das comunidades eliminadas também 

têm suas heranças culturais apagadas.  

Nesse sentido, a morte desses povos não ocorre apenas na eliminação de 

suas vidas físicas, no fim de suas respirações ou no enterro de seus corpos, mas 

também em todo o nível simbólico que conta suas histórias, suas origens, seus mitos 

e ritos; exatamente o que preconiza a necropolítica, como exposto por Mbembe 

(2018). 

 

3.3.3 A Década de 1980 

A década de 1980 também foi um período de grandes agitações sociais. 

Como primeiro aspecto, as legislações suprimindo os Direitos das minorias étnicas 

ficaram ainda mais exacerbadas com a Lei da Cidadania promulgada em outubro de 

1982: tal regulamento estabelecia que seriam reconhecidos como cidadãos 

birmaneses aqueles povos que habitassem o território antes de 1823, ou seja, no 

período que antecedia a invasão britânica e a posterior colonização.  

Assim, apenas os Kachin, Kayah, Karen, Chin, Bamar, Mon, Rakhine e Shan 

eram legalmente reconhecidos como cidadãos do país. Além disso, os padrões para 

naturalização de residentes também eram mais restritos, sendo possível apenas 

aqueles que haviam habitado na Birmânia antes da independência em 1948, ou por 

comprovação de que, pelo menos um parente de linhagem direta era nacional ou 

nacionalizado; no caso de cônjuges, estes deveriam residir no território por pelo 

menos três anos (BURMA CITIZENSHIP LAW, 1982, p. 9).  

Para compreender a essência dessa legislação, é importante voltar ao ano de 

1948: foi neste ano que o “Ato da Cidadania da União” foi estabelecido, no qual 

também eram reconhecidas as etnias supracitadas como “grupos naturais” do 

território (apesar de não ter definido o termo “grupo étnico”) ou aqueles que 
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habitassem o espaço designado como “União” antes de 1823, data da primeira 

guerra anglo-birmanesa (ARRAIZA; VONK, 2017, p. 6).  

Arraiza e Vonk (idem, p. 10. Tradução nossa) esclarecem que a cidadania é: 

[...] Um vínculo legal claro entre um indivíduo e um Estado e, portanto, é 
importante para promover um sentimento de pertencer a uma comunidade 
política. No entanto, a cidadania não é apenas um status legal, é também 
um facilitador para o acesso a um conjunto de direitos e deveres, bem como 
uma atitude cívica, legal e respeitadora de costumes. Por fim, representa 
também uma identidade coletiva. E essa identidade pode ser definida em 
vínculos mais étnicos, baseados no sangue ou mais cívicos e voluntários93. 

 

De acordo com Ho e Chua (2016, p. 897. Tradução nossa)94: 

O direito é mais do que uma categoria jurídica encontrada em instituições 
formais; ele encapsula o poder cultural que perpetua as relações de poder 
no espaço, mas, por sua vez, é moldado pelo contexto espacial em que a lei 
é implementada (Blomley 1994; Hyndman e Mountz 2008; Varsanyi 2008; 
Coleman 2012; Staeheli et al. 2012). Essa constituição socioespacial do 
direito restringe o reconhecimento e os direitos de certos grupos sociais em 
espaços de cidadania (Painter e Philo 1995). Os espaços de cidadania se 
referem ao território físico no qual o status de cidadania é garantido e aos 
locais onde os grupos sociais expressam suas identidades e envolvem o 
Estado ou outros membros da sociedade (doravante, os espaços de 
cidadania). 

 

Nesse sentido essa lei estabelecia aqueles que seriam considerados 

cidadãos e, por conseguinte, que teriam direitos dentro do Estado, e, por isso, 

representava a exclusão de diversos outros grupos étnicos, como os muçulmanos 

Rohingya, os chineses, indianos, hindus, nepalinos e outras etnias que não estão 

estipuladas no decreto.  

Para que fossem considerados cidadãos ou naturalizados ou associados, 

deveriam apresentar registros e “provas contundentes” de que seus ancestrais 

estavam no país antes de 1823 ou até janeiro de 1948, o que era um desafio, tendo-

se em vista os mais de cem anos desde a chegada dos colonizadores e pelo menos 

trinta anos desde a independência. Além disso, o ato de reconhecer outros grupos 

como cidadãos, apesar de ser importante por lhes darem direitos, também suprimia 

 
93 No original: “Citizenship is a clear legal bond between an individual and a state, and is thus 
important in fostering a sense of belonging to a political community. However, citizenship is not only a 
legal status, it is also a bundle of rights and duties as well as a civic, law and customs-abiding attitude. 
Finally, it represents also a collective identity. And such identity may be defined in more ethnicised, 
blood-based links or more civic and voluntarist ones” (Idem). 
94 No original: “Law is more than a juridical category found in formal institutions; it encapsulates 

cultural power that perpetuates power relations in space, but is in turn shaped by the spatial context in 
which law is implemented (Blomley 1994; Hyndman and Mountz 2008; Varsanyi 2008; Coleman 2012; 
Staeheli et al. 2012). This socio-spatial constitution of law constrains the recognition and rights of 
certain social groups in spaces of citizenship (Painter and Philo 1995). Spaces of citizenship refer to 
the physical territory in which citizenship status is secured, and the sites where social groups express 
their identities and engage the state or other members of society (henceforth citizenship spaces)”. 
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as intenções de se tornarem independentes, já que “legalmente” eram pertencentes 

à Birmânia e, portanto, não poderiam agir “contra a unidade estatal”, conforme 

estabelecido na Constituição de 1974.  

Arraiza e Vonk (2017, p. 2) citam que essa restrição à cidadania reflete a 

tentativa de construção do Estado “baseado em entendimentos exclusivistas de 

pertencimento étnico”; ao priorizar certos grupos em detrimento de outros, os 

autores afirmam que esse formato legislativo permite a existência de grupos 

apátridas dentro do território birmanês. Ainda, à medida em que se constitui um 

Estado pela lógica da exclusão, cria-se rivalidades e disputas que podem ou não 

alcançar o nível do conflito violento. Essa segregação joga a iniciativa de 

constituição do Estado, a unidade, ao nível mais baixo, enfraquecendo, quando não 

destruindo, a sua essência formativa. 

Mbembe (2018, p. 39; 41) afirma que a colonização remodelou a negociação 

de fronteiras e hierarquias, classificou as pessoas em diferentes categorias e 

produziu ampla variedade de “imaginários culturais”, para o autor: 

Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes, para 
diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um 
mesmo espaço; em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, 
portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que ela carregava 
consigo. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o 
colonizado a uma terceira zona, entre o estatuto de sujeito e objeto. [...] 
Nesse caso, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem 
não importa, quem é “descartável” e quem não é. 

 

 É possível compreender, portanto, que no caso birmanês o modus operandi 

utilizado durante o período colonial, prosseguia se reproduzindo, especialmente 

porque para o regime militar, era fundamental garantir a “união” territorial do país, 

suprimindo quaisquer tentativas de autodeterminação étnica, bem como utilizando-

se da retórica da luta anticomunista para justificar a ênfase nas questões de 

Segurança e Defesa, além de reprimir nessa lógica as influências externas. No 

entanto, essa maneira de agir e a própria exclusão de diversos grupos de seu status 

de cidadãos, contribuía para a própria desunião destes povos, dificultando ainda 

mais a tentativa de formação de um “imaginário nacional comum”. 

 Scott (2009) deixa claro que, embora todas as etnias sejam socialmente 

construídas, seus esforços por autodeterminação não devem ser subestimados ou 

invalidados. O autor ressalta que: 

Muitas vezes, essas identidades, particularmente identidades minoritárias, 
são inicialmente imaginadas por estados poderosos, como os Han 
imaginavam os Miao, os colonos britânicos imaginavam os Karen e os 
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Shan, os franceses os Jarai. Inventadas ou impostas, essas identidades 
selecionam, mais ou menos arbitrariamente, uma ou outra característica, 
por mais vaga que seja - religião, idioma, cor da pele, dieta, meios de 
subsistência - como desideratum. Tais categorias, institucionalizadas em 
territórios, posse da terra, tribunais, direito consuetudinário, chefes 
nomeados, escolas e papelada, podem se tornar identidades vividamente 
apaixonadas. Na medida em que a identidade é estigmatizada pelo estado 
ou sociedade maior, é provável que se torne para muitos uma identidade 
resistente e desafiadora. Aqui, as identidades inventadas combinam-se com 
a criação de um tipo heróico, em que essas identificações se tornam um 
emblema de honra. No mundo contemporâneo em que o Estado-nação é a 
unidade política hegemônica, não é de surpreender que essa autoafirmação 
geralmente assuma a forma de etnonacionalismo (SCOTT, 2009, p. xii - xiii. 
Tradução nossa)95. 

 

 Outro aspecto interessante trazido pelo autor é que os Estados passaram por 

diversas fases até chegarem ao modelo adotado atualmente; assim, por vários 

momentos da história, grandes centros se desenvolveram, floresceram, cresceram 

em populações e riqueza. No entanto, a grande concentração de pessoas e animais, 

somada à dependência de poucos ou apenas um tipo de agricultura, propiciou que 

mesmo esses grandes centros cedessem devido às doenças, secas, fomes, guerras, 

fenômenos naturais; nesse sentido, por longos períodos as pessoas iam e voltavam 

desses estados, cuja própria existência não era garantida.  

Scott (Idem, p. 7) observa que essas condições criaram também territórios 

periféricos, compostos majoritariamente por refugiados ou pessoas que nunca 

estiveram sob qualquer “Estado”; nessas regiões, concentraram-se diversos grupos 

que criaram sistemas étnicos e linguísticos bastante complexos. O autor indica que 

boa parte do Sudeste Asiático é caracterizado por compartilhar desse cenário e que 

ainda na atualidade, esses diversos povos que vivem nos locais mais afastados, 

continuam comercializando com os centros enquanto evitam ser “politicamente 

capturados”. 

 
95 No original: “Quite often such identities, particularly minority identities, are at first imagined by 

powerful states, as the Han imagined the Miao, the British colonists imagined the Karen and the Shan, 
the French the Jarai. Whether invented or imposed, such identities select, more or less arbitrarily, one 
or another trait, however vague—religion, language, skin color, diet, means of subsistence—as the 
desideratum. Such categories, institutionalized in territories, land tenure, courts, customary law, 
appointed chiefs, schools, and paperwork, may become passionately lived identities. To the degree 
that the identity is stigmatized by the larger state or society, it is likely to become for many a resistant 
and defiant identity. Here invented identities combine with self-making of a heroic kind, in which such 
identifications become a badge of honor. In the contemporary world in which the nation-state is the 
hegemonic political unit, it is not surprising that such self-assertion should usually take the form of 
ethnonationalism”. SCOTT, James C. Prefácio. In: SCOTT, James C. The art of not being 
governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. Yale University: Yale University Press, 
2009. p. xii - xiii. 
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 Taylor (2005, p. 7) afirma que a Birmânia foi colonizada não apenas no auge 

do Império Britânico, mas também no auge dos conceitos racistas que moldavam as 

ideias e a moral do significado de “Império”; dessa forma, os colonizadores 

fomentaram rivalidades entre as próprias etnias para que a presença e a contínua 

dominação colonial pudesse ser justificada como uma forma de conter esses 

massacres de uns contra os outros. Ele também destaca que, para os diversos 

grupos que formariam suas resistências armadas, suas histórias de conflitos com as 

demais etnias se tornarão as bases das lutas pela autodeterminação e 

estabelecimento de seus territórios independentes.  

Além disso, o autor ressalta que houve a tentativa de homogeneizar as 

diversas culturas existentes no país em torno da etnia bamar (favorecida com o 

poder desde a independência), por meio da nacionalização de escolas particulares 

ou paroquiais, restrição dos estudos de linguagens para somente a falada por essa 

etnia e da interrupção das atividades dos grupos cristãos. Tais ações suscitaram 

sentimentos separatistas ainda maiores, pois foram vistas como ataques às demais 

culturas existentes no território (Idem, p. 19). 

 Myint U (2006, p. 101) descreve que, em conversa com um coronel reformado 

do exército, o ex-combatente afirmava que a guerra civil no país não se findaria por 

meio do reconhecimento das diferenças étnicas, mas sim por meio da assimilação. 

Estradas e ferrovias ligariam todas as cidades e um único sistema educacional e 

comercial enfraqueceria as diferenças locais.  

Cheesman (2017, p. 3-6) faz um apanhado histórico-genealógico da utilização 

do termo taingyintha (grupos diversos cultural e linguisticamente unidos por 

ancestralidade ou terra natal comuns ou imaginadas), que no período colonial 

denotava a diferenciação, de maneira genérica, entre os habitantes “nacionais” e 

aqueles que eram europeus ou indianos e chineses. Entretanto, essa nomenclatura 

era utilizada, no princípio, de forma pejorativa e depois deixou de ser comumente 

adotada.  

Apenas após o golpe militar, Ne Win começou a empregar o termo de 

maneira a destacar a união das “etnias nacionais”, ou seja, o projeto de construção 

do Estado passou a ser baseado nesse aspecto; dessa forma, esse princípio social 

aliava-se à já implementada ideia de nacionalização dos recursos do Estado e 

exclusão de tudo o que era externo, exclusão que também abrangia os habitantes de 

outras etnias (Idem). 
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 Já nesse momento, o autor aponta que essa decisão em utilizar essa 

nomenclatura rechaçava cidadãos descendentes de indianos e chineses; por 

conseguinte, o governo prendeu sob alegação de crimes monetários milhares de 

indivíduos dessas etnias, enquanto os forçou a deixarem o país ou tornou as 

condições de vida praticamente insustentáveis para muitos deles, marginalizando-os 

(CHEESMAN, 2017, p. 6).  

Por outro lado, com as etnias reconhecidas como cidadãs e cujas regiões 

haviam sido nomeadas com suas designações, diversos livros oficiais foram 

lançados a respeito de cada uma, contando suas histórias e culturas. No entanto, o 

objetivo era demonstrar que, apesar de diferentes, tinham um passado pré-colonial 

em comum, passando por momentos de bonança e dificuldade, mas unidos até a 

chegada dos “imperialistas”. Nesse sentido, os livros reforçavam essa unidade 

“essencial” dos taingyintha, demonstrando como deveriam então permanecer juntos, 

já que haviam conseguido expulsar os britânicos do território (Idem). 

 Arraiza e Vonk (2017, p. 3) debatem que a Lei da Cidadania fomentava esse 

laço pré-colonial entre as etnias reconhecidas, ao mesmo tempo em que as 

excluídas eram vistas como marcadores de resquícios da invasão britânica e 

colonização da nação. Os autores colocam também que as perseguições acerca 

daqueles não reconhecidos aumentaram em muito, pois o regime militar as 

caracterizou como “ameaças à nação”.  

Em contrapartida, a abordagem com os grupos reconhecidos, durante essa 

década e em alguns anos posteriores, era bem diferente, tendo-se em vista que o 

governo se esforçou para assinar acordos de cessar fogo com os diversos grupos 

armados que surgiram desde a época da independência do país. Dukalskis (2015, p. 

3) afirma que, apesar de ter conseguido estabelecer uma relativa “tranquilidade” com 

cerca de vinte grupos, esses acordos não estabeleciam uma paz abrangente e 

variavam entre a autonomia de fato para certas regiões e à ocupação militar de 

outros espaços para garantir ou minimizar novas tentativas de conflitos.  

Ainda, por estarem mais distantes dos grandes centros onde se encontrava a 

maior presença militar, os conflitos étnicos nas regiões fronteiriças passaram a ser 

ainda mais recorrentes: de acordo com Lintner (2003, p. 184), em meados da 

década de 1980, havia cerca de 20 a 25 mil insurgentes das guerrilhas étnicas 

espalhados pelo país, sem contar com os mais de 15 mil rebeldes comunistas, cuja 

maioria também pertencia às minorias étnicas. 
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Martin Smith (1994, p. 46) afirma que uma das estratégias adotadas pelo 

governo desde o Golpe em 1962 para enfraquecer os grupos e etnias rebeldes era 

conhecida como “Four Cuts” na qual os militares agiam com o objetivo de cortar ou 

interromper os quatro principais itens de ligação entre os rebeldes e a sociedade: 

fornecimento de comida, recrutas, apoio financeiro e inteligência. Ainda, uma outra 

maneira de isolar os rebeldes era afastando-os das comunidades locais por meio de 

deslocamentos forçados dos moradores às áreas mais controladas pelos militares do 

governo. De acordo com o autor: 

Sob essa operação, grandes áreas são declaradas zonas de “tiro livre”, e 
comunidades inteiras são forçadas a se mudar para “aldeias estratégicas”, 
que são cercadas e sujeitadas a um rígido controle militar. Ordens de 
expulsão são emitidas, avisando que quem tentar permanecer em suas 
casas será morto a tiros. Dezenas de milhares de comunidades foram 
destruídas ou removidas por essas operações dos “Four Cuts” nos últimos 
30 anos. [...] Os oficiais superiores do exército admitiram em particular que 
todos os civis em uma área designada como “preta” (ou seja, fora do 
controle do governo) são considerados insurgentes em potencial. O 
segundo método de realocação forçada, descrito como 'programas de 
reconstrução urbana', aparece em conceito muito semelhante aos 'Quatro 
Cortes' como um meio de romper a oposição da comunidade (Idem. 
Tradução nossa)96. 

  

Farzana (2017, p. 53-54) aponta que os conflitos políticos na Birmânia não 

têm origem étnica em si, mas possuem origens nas políticas excludentes etnicistas 

adotadas pelo próprio governo. Como explica o autor, isso é devido ao processo de 

construção do Estado, que preconiza também a ideia de construção das identidades 

que, para serem validadas, precisam ser reconhecidas pelos mecanismos de 

autoridade e instituições presentes tanto no território onde se encontram como em 

territórios internacionais.  

Ho e Chua (2016, p. 906) afirmam que as minorias chinesas, ao invés de 

confrontarem as autoridades, buscavam se organizar territorialmente de maneira 

estratégica, contando com o apoio de monges chineses e se esforçando para 

aprender os dialetos birmaneses e as religiões praticadas, como o budismo, para 

assim, serem vistos como cidadãos. 

 
96 No original: “Under this operation, large areas are declared 'free-fire' zones, and entire communities 

are forced to move to 'strategic hamlets', which are fenced in and subjected to tight military control. 
Expulsion orders are issued, warning that anyone trying to remain in their homes will be shot on sight. 
Tens of thousands of communities have been destroyed or removed by such 'Four Cuts' operations 
over the past 30 years. [...] The second method of forced relocations, described as 'urban 
redevelopment programmes', appears in concept very similar to the 'Four Cuts' as a means of 
breaking up community opposition” (Idem). 
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 Fanon (1963, p. 218) destaca que a busca apaixonada por edificar uma 

cultura nacional é muito comum nos países que se tornaram ex-colônias, tendo-se 

em vista que os “intelectuais colonizados” que fazem parte desse povo tentam 

delinear um distanciamento cada vez maior da cultura ocidental, pois sabem que seu 

novo país corre risco de acabar sendo assimilado à ela, “porque compreendem que 

estão a ponto de se perderem, de se perderem para o seu povo, esses homens, com 

raiva no coração e o cérebro enlouquecido, encarniçam-se por restabelecer o 

contato com a seiva mais antiga, a mais anticolonial de seu povo”.  

O autor ressalta que essa busca pode ser devido à necessidade de aceitar-se 

enquanto povo, se não pelas desgraças pelas quais estavam passando no período 

de pós-independência, mas por meio da descoberta de que suas histórias eram 

dignas de orgulho. Para Fanon, o colonialismo além de trabalhar na “alienação 

cultural” se portava de uma forma a distorcer as histórias dos povos dominados, 

apresentando-se como se seu objetivo fosse resgatá-los das “trevas”. Seguindo esse 

caminho, para o autor, “a luta pela cultura nacional é a luta pela libertação da nação” 

(Idem, p. 245). 

 Utilizando-se dos discursos unificadores, os militares justificavam no resgate 

do passado comum a tentativa de mobilizar as massas das diferentes etnias contra 

os resquícios do colonialismo, exemplificado com a presença dos povos não 

nacionais. O ponto interessante é que esses discursos ganharam mais força e 

abordagens nos momentos de maiores dificuldades econômicas que o país estava 

passando, nos quais se desenvolveram fortes redes de mercados ilegais e tráficos 

dos mais diversos produtos, especialmente nas áreas fronteiriças. Do tráfico e 

desses mercados eram advindas as principais fontes de renda das etnias 

perseguidas e das forças armadas dos grupos que visavam tornar-se 

independentes, como os Karen, os Shans e os Chins.  

 A partir da década de 1980, percebendo as insatisfações sociais acarretadas 

principalmente pelas escolhas econômicas realizadas pela política socialista, bem 

como as repressões e cada vez menos liberdades desfrutadas pela população, que 

enfraqueciam a aprovação do governo, a junta militar decidiu modificar alguns 

aspectos de suas políticas. No entanto, ao final de 1987, marcando o jubileu de prata 

da “revolução rumo ao socialismo”, a altíssima inflação e a escassez de bens de 

consumo complicaram ainda mais a situação econômica do país. Desde 1985 o 

recuo da produção econômica somado ao déficit de exportações fez com que, em 
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setembro de 1987, a restrição imposta ao livre comércio das “commodities 

controladas” em 1966 fosse revogada; ao mesmo tempo, foi concedida permissão 

aos agricultores de pagar seus lucros advindos da terra com parte das colheitas 

(THAN, 1987, p. 91).  

Ainda que essa ação representasse uma esperança e certo alívio aos 

pequenos empreendedores, no mesmo mês o governo desmonetizou as notas de 

25, 35 e 75 kyats; essa ação causou confusão e incompreensão, tendo-se em vista 

que poucos meses antes já havia sido realizado o mesmo movimento com notas 

diferentes, além do fato de o governo não ter explicado suas motivações e não ter 

tido um plano de provisões para reembolsos (Idem). 

Ademais dessa já complicada realidade, em 1987, a Birmânia entrou na lista97 

das nações menos desenvolvidas dentre os “países em desenvolvimento” da ONU; 

de acordo com Haseman (1987, p. 225) essa colocação foi solicitada pelo próprio 

governo que, embora soubesse que sua imagem internacional seria prejudicada, 

converteria os empréstimos obtidos com outros países em doações e, assim, a 

nação birmanesa que já estava bastante endividada mundialmente, não precisaria 

saldar novos débitos.  

Arnold (1991, p. 475) afirma que, em meio ao conturbado cenário econômico, 

outro complicador era o constante gasto com o combate às insurgências étnicas 

principalmente nas regiões fronteiriças: em 1984, por exemplo, uma grande ofensiva 

contra diversos insurgentes nos primeiros meses do ano deixou cerca de 2500 

rebeldes mortos e mais 650 feridos, enquanto das tropas estatais foram 528 mortos 

e 1370 feridos; os anos seguintes também tiveram inúmeros combates e em 1986 

cerca de 12 mil guerrilhas ativas foram estimadas.  

A esses acontecimentos, somou-se, conforme Boudreau (2009, p. 32) 

observa, protestos estudantis nas principais cidades do país nos quais diversas 

instalações do governo foram vandalizadas; os estudantes também preparam e 

distribuíram massivamente panfletos com propaganda antigoverno e, conforme 

realizado em 1962 e 1974, a administração estatal fechou os campos universitários 

durante vários meses visando o abrandamento das demonstrações nas ruas.  

 
97 UNITED NATIONS. Committee for Development Planning. Report on the Twenty-third Session. 
Nova Iorque, 21-24 abr. 1987. Disponível em: <https://undocs.org/en/E/1987/23>. Acesso em: fev. 
2020. 
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No ano seguinte, 1988, uma discussão em um restaurante entre estudantes 

levou ao desentendimento entre o filho de um militar e um universitário, culminando 

em uma violenta ação policial na qual um estudante foi morto. Tal acontecimento 

causou revolta ainda maior contra o governo opressor e a partir de março foram 

iniciados os movimentos públicos com passeatas e manifestações pelo fim do 

governo militar (BOUDREAU, p. 34-35).  

Inicialmente essas ações não possuíam uma célula organizadora central e 

eram movimentos independentes e sem muita troca entre os manifestantes. No 

entanto, esse cenário começou a mudar a partir de junho, quando de maneira 

clandestina — com um mesmo espírito dos anos pré-1962 — essas associações 

começaram a se estabelecer e firmar seus objetivos políticos em discursos e ações 

que passaram a mobilizar diversos setores da sociedade. Obviamente, todos esses 

atos populares eram fortemente reprimidos pelos militares, gerando diversas mortes 

e prisões; em decorrência disso e visando uma estratégia política, Ne Win resignou 

do cargo deixando como sucessor o comandante Sein Lwin que havia sido o 

responsável pelas repressões de março daquele ano e das décadas de 1960 e 1970 

(Idem). 

A sucessão de Ne Win foi absolutamente ressentida pelos movimentos pró-

democráticos organizados que estavam nas ruas desde o início do ano marchando 

em prol de uma abertura democrática e do estabelecimento de uma organização 

política multipartidária. Os estudantes organizaram uma grande passeata em 08 de 

agosto de 1988, conhecida como 8-8-88, reunindo servidores públicos, monges, 

universitários, as diversas minorias étnicas e até militares das polícias e Forças 

Armadas. Foi um dos levantes populares pró democracia mais emblemáticos da 

história do país que durou pelo restante do mês e teve como ponto importante a 

resignação de Lwin; também neste mesmo mês, outra figura emblemática apareceu 

no cenário nacional: Aung San Suu Kyi, filha do “Herói da Nação”, Aung San, que 

utilizou o momento para pedir manifestações pacíficas (BRADLEY, 1997, p. 20; 

BROUDEAU, 2002, p. 36).  

Em 26 de agosto ela discursou98 para a horda reunida em frente à 

Shwedagon Pagoda: em suas palavras se apresentou explicando que, assim como 

 
98 SUU KYI, Aung San. Speech to a Mass Rally at Shwedagon Pagoda. Rangoon: 1988. Disponível 
em: <https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs3/Shwedagon-ocr.htm>. 
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seu pai, ela não desejava exercer uma carreira política; entretanto, percebendo a 

dura realidade pela qual passava a nação que tanto custou a vida de sua família, 

não poderia ser indiferente ao que estava acontecendo. Para Suu Kyi, aquele 

momento era uma segunda luta pela independência; ela destacou a importância da 

sociedade civil não romper com os militares ao mesmo tempo em que deveriam 

continuar pressionando, de forma disciplinada e organizada, o governo pela 

realização de novas eleições. Encerrando suas palavras, expressou: 

A observação final que desejo fazer é que nossa manifestação mantenha a 
unidade e a disciplina. Nossa força deve ser usada para a causa do que é 
certo. Somente observando esses requisitos, poderemos encontrar nosso 
objetivo. Que todo o povo esteja unido e disciplinado. Que nosso povo 
sempre faça o que está de acordo com os princípios de direito. Que o povo 
esteja livre de todo mal. Para concluir, gostaria de reiterar que nossas 
demandas e protestos são enfáticos, ou seja, não desejamos um referendo, 
queremos o sistema de partido único desmantelado, um sistema de governo 
multipartidário estabelecido e eleições justas a serem organizadas o mais 
rápido possível. Essas são nossas demandas (SUU KYI, 1988, p. 6-7. 
Tradução nossa)99. 

 

Nesse período, três chefes de Estado chegaram ao poder, mas sucumbiram 

às manifestações; Steinberg (2013, p. 82) declara que esse momento poderia ser 

considerado a “Primavera Asiática” já que a partir de 1986 houve uma onda de 

movimentos pró-democráticos na Ásia, começando nas Filipinas, passando pela 

Coreia do Sul, atingindo Rangoon e, posteriormente, a China em 1989.  

No caso birmanês, embora parecesse um caminhar rumo à 

redemocratização, em meados de setembro, o Exército reagiu com toda a força, 

suprimindo os novos levantes e instaurando um novo golpe, estabelecendo o 

Conselho de Estado para Restauração da Lei e da Ordem (SLORC, em inglês), cujo 

objetivo era desmobilizar os conflitos internos e as “rebeliões”, almejando ademais 

restaurar a estabilidade econômica.  

Estima-se que cerca de 10 a 15 mil pessoas tenham sido mortas nos 

protestos daquele mês e oito mil tenham fugido para a Tailândia; devido ao grande 

massacre, alguns países pressionaram a Birmânia, ameaçando boicotar as trocas 

 
Acesso em: mar. 2020. Também disponível em vídeo: <https://youtu.be/gJV7fw577wk>. Áudio em 
birmanês, sem legendas em outros idiomas. Acesso em mar. 2020. 
99 No original: “The final remark I wish to make is for our rally to maintain unity and discipline. Our 
strength should be used for the cause of what is right. Only by observing these requirements shall we 
be able to find our goal. May the entire people be united and disciplined. May our people always do 
what is in complete accord with rightful principles. May the people be free from all harm. To conclude 
I would like to reiterate our emphatic demands and protests, namely that we have no desire at all for a 
referendum, that the one-party system should be dismantled, that a multiparty system of government 
should be established, and we call for free and fair elections to be arranged as quickly as possible. 
These are our demands” (Ibidem). 
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comerciais num momento economicamente delicado à nação. Para que não 

ficassem sem o necessário apoio financeiro externo, o governo comprometeu-se a 

realizar novas eleições nos dois anos seguintes (WIN, 1994, p. 146). No mesmo mês 

de setembro, foi fundado por Aung San Suu Kyi um dos principais partidos que 

formariam a oposição ao governo militar dali em diante: a Liga Nacional pela 

Democracia (NLD, em inglês). 

 Em 1989, o país foi renomeado para “Myanmar” (Mianmar, em português) 

com a justificativa de que, ao ser colonizado, os britânicos estabeleceram “Burma” 

baseando-se na maioria étnica bamar habitante do território; por outro lado, 

“Myanmar” incluía os bamar e as demais etnias. De acordo com Lintner (2003, p. 

174): “A melhor explicação da diferença entre bama e myanma pode ser encontrada 

no antigo Dicionário Hobson-Jobson: [...] 'O nome [Burma] é tirado de Mran-ma, o 

nome nacional dos birmaneses, que eles mesmos geralmente pronunciam Bam-

ma’”.  

No entanto, ainda segundo o autor, não existe uma maneira geral de se referir 

aos bamar e às demais etnias ao mesmo tempo, tendo-se em vista que, quando da 

chegada dos britânicos, o território não era um país com as fronteiras estabelecidas 

que possui atualmente. Em sintonia com o Estado, as regiões criadas 

constitucionalmente em 1974 também foram renomeadas e, embora no discurso a 

justificativa fosse a inclusão das demais etnias, na realidade a retirada dos nomes 

nativos “burmanizava” ainda mais a situação, causando exclusão de outros idiomas 

e linguagens utilizados pelos povos locais. 

 Já durante essa década e, desde a época do governo de U Nu, Rangoon 

havia implementado em diversos momentos (1948, 1963, 1974, 1980 e 1989) atos 

legislativos estabelecendo Anistia para conseguir lidar com os grupos insurgentes 

(MALLINDER, 2009, p. 66). Em 1963, por exemplo, no primeiro ano de governo 

militar, essa lei foi promulgada em abril com prazo até julho para que os insurgentes 

entregassem as armas e na data limite o governo se disponibilizou a negociar com 

os grupos na capital do país, mas o resultado não foi positivo (STEINBERG, 1981, p. 

252-283).  

Em maio de 1980, o Estado declarou Anistia durante 90 dias e estima-se que 

cerca de três a quatro mil pessoas, dentre rebeldes, artistas, jornalistas, políticos, 

como U Nu, e intelectuais se aproveitaram desse momento e retornaram de seus 

exílios. Esse movimento também se deu devido às restrições de segurança mais 
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duras que a Índia e a China estabeleceram em suas regiões fronteiriças, além de 

negar asilo aos rebeldes birmaneses (ARNOLD, 1991, p. 474).  

O “novo governo” não era muito diferente do anterior e nem rompia com as 

práticas realizadas por aquele: perseguia os estudantes, as minorias insurgentes e 

figuras políticas importantes ao movimento pró-democracia como a própria Aung 

San Suu Kyi, U Tin Oo e U Nu. Durante o ano de 1989, 17 campos de refugiados 

foram abertos na Tailândia, recebendo estudantes e civis birmaneses que fugiam do 

regime. Os que não conseguiram fugir foram colocados em cadeias, esvaziadas 

pelos militares com a soltura de criminosos comuns para que os presos políticos 

ficassem detidos; as condições de tais celas e presidiários eram tão degradantes 

que foram colocadas em um relatório de 70 páginas da Anistia Internacional e, de 

acordo com o documento, 100 estudantes e outros presos foram sentenciados à 

morte e mais de três mil foram detidos (MAUNG, 1990, p. 617-619). 

 Mesmo em meio a tal conjuntura, os movimentos pró-democracia 

continuaram, liderados em sua maioria pela NLD: Suu Kyi e os demais líderes 

centrais do partido se destacaram na realização de comícios em locais públicos, 

reunindo milhares de pessoas. Ainda assim, em julho de 1989, após viagens em 

diversas cidades realizadas pelo partido, em julho, ela, U Tin Oo e U Win Tin foram 

presos pelos militares acusados sob a lei intitulada “Law to Safeguard the State 

Against the Dangers of Those Desiring to Cause Subversive Acts” (Lei para 

Salvaguardar o Estado contra os Perigos Daqueles que Desejam Causar Atos 

Subversivos)100 aprovada em 1975.  

 

3.3.4 A Década de 1990 

 Mesmo em meio a estes diversos acontecimentos, conforme declarado pela 

SLORC, em 27 de maio de 1990 foram realizadas eleições gerais para determinar a 

quem seria entregue o país: a NLD obteve vitória inquestionável, ganhando 392 dos 

485 assentos na Câmara dos Representantes, o que significava cerca de 52% dos 

votos válidos em todo o país e 80% dos assentos na citada Instituição. O fato de Suu 

Kyi estar presa no momento de sua vitória, ressaltava ainda mais o sucesso de seu 

partido, bem como de sua figura enquanto símbolo da democracia e da resistência 

ao governo militar (TONKIN, 2007, p. 34). 

 
100 SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA.  Law to Safeguard the State Against the 
Dangers of Those Desiring to Cause Subversive Acts. Rangoon: 1975. Disponível em: 
<https://www.burmalibrary.org/docs6/State_Protection_Law+amendment.pdf>. Acesso em: mar. 2020. 
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Os rivais eram alguns candidatos independentes, mas que apoiavam as 

ideias da NLD, e o partido apoiado pelos militares e sucessor do BSPP, o Partido da 

União Nacional (NUP, na sigla em inglês) mesmo tendo lançado 413 candidatos, 

conquistou apenas 10 assentos (Idem) 

 Steinberg (2013, p. 94) analisa que a provável estratégia adotada pela junta 

militar de incentivar todas as possíveis candidaturas e uma miríade de Partidos, 

provocaria tal difusão na população e nos votos que culminaria na permanência do 

controle nas mãos das Forças Armadas. Entretanto, o resultado foi bem diferente do 

planejado e, ao contrário do que havia sido prometido, a SLORC não concordou em 

realizar uma Assembleia Nacional para formalizar a transferência do comando do 

país à NLD, mantendo encarcerados Suu Kyi e os demais membros do partido.  

Tonkin (op.cit) afirma que uma possibilidade para esse impedimento, além da 

simples insatisfação com a perda do poder, era que a SLORC não havia preparado 

um plano de como realizar de maneira “adequada” a transição democrática. Por 

outro lado, Steinberg (2013, p. 82) observa que, do ponto de vista do Tatmadaw, 

apenas os militares poderiam manter a unidade estatal e proteger o país do “caos”. 

 Além dos esforços para consecução de um cenário interno mais pacífico, o 

governo anunciou que adotaria um novo modelo econômico, abrindo a economia ao 

capitalismo, já que o “Caminho ao Socialismo” havia culminado num cenário de 

desintegração e caos nacional. Mya Than (2005, p. 71) observa que essa intenção 

em modificar as abordagens econômicas transformando o país em uma economia 

de mercado era também porque os países do entorno, como a China, as Filipinas e 

outros estavam se tornando nações industrializadas e demonstravam sucesso. 

Segundo a autora, a economia centralizada birmanesa não conseguiu 

produzir crescimento ou desenvolvimento e a nova junta no poder precisava, então, 

buscar uma forma de gerar esses dois fatores o quanto antes para obter apoio da 

população. Um dos primeiros passos foi a revogação do sistema socialista 

econômico, estabelecido em 1965, e a reabertura aos investimentos estrangeiros; 

esses fatores somados ao bom desenvolvimento do setor agrário provocou boas 

taxas de crescimento econômico e aumento do Produto Interno Bruto nos três 

primeiros anos a partir de sua implementação (1989 - 1992). 

 Assim, um dos objetivos era aproximar-se dos países do entorno, 

restabelecendo os laços que haviam sido interrompidos alguns anos antes. Para isso 
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seria necessário pleitear participação em mecanismos regionais, como a Associação 

dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN).  

Ainda, além de pretender fazer parte dessa organização regional, 

aproveitando o ensejo de ter ignorado o resultado das eleições, a “nova” 

administração militar continuava com a intenção de manter o país unificado apesar 

das diversas insatisfações de sua sociedade: Dukalskis (2015, p. 8) nota que foi a 

partir de 1989, com a divisão do CPB, indignado com o domínio dos bamar, que a 

junta buscou assinar acordos de cessar-fogo com os grupos armados que 

pretendiam estabelecer seus territórios independentes.  

O autor utiliza uma definição de cessar-fogo que o caracteriza como 

“cessação completa das operações militares [...] não aborda o aspecto das 

incompatibilidades entre os atores, mas codifica mutuamente o fim das hostilidades” 

(Idem). Em sua análise, Dukalskis aponta que durante a década de 1990, cerca de 

20 grupos assinaram acordos de cessar fogo com o governo, enquanto outros 13 

negaram-se a fazer o mesmo.  

Zin Maw Oo (2014, p. 8-10) afirma que boa parte desses acordos não foram 

de fato assinados ou não produziram um documento oficial, mas sim, compromissos 

verbais nos quais os grupos armados permaneciam com posse das armas e tendo 

domínio de alguma porção de terra. Embora não pudessem continuar recrutando 

novos membros, o governo lhes dava certa vantagem na indústria de extração de 

recursos naturais, como madeireira e minérios. Além disso não havia diálogo entre 

as Forças Armadas e coalizões ou com dois grupos ao mesmo tempo 

Ademais, esses grupos se comprometiam a não tratar sobre o 

estabelecimento de territórios independentes para si, pois de acordo com o 

Tatmadaw, seria apenas um “governo provisório” e o que viria em seguida resolveria 

essas questões. Ainda assim, tais grupos conseguiram demarcar as áreas 

controladas pelas partes. O autor observa ainda que durante boa parte da década os 

acordos traçados foram bastante estáveis, tendo poucas violações, que conseguiam 

ser resolvidas por meio dos escritórios de ligação. Esse nível de estabilidade foi 

atingido porque muitos líderes dessas organizações criaram empresas e negócios 

(lícitos e ilícitos) que passaram a dominar o cenário econômico do país e, dessa 

forma, a manutenção dos acordos era interessante aos dois lados (Idem).  

 A contínua existência e manutenção dos grupos insurgentes costuma ser 

relacionada ao tráfico de drogas, pois é comum acreditar que são os grupos 
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armados rebeldes, os únicos ou a maior parte dos responsáveis pelas plantações de 

drogas como ópio e maconha. Ou que são alguns de seus membros os donos dos 

laboratórios ilegais nas regiões mais afastadas, tendo-se em vista que, as áreas 

fronteiriças sempre estiveram aquém do controle do governo central.  

Contudo, Patrick Meehan (2011) traz uma perspectiva interessante: o autor 

argumenta que, em primeiro lugar, as metodologias utilizadas pelas nações do 

Ocidente no combate às drogas não são produtivas e não geraram diminuição dessa 

comercialização; em segundo, ele aponta que, bastante diferente do discurso 

ocidental de que nações que não controlam essas redes de tráficos são Estados 

fracos ou incapacitados, na verdade, esse fluxo de ilícitos pode contribuir para o 

fortalecimento da autoridade estatal. 

 Analisando o caso de Mianmar, mais especificamente o estado Shan, 

fronteiriço com China e Tailândia, o autor aponta que o cultivo de ópio era uma 

prática comum que promovia receita aos principados locais. No entanto, na década 

de 1950, pouco depois da independência do país, as disputas entre o Kuomintang e 

os Comunistas na China, levaram à invasão de parte da citada região birmanesa 

com o objetivo de se reorganizar e fortalecer para os contra-ataques. Assim, o KMT 

optou pelo cultivo do ópio, pois para se lutar contra o avanço comunista era preciso 

ter dinheiro e o “único dinheiro disponível naquelas montanhas era o ópio” 

(MEEHAN, 2011, p. 381). 

Apesar da forte ofensiva do Tatmadaw ao KMT e expulsão dos militares 

chineses, ao final da década já se chegava às 600 toneladas de produção do ópio; 

ainda, com o golpe de 1962 e a crescente repressão às minorias étnicas que foram 

expulsas às regiões mais extremas do país, os insurgentes — necessitando de 

recursos para combater o governo — também se voltaram ao cultivo desta planta. O 

autor afirma que os problemas econômicos, a posição estratégica dos insurgentes 

bloqueando o avanço do Comunismo em direção à Tailândia e as tentativas do 

governo militar de criar milícias contra insurgentes que poderiam dominar o tráfico, 

caso ajudassem a derrotar os grupos contrários ao Estado; impulsionaram ainda 

mais o cultivo, produção e comercialização ilegal do ópio na região (Idem, p. 382). 

Já ao final da década de 1980, com o enfraquecimento cada vez maior do 

governo, as eleições favoráveis a NLD que não foram reconhecidas, além de ainda 

maiores dificuldades financeiras, causaram diversos protestos ao redor do país, a 

separação de grupos insurgentes em diversas e fortemente armadas células 
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propiciaram que a administração militar adotasse uma nova abordagem: ao invés de 

permanecer com os combates diretos aos grupos rebeldes, que haviam sido 

frustrados no passado, o governo decidiu fazer acordos de cessar-fogo com estes 

prometendo-lhes que poderiam ter os empreendimentos que quisessem, que suas 

regiões teriam investimentos e projetos de desenvolvimento governamentais, além 

dessas etnias poderem participar no processo de rascunho da nova Constituição 

(MEEHAN, 2011, p. 383-387).  

Nessas condições, diversos grupos decidiram voltar à “legalidade” e a 

produção de drogas atingiu seu ápice incluindo novas substâncias, como heroína e 

outras anfetaminas e estimulantes (ATS). Assim, o governo passou a ter também 

maior controle nas fronteiras com China, Índia e Tailândia, criando redes não apenas 

de tráfico de drogas, mas também de outros produtos e mercados ilegais cujas rotas, 

quando não fossem de domínio estatal, seriam de grupos aliados (Idem).  

Tais vantagens aos insurgentes são designadas por Meehan como um 

sistema de “aluguéis na economia das drogas”, que na prática são ações como: a 

total impunidade aos grupos signatários dos cessar-fogo ou seus membros que 

estejam envolvidos em casos reportados de tráfico; oportunidade de lavagem de 

dinheiro nos bancos e participação no mercado de imóveis; contrato de empresas 

dos traficantes em empreendimentos governamentais; livre acesso aos grupos 

rebeldes signatários às estradas governadas pelo governo, o que promove um 

ambiente tranquilo para o trânsito tanto de drogas quanto dos materiais necessários 

para refiná-las e transformá-las (MEEHAN, 2011, p. 391).  

Esse quadro, como apontado pelo autor, embora possa fazer parecer que o 

governo birmanês seja fraco e não consiga controlar essas regiões, na verdade, 

permitiu que o Estado pudesse aumentar seu poder coercitivo, pois utilizando as 

barganhas, controla os grupos armados e as fontes de produção das drogas e faz 

com que estes pressionem ou entrem em conflito com os que ainda não se 

renderam à assinatura dos acordos de cessar-fogo. Nesse sentido, utilizando os 

grupos signatários como atores proxy da administração, comandam ações para 

fragmentar os não-signatários além de realizar operações em nome da “guerra às 

drogas”, apreendendo e desmantelando seus laboratórios, justamente para 

pressionar que se rendam aos cessar-fogo ao mesmo tempo em que melhoram a 

visão internacional do país (Idem, p. 396-398). 
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 Ampliando a discussão de que existe participação não apenas do próprio 

Estado, como de outros, nas insurgências étnicas birmanesas, Jonsson e Brennan 

(2013) fazem uma comparação entre o caso do United Wa State Army (UWSA), 

mais antigo grupo birmanês insurgente, e o caso das Forças Armadas da Colômbia, 

as FARC.  

Os autores observam que a maior parte da literatura sobre narcotráfico 

relaciona-o com grupos armados rebeldes e conflitos internos, denotando que a 

tendência deste mercado é fomentar os já prolongados desentendimentos entre 

minorias étnicas e os Estados, ampliando seus desafios. Entretanto, uma questão 

que esses acadêmicos trazem é que, ainda que a literatura aponte que a crescente 

receita desses grupos gere maiores investimentos em aumento de pessoal, na 

realidade, ao enfrentar exércitos bem treinados e paramentados, o maior número de 

combatentes não se traduz em alta capacidade de sucesso no front (JONSSON; 

BRENNAN, 2011, p. 2).  

Na verdade, para conseguir se equiparar às forças governamentais, apenas 

tendo acesso a materiais bélicos de alta tecnologia e estratégicos, como no caso dos 

sistemas de Defesa Antiaérea portáteis, é que os insurgentes têm maiores chances 

de serem vitoriosos nos combates. Os autores afirmam que esse acesso a tais 

armamentos só é possível por meio do apoio ativo ou passivo advindo de Estados e 

que sem o envolvimento e facilitação destes, é bem complicado para insurgentes 

conseguir facilmente algo do gênero (Idem). 

 Após analisar as características e desenvolvimentos dos dois grupos, 

Jonsson e Brennan afirmam que os equipamentos militares obtidos pelo UWSA 

partiram da China e também da Rússia, além de grupos nesses países proverem 

treinamentos e munições e que, apesar de serem um tanto obsoletos 

tecnologicamente, ainda têm capacidade de enfrentar de maneira eficaz uma força 

aérea birmanesa não muito bem equipada; fato que lhes garante certa autonomia 

diante do cenário apresentado por Meehan (2011) (JONSSON; BRENNAN, 2011, p. 

9-15).  

Em contrapartida, os colombianos não tiveram extremo apoio externo nesse 

sentido, não conseguindo se proteger com êxito das incursões aéreas das Forças 

Armadas nacionais, gerando desmembramento do grupo, além de evasões de 

combatentes. Assim, os autores concluem que além de capacidade numérica e de 

inteligência, o acesso à armamentos de nível militar, facilitado por redes legais ou 
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ilegais em outros Estados, é também um fator importante a ser considerado quando 

se analisa o sucesso ou insucesso de grupos insurgentes (Idem). 

 De toda forma, tendo acordos lícitos ou não com grupos insurgentes, o 

governo militar estava conseguindo avançar nos objetivos para o desenvolvimento 

do país. Mya Than (2005) também destaca que, apesar do crescimento econômico 

no sentido geral, em termos per capita o nível de sucesso não foi o mesmo, pois a 

má alocação de recursos públicos não melhorou da forma como seria necessária às 

condições sociais das pessoas. Em um documento de 1998 da Organização das 

Nações Unidas, a autora destacou que:  

O crescimento econômico pode ser sustentado apenas quando há 
investimentos correspondentes nas pessoas - na melhoria de sua saúde, 
educação e padrões de vida. Embora a economia tenha registrado taxas 
positivas de crescimento econômico nos últimos anos, os gastos públicos 
em Mianmar vêm caindo constantemente (THAN, 2005, p. 79. Tradução 
nossa)101. 

 

Somados a essas mudanças, ainda estavam ativos os grupos de oposição, 

como a NLD e outros insurgentes que não haviam entrado em acordos com as 

Forças Armadas. Em 1991, Aung San Suu Kyi foi ganhadora do Prêmio Nobel da 

Paz por sua luta contra a opressão do regime militar; no entanto, por estar sob 

prisão domiciliar, seu filho recebeu o prêmio em seu nome. Em seu discurso102, 

ressaltou que: 

Esse regime reduziu a "Terra de Ouro" da Birmânia, outrora próspera, a 
uma das nações mais pobres do mundo. Mesmo em seus pensamentos 
mais secretos e profundos, mesmo os que estão no poder agora em 
Rangoon sabem que seu destino será o mesmo de todos os regimes 
totalitários que procuram impor sua autoridade através do medo, repressão 
e ódio. Quando a atual luta birmanesa pela democracia eclodiu nas ruas em 
1988, foi a primeira do que se tornou um maremoto internacional de tais 
movimentos por toda a Europa Oriental, Ásia e África. Hoje, em 1991, a 
Birmânia permanece conspícua em seu sofrimento contínuo nas mãos de 
uma junta repressiva e intransigente, o Conselho de Estado para 
Restauração da Lei e da Ordem. No entanto, o exemplo daquelas nações 
que alcançaram com êxito a democracia transmite uma mensagem 
importante ao povo birmanês; que, em última instância, através da pura 
inviabilidade econômica do totalitarismo, este regime atual será varrido. E 
hoje, diante do aumento da inflação, de uma economia mal administrada e 

 
101 No original: “Economic growth can be sustained only when there are corresponding investment in 
people — in improving their health, education and living standards. Even though the economy has 
been recording positive rates of economic growth in recent years, public expenditure in Myanmar has 
been steadily falling”. THAN, Mya. Political and Economic Development of Myanmar: An Overview. In: 
Myanmar in ASEAN: Regional cooperation experience. Singapura: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2005. p. 89. 
102 ARIS, Alexander. Aung San Suu Kyi’s Acceptance Speech. Oslo: 1991. Disponível em: 
<https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1991/kyi/26191-aung-san-suu-kyi-acceptance-speech-
1991/>. Acesso em: mar. 2020. 
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do Kyat quase sem valor, o governo birmanês está, sem dúvida, colhendo o 
que plantou (SUU KYI, 1991. Tradução nossa)103. 

 

 Quase como um presságio, em 1997 uma crise econômica atingiu os países 

asiáticos e mitigou em certa proporção os avanços que estes estavam tendo. 

Mianmar acompanhou em parte esse declínio, mas conseguiu manter certo nível de 

crescimento econômico, embora os investimentos em saúde e educação tenham 

sido deixados de lado desde a abertura econômica. Neste mesmo ano a SLORC 

mudou seu nome para State Peace and Development Council (Conselho Estatal de 

Paz e Desenvolvimento. SPDC, em inglês) objetivando reformular e melhorar sua 

imagem.  

 Também em 1997, juntamente com Laos e Camboja, Mianmar foi admitido 

como integrante da ASEAN, gerando uma onda de protestos por parte dos Estados 

Unidos e Inglaterra, que acusavam o país asiático de crimes humanitários e 

reforçavam a necessidade de boicote e bloqueios econômicos. Sobre esse aspecto, 

conforme apontado por Robert Cribb (1998, p. 54), a decisão não era meramente 

econômica, mas também tinha aspectos geopolíticos: 

Havia duas questões em jogo. Primeiro, o direito da ASEAN de determinar 

quem seriam seus próprios membros, uma questão de grande sensibilidade, 

dada a intenção original de que a ASEAN fosse um meio de excluir a 

interferência das grandes potências da região do Sudeste Asiático. 

Segundo, os motivos pelos quais o Ocidente pedia a exclusão da Birmânia, 

ou seja, práticas políticas internas inaceitáveis. A própria ASEAN não 

apenas se baseia no princípio da não-interferência mútua nos assuntos 

internos de seus membros. Além disso, vários de seus membros são 

rotineiramente criticados nos círculos internacionais por suas deficiências 

democráticas e por várias categorias de abuso de direitos humanos. Admitir 

que essas deficiências podem ser motivos para negar a participação da 

ASEAN na Birmânia parece que a maioria dos líderes da ASEAN é um 

precedente perigoso e indesejável [...]. Os estados da ASEAN consideram 

uma questão de honra e princípio que a admissão vá adiante, mesmo que 

haja bons argumentos contra ela. A ASEAN "não pode ser intimidada", disse 

o presidente das Filipinas, Fidel Ramos, em entrevista coletiva em 4 de julho 

 
103 No original: “This regime has through almost thirty years of misrule reduced the once prosperous 
‘Golden Land’ of Burma to one of the world’s most economically destitute nations. In their heart of 
hearts even those in power now in Rangoon must know that their eventual fate will be that of all 
totalitarian regimes who seek to impose their authority through fear, repression and hatred. When the 
present Burmese struggle for democracy erupted onto the streets in 1988, it was the first of what 
became an international tidal wave of such movements throughout Eastern Europe, Asia and Africa. 
Today, in 1991, Burma stands conspicuous in its continued suffering at the hands of a repressive, 
intransigent junta, the State Law and Order Restoration Council. However, the example of those 
nations which have successfully achieved democracy holds out an important message to the Burmese 
people; that, in the last resort, through the sheer economic unworkability of totalitarianism this present 
regime will be swept away. And today in the face of rising inflation, a mismanaged economy and near 
worthless Kyat, the Burmese government is undoubtedly reaping as it has sown” (Idem). 
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de 1997. O sentimento de cerco na ASEAN foi ilustrado graficamente pelo 

primeiro-ministro da Malásia, Mahathir, quando atribuiu a crise monetária à 

determinação ocidental de punir a ASEAN por admitir a Birmânia (CRIBB, 

1998, p. 54. Tradução nossa)104. 

 

 Outro aspecto em consonância com a admissão de Mianmar, apontado pelo 

autor acima citado e também trazido por Emmers (2005) é o fator China: a decisão 

de ter o país por perto era importante para conter sua crescente influência em 

Yangon. Desde essa década, Pequim estava em constantes disputas com países do 

Sudeste Asiático pelo Mar do Sul da China; como Mianmar além de não possuir 

contendas com os chineses ainda estabeleceram relações bastante próximas, tê-lo 

ao lado dos demais países dentro da ASEAN poderia aliviar as tensões com a 

China. Ademais, os recursos naturais abundantes do país e sua mão de obra barata 

eram também atrativos interessantes e vantajosos tanto à Associação quanto a 

Pequim. 

Enquanto isso, a situação em relação aos grupos étnicos permanecia quase 

que inalterada: a maioria dos que haviam negociado cessar-fogo eram recém-

formados ao passo que aqueles que haviam resistido continuavam sendo 

perseguidos pelas forças armadas do governo e sendo relegados às regiões 

fronteiriças. Esse cenário cabe no que Butler et. al. (2007, p. 3-4) declaram como 

sendo o estado em que o “Estado” coloca as pessoas: por ser aquele que define as 

questões de pertencimento e não pertencimento, gera situações em que o não 

pertencimento é um estado quase permanente de muitos dentro do cenário nacional. 

Conforme observado por Mbembe (2018, p. 19-20): 

A percepção da existência do Outro como um atentado contra minha vida, 

como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica 

reforçaria meu potencial de vida e segurança, é este, penso eu, um dos 

 
104 No original: “There were two issues at stake here. First was the right of ASEAN to determine who 
its own members would be, a matter of great sensitivity given the original intention that ASEAN should 
a means of excluding great-power interference from the Southeast Asian region. Second was the 
grounds on which the West was asking for Burma to be excluded, namely unacceptable internal 
political practices. Not only is ASEAN itself built on the principle of mutual noninterference in the 
domestic affairs of its members. In addition, several of its members are themselves routinely criticized 
in international circles for their democratic shortcomings and for various categories of human-rights 
abuse. To concede that such shortcomings might be grounds for denying ASEAN membership to 
Burma appeared to most of the ASEAN leaders to be a dangerous and undesirable precedent [...]. 
The ASEAN states felt it to be a matter of honor and principle that the admission go ahead, even if 
there were good arguments against it. ASEAN "cannot be bullied", said the Philippines' president, 
Fidel Ramos, in a press conference on July 4, 1997. The sense of siege in ASEAN was graphically 
illustrated by Malaysia's out-spoken prime minister, Mahathir, when he attributed the Asian currency 
crisis to a Western determination to punish ASEAN for admitting Burma”. In: CRIBB, Robert. Burma's 
entry into ASEAN: background and implications. Asian Perspective, 1998. p. 54. 
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muitos imaginários de soberania, característico tanto da primeira quanto da 

última modernidade. 

  

 O não reconhecimento e perseguição de outras minorias que alegadamente 

teriam suas origens na China ou na Índia eram a demonstração da força “soberana” 

do governo militar birmanês. Tais grupos eram perseguidos pelas legislações, pelas 

ações armadas que os expulsavam de seus lares e tiravam suas vidas. 

Durante todo o governo militar, a sociedade birmanesa encarou restrições das 

liberdades individuais, direitos de assembleia, de votar, expressão e outros. Cerca 

de 13 comandos militares foram estabelecidos nas diversas regiões do país, nas 

quais, como aponta Hudson-rodd e Hunt (2005, p. 511. Tradução nossa): “O 

Comando Nordeste ‘acabou com grupos insurgentes’; o Comando Sul ‘aniquilou os 

insurgentes remanescentes da União Nacional Karen’ (KNU); o comando do sudeste 

‘massacrou os grupos insurgentes da KNU e assumiu a segurança nas estradas’". 

Cidades foram arrasadas, comida e suprimentos das populações confiscados, 

colheitas queimadas e propriedades apreendidas em nome do Estado.  

Essas ações de “pacificação” foram por muitas vezes denunciadas como 

abusos dos Direitos Humanos e provocaram sanções do Ocidente, fazendo com que 

muitas nações, como os EUA e algumas da União Europeia, deixassem de investir e 

comercializar com o país. Entretanto, essas sanções não impactaram de maneira 

crucial na economia do Estado, pois a partir dos anos 2000 foram descobertas novas 

fontes de hidrocarbonetos, que permitiram a Mianmar reerguer em parte sua 

economia e se tornar estrategicamente relevante às nações do entorno.  

 

3.3.5 O novo milênio (2000 – 2019) 

Aproveitando o vácuo deixado pelo Ocidente, a China se inseriu como um 

importante parceiro, firmando acordos de construção de infraestrutura, gasodutos, 

oleodutos que são importantes a Pequim, pois sua principal rota comercial é feita 

pelo estreito de Málaca, cuja instabilidade é constante, além da presença da sétima 

esquadra norte-americana no Pacífico; fatos que tornam importante o transporte 

comercial terrestre (WEBB, 2017). Nesse sentido, fazia-se de crucial importância a 

pacificação das regiões, especialmente nos locais mais ao norte e na fronteira sino-

birmanesa (SHERPA; 2016, p. 7-8). 
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Assim como ocorrido no Brasil durante a década de 1950, em 2005 o governo 

birmanês mudou a capital de Rangoon para Naypyidaw, localizada mais ao centro 

do país e mais distante dos cernes das convulsões sociais. A argumentação e 

propaganda para a construção de Brasília, como aponta Rodrigues (1990, p. XIV) foi 

fundamentada nas ideologias do nacional-desenvolvimentismo que preconizavam o 

nascimento de uma “nova era” baseada na industrialização, modernidade e 

progresso.  

No caso de Mianmar, ainda que não fosse liderado pelo “nacional-

desenvolvimentismo”, a junta militar apontava Rangoon como sendo o centro da 

administração colonial, voltada para o exterior e plena de influências externas; em 

contrapartida, Naypyidaw por estar no centro do país, seria o verdadeiro hub de 

transportes a todas as regiões do Estado e onde se concentravam as mais 

importantes obras de hidrelétricas e infraestruturas agrícolas. Além disso, também 

foi justificada como uma tentativa de recuperar a herança cultural e legitimidade do 

passado, unindo-as à intenção de caminhar rumo à modernidade (BALL, 2009, p. 1-

2). 

Em agosto de 2007, novos protestos marcaram a história do país e, dessa 

vez com proporções internacionais no que ficou conhecida como “Revolução do 

Açafrão”: naquele mesmo mês o governo anunciou que retiraria os subsídios para 

gás natural e diesel, o que rapidamente impactou nos bens de consumo, elevando a 

inflação e encarecendo produtos básicos, como arroz e óleo de cozinha. Assim, 

ativistas pró-democracia e outras células da oposição se organizaram para realizar 

protestos e passeatas, que foram rapidamente reprimidas pelas Forças do governo.  

Mesmo com esse cenário, os protestos continuaram acontecendo e se 

espalharam para outras cidades, além de estudantes e políticos, os monges budistas 

também se integraram às passeatas; no entanto, foram duramente contidos, sendo 

atacados pelas milícias controladas pelo governo, atados a postes, espancados, 

mortos e tiveram seus trajes arrancados. Tais fatos causaram grande choque, pois 

essas figuras religiosas representam um importante setor na cultura nacional, e a 

Aliança dos Monges Birmaneses exigiu um pedido de desculpas do governo e, não 

obtendo-o, organizaram-se em massa tomando as ruas da capital. Por serem suas 

vestimentas da cor amarela, a movimentação ganhou o nome de “açafrão” 

(CHOWDHURY, 2008, p. 6).  
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Conforme apontado por Behera (2016, p. 34), no processo de construção do 

Estado, o governo que pretende realizar esse processo não aceita intervenção de 

outros atores que desafiem a ordem interna ou ao menos o monopólio da força do 

controle estatal. Seguindo essa lógica, o SPDC respondeu aos protestos de maneira 

dura, fazendo prisões em massa, cometendo assassinatos, invadindo monastérios e 

detendo todos os que julgassem suspeitos.  

Era o primeiro grande protesto que a nação realizava desde 1988, mas 

diferentemente deste último, a junta militar não contava com o poder da internet para 

que suas ações excessivas em conter as passeatas fossem expostas ao redor do 

mundo: em posse de celulares e câmeras, muitos presentes nas demonstrações 

filmaram as ações repressivas das forças armadas e enviaram para jornais dos 

países do entorno, como a Tailândia, e postaram em seus blogs e outras redes 

fazendo com que as imagens e notícias viralizassem (CHOWDHURY, 2008, p.  9).  

Pegos de surpresa, mas objetivando conter quaisquer outros vazamentos do 

que estava acontecendo no país, o governo interrompeu totalmente o funcionamento 

da internet e suspendeu os serviços das redes celulares; acredita-se que cerca de 

30 pessoas tenham morrido durante os três meses de manifestações, número muito 

menor do que ao final dos anos 1980, sobretudo por conta da maior vigilância às 

ações da Ditadura acarretada pela difusão da internet (Idem, p. 14). 

Behera (Op.cit.) também destaca que um dos processos mais complicados da 

construção do Estado é a legitimidade política, e essa legitimidade é questionada 

quando o Estado falha em responder de maneira adequada às questões de 

desenvolvimento, redução da pobreza, educação e outras. Assim, as insurgências 

são as principais formas de oposição e manifestação dessa deslegitimidade do 

Estado e um dos principais obstáculos para a construção das nações.  

Visando restabelecer o controle sobre a população, no início de 2008, o 

SPDC realizou uma Assembleia com alguns partidos para formular uma nova 

Constituição; entretanto, durante essa reunião muitos partidos e proposições foram 

vetados, deixando espaço apenas para as ideias que os militares apresentavam. Em 

fevereiro daquele ano a proposta constitucional foi aprovada no Congresso e 

enviada para que um referendo nacional ocorresse no dia 10 de maio para ser 

votado e escolhido ou não pela população (GAI, 2008, p. 7-8). 

No entanto, no dia 27 de abril o país foi atingido por um devastador fenômeno 

natural, o Ciclone Nargis. Apesar de ter afetado também a China e a Índia, foi em 
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Mianmar o maior impacto: cerca de 140 mil mortos, mais 800 mil deslocados e 

desalojados e, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários (OCHA), 2,4 milhões de pessoas foram diretamente afetadas 

pela tempestade.  

Langmore e McLachlan-Bent (2011, p. 38) afirmam que devido à proporção 

do ciclone já seria bastante complicado à uma nação bem desenvolvida e 

estruturada conseguir responder de maneira adequada aos efeitos da situação sem 

a necessidade de assistência internacional; no caso de Mianmar, seria ainda mais 

difícil o restabelecimento da normalidade: vilas foram destruídas, colheitas 

prejudicadas, arrozais inundados de água salgada e animais de criação das 

fazendas morreram; as regiões mais prejudicadas foram as que eram as principais 

responsáveis pela produção econômica do país (SELTH, 2008, p. 386).  

Somado a essa realidade, o SPDC recusou num primeiro momento ajuda 

humanitária da ONU e de outras nações; além disso, o Tatmadaw, que teria 

recursos, estrutura e pessoal suficientemente organizado para as ações necessárias 

em aliviar em parte a situação, não foi devidamente movimentado para agir. A oferta 

de apoio financeiro da Comunidade Internacional, somando cerca de U$30 milhões, 

foi aceita apenas no dia 06 de maio e somente após a junta militar estabelecer que 

controlaria a distribuição dos valores. Os vistos para trabalhadores estrangeiros 

demoravam a ser aprovados, além dos suprimentos enviados que se acumulavam 

nos territórios dos países do entorno esperando autorização da entrada no país 

(Idem, p. 388).  

Após grande pressão externa, o governo começou a aceitar o apoio, mas 

apenas das nações designadas como “amigas”, Estados Unidos, França e Inglaterra 

foram proibidos de entrar no território via terrestre ou aérea; ainda, os trabalhadores 

estrangeiros, ONGs e outras entidades tinham seus deslocamentos e ações 

rigidamente controlados pelas forças militares. Era clara a postura do país de se 

preocupar em primeiro plano com as questões de segurança nacional, baseada no 

medo de uma invasão/intervenção externa com a desculpa de ajuda humanitária, em 

detrimento da recuperação da população e infraestrutura (SELTH, 2008, p. 388-389). 

Essa preocupação de intervenção externa não era de todo infundada: naquele 

mesmo período, as discussões sobre o conceito de Responsabilidade de Proteger 
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(R2P)105 continuavam sendo levantadas na ONU. Por ter em si a ideia de dever ou 

direito de uns países intervirem em outros nos casos de atrocidades, o conceito 

causava grandes desentendimentos, tendo-se em vista que confrontava o princípio 

de soberania. O então secretário das Nações Unidas na década de 1990 havia 

declarado que a soberania não deveria ser lida como um direito, mas sim como uma 

responsabilidade, afirmando que “os Estados estavam a serviço de seu povo e não 

vice-versa” (LANGMORE; MCLACHLAN-BENT, 2011, p. 46).  

Segundo David Chandler (2006), muitos dos discursos que visam o alcance 

da paz, progresso e prosperidade das nações em desenvolvimento, na verdade, são 

formas de continuar perpetuando a dependência dos tempos de colonização, nos 

quais os grandes Impérios se favoreciam por terem o controle de outros territórios. 

Dessa forma a adoção de práticas imperialistas ou colonialistas, embora negadas 

pelas grandes potências, continuariam a ser impostas ao mundo em 

desenvolvimento através de mecanismos mais sutis de controle. Assim, é possível 

compreender, em certa medida, a preocupação dos militares de terem grande 

presença estrangeira em seu país. 

Outra justificativa de preocupação com intervenções internacionais era um 

possível impedimento da realização do referendo para aprovação da Constituição 

que havia sido proposta; apesar de nas áreas mais afetadas as votações terem sido 

adiadas em duas semanas, o governo pressionava continuamente para que o 

processo acontecesse. Os pedidos para que fosse realizado num outro momento 

foram ignorados e, assim, em julho daquele ano, o referendo aprovou a proposta 

com cerca de 93% dos votos em um total de 98% de participação (GAI, 2008, p. 1).  

Tanto nacional como internacionalmente, esses resultados foram vistos como 

manipulados pela junta militar, tendo-se em vista que segundo relatos, as 

 
105 Com a desestabilização interna causada pela presença de diferentes etnias em espaços comuns 
devido à colonização em países da África, bem como à unificação forçada na Iugoslávia e no Timor-
Leste, desde a década de 1990, a ONU estabelecia como política a realização de intervenções 
militares de pacificação, objetivando estabilizar as situações internas nos países. No entanto, 
algumas dessas ações foram bastante criticadas por seu caráter impositivo e, de certa forma, 
imperialista. Assim, em 2001, foi composta no Canadá a Comissão Internacional de Intervenção e 
Soberania do Estado (ICISS, em inglês), para discutir acerca de quando e de que forma seria 
apropriado realizar tais intervenções. Assim, nascem um conjunto de normas conhecidas como 
“Responsabilidade de Proteger” (R2P) que estabelecerão os mecanismos e conceitos basilares para 
a realização dessas Operações da ONU, visando à manutenção da paz e da segurança. In: VILLENA 
DEL CARPIO, David Fernando Santiago et al. A Responsabilidade de Proteger e o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas: Uma análise dos argumentos apresentados no caso da Intervenção 
Humanitária na Líbia e o reflexo no caso sírio no período 2011-2012. Dissertação (Programa de Pós-
Graduação Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Santa 
Catarina. 169 p. 2014). 
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autoridades nos locais de votação marcavam as fichas de maneira a favorecer o 

resultado, independentemente das escolhas dos eleitores; muitos não tiveram a 

oportunidade de ler a proposta ou debatê-la, além de saberem que sofreriam 

grandes represálias caso fossem contra as autoridades (Idem). 

Possivelmente a pressa em aprovar o documento e torná-lo oficial, era devido 

aos aspectos bastante controversos que estabelecia: a União nacional e a não 

desintegração da unidade centralizada; a liderança das forças armadas na 

participação como líderes políticos, obtendo 25% dos assentos nos órgãos 

representativos, detendo poder de veto; as minorias étnicas que, apesar de 

reconhecidas, não possuíam poder para celebrar suas culturas e idiomas; além da 

secessão de qualquer parte do território ser proibida (GAI, 2008, p. 18).  

Foi determinado também que só poderiam se candidatar a cargos políticos 

aqueles que fossem genuínos cidadãos birmaneses, não podendo ter parentesco ou 

relação com outros que possuíssem dupla nacionalidade ou que não residissem no 

país há pelo menos dez anos consecutivos (Idem). Essa decisão era uma clara 

afronta e proibição aos líderes da NLD, especialmente Aung San Suu Kyi, que era 

casada com um inglês, possuía dupla nacionalidade e filhos reconhecidos como 

cidadãos britânicos.  

Apesar das controvérsias, essa versão da Constituição foi adotada. Enquanto 

isso, as respostas para conter os efeitos do ciclone foram largamente controladas 

pelo governo e, apesar dos esforços internacionais e de ONGs em contribuir para a 

mitigação das circunstâncias, cerca de três anos após o evento, milhares de 

pessoas ainda estavam passando por muitas dificuldades para conseguir reconstruir 

suas vidas (ZAW, 2016, p. 71). 

As eleições de 2010, para a surpresa de ninguém, teve como vencedor o 

partido criado e apoiado pelos militares, o Partido da União e Desenvolvimento 

Solidário (USDP, em inglês), que conquistou 60% dos assentos nas duas Câmaras 

do Parlamento e garantiu ao Tatmadaw controle de outros 25%. A NLD boicotou 

esse processo eleitoral que havia excluído diversos candidatos, principalmente das 

minorias étnicas que não haviam entrado em acordo com o governo, além de não ter 

nenhuma garantia de que seria uma disputa livre e justa, pois os militares 

controlaram com mãos de ferro cada passo do processo.  

Além disso, no dia da votação, aconteceram algumas questões 

administrativas nas zonas eleitorais que impediam os votos e, durante a semana da 
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eleição, houve interrupção dos serviços de internet. Apesar de ter sido reportada 

como parte de ataques externos, teve seu fim no dia seguinte ao processo 

eleitoral106. O novo governo era composto por empresários, militares da reserva e 

outros desses grupos de apoio. 

Embora os militares tenham se esforçado para estabelecer os acordos de 

cessar-fogo, em 2009, alguns grupos que haviam sido os primeiros a estabelecer 

essas negociações durante a década anterior, acabaram por quebrá-las. Holliday 

(2010, p. 24) aponta que desde a independência e a tentativa de se tornar um 

Estado reconhecido como tantos outros, os problemas centrais da nação birmanesa 

são o nacionalismo e os conflitos étnicos. Ainda que no discurso, o objetivo dos 

militares com a realização das eleições em 2010 fosse levar o país ao “caminho da 

democracia”, na prática era uma fachada para um controle militar cada vez mais 

rigoroso.  

Citando o trabalho de Snyder e Mansfield (1995; 2005) sobre democratização 

e violência, o autor afirma que existem dois lados nas discussões a respeito das 

transições que precisam ser feitas, incluindo as questões étnicas: de um lado há os 

que defendem a separação dos grupos étnicos e seus estabelecimentos em regiões 

mais autônomas; do outro, defende-se inclusão das identidades buscando 

alinhamento político entre as mesmas, principalmente nos primeiros estágios da fase 

democrática (HOLLIDAY, 2010, p. 26).  

No caso birmanês, o segundo argumento é o que veio prevalecendo no 

ambiente político desde a época de Aung San, com o Acordo de Panglong e a 

promessa de participação política. Posteriormente, isso também ficou claro com os 

governos militares e a determinação do estabelecimento de um Estado Unitário 

independentemente das questões étnicas; e até mesmo com o discurso de Aung 

San Suu Kyi em 1988 que reforçava a importância da “união” para que o objetivo 

democrático fosse conquistado.  

Ainda assim, as origens e as demarcações étnicas estiveram fortemente 

estabelecidas durante todo o processo colonial e também na organização para a 

saída dos britânicos, além disso, a tentativa da SPDC de colocar os grupos armados 

com os quais havia estabelecido acordos como membros das Forças de Fronteiras 

 
106 WILSON, Trevor. The significance of Myanmar’s 2010 election. New Mandala, dez. 2010. 
Disponível em: <https://www.newmandala.org/the-significance-of-myanmar%E2%80%99s-2010-
election/>. Acesso em: mar. 2020. 
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(BGF, em inglês) comandadas pelas polícias e pertencente à hierarquia do 

Tatmadaw, já que esses não quiseram se desarmar antes de suas demandas serem 

atendidas, causou ainda mais tensão tanto do lado dos militares quanto do lado dos 

“rebeldes” (JONES, 2014, p. 154).  

Apesar de ter estabelecido alguns acordos de cessar-fogo, esses 

acontecimentos não foram acompanhados de processos de paz inclusivos e de 

progresso político nas demandas feitas por esses grupos, o que impactou na 

estabilidade e durabilidade das negociações. Em 2011, por exemplo, os Kachins 

romperam com o acordo traçado em 1994, pois um projeto do governo com a China 

construiria barragens de uma Usina Hidrelétrica no território da etnia que temia que 

tais construções causassem prejuízos a uma região de vasta importância e 

significado cultural e ambiental. O governo respondeu de maneira agressiva, 

diversas pessoas entre combatentes e civis foram mortas107 durante esses embates.  

Para a Administração, não era interessante perder investimentos, 

principalmente dos chineses, tendo-se em vista que durante aquela década e a 

anterior foram o estabelecimento do setor energético e exploração de gás e petróleo 

que possibilitaram certa recuperação econômica em meio às diversas sanções 

internacionais aplicadas por parte do Ocidente. Além disso, a decisão do governo de 

entrar em conflito ao invés de traçar novas estratégias de pacificação revela que 

desde a década de 1990, a tentativa de tornar essas milícias em forças de fronteira 

era para cessar as hostilidades visando à continuidade dos militares no poder, 

podendo explorar outras áreas que ainda não haviam entrado, como a de 

prospecção de recursos naturais, e não verdadeiramente para que a paz fosse 

atingida (SADAN, 2015, p. 4). 

Um dos aspectos que influenciam nessa restrição ao separatismo das 

minorias étnicas é a presença de valiosos recursos naturais como óleo, gás, minas 

de carvão, estanho, cobre, ouro e pedras preciosas, principalmente jade; que estão 

dispostas nas áreas reivindicadas pelos grupos armados. Zaw et. al (2017, p. 4) 

afirmam que os primeiros estudos geológicos realizados no país foram após a 

primeira guerra anglo-birmanesa em 1826 e publicados em diversos journals da 

época.  

 
107 WATTS. Jonathan. Dozens killed in Burma amid clashes over Chinese dams. The Guardian, 2011. 
Disponível em <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/16/china-burma-hydropower-clashes>. 
Acesso em: mar. 2020 
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Além disso, em 1851 foi criado o Geological Survey of India (GSI), uma 

instituição responsável por realizar pesquisas de ordem geológica para que fossem 

mapeados os recursos naturais das colônias britânicas. Ao longo dos conflitos, 

conforme as regiões birmanesas derrotadas iam sendo incorporadas ao Império 

britânico, novas pesquisas eram realizadas. O autor afirma: 

Nesse momento [1885], compilando dados geológicos dispersos e usando 
evidências de mineração e outras atividades, o potencial mineral e de 
hidrocarbonetos de todo o país poderia ser visualizado. Por exemplo, 
considerou-se que havia um excelente potencial de petróleo e gás natural 
nas bacias terciárias do centro de Mianmar e nas áreas costeiras ao longo 
da baía de Bengala, no mar de Andaman e nas ilhas da costa. Havia boas 
perspectivas minerais de estanho e tungstênio em Kayah e Tanintharyi, de 
gemas na região de Mogok, de chumbo, zinco e prata no platô de Shan, de 
ouro no maciço de Wuntho no cinturão central e no estado de Kachin, além 
de outros metais e minerais diferentes em outras partes do país (ZAW et. 
al., 2017, p. 4. Tradução nossa)108. 

 

 Na figura abaixo é possível compreender esse mapeamento mais recente: 

 

 
108 No original: “At this time, by compiling scattered geological data and using evidence from mining 
and other activities, the mineral and hydrocarbon potential of the entire country could be visualized. 
For example, it was appreciated that there was excellent oil and natural gas potential in the Tertiary 
basins of Central Myanmar and in the coastal areas along the Bay of Bengal, the Andaman Sea and 
the offshore islands. There were good mineral prospects for tin and tungsten in Kayah and 
Tanintharyi, for gems in the Mogok area, for lead, zinc and silver in the Shan Plateau, for gold in the 
Wuntho Massif in the Central Belt and in Kachin State, as well as other different metals and minerals 
in other parts of the country” (Idem). 
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Figura 9: Geografia dos recursos naturais em Mianmar  

(In: WOODS, 2019, p.14) 

 

Em contrapartida, é possível também visualizar a distribuição dos grupos 

armados das minorias étnicas no território: 
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Figura 10: Geografia dos conflitos armados ativos em Mianmar  

(In: THE ASIA FOUNDATION, 2017, p. 14) 

 

Mesmo dotado de vastos recursos naturais, os conflitos armados também 

presentes nessas regiões complicam a exploração: além dos conflitos diretos, 

existem etnias que desenvolveram suas próprias legislações envolvendo políticas 
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sobre seus territórios e o gerenciamento dos recursos naturais, estabelecendo-os 

como parte de práticas consuetudinárias que direcionam o retorno dessas 

explorações de recursos para provisão de serviços como saúde e educação 

(WOODS, 2019, p. 7). Durante as negociações para os acordos de cessar-fogo, o 

gerenciamento dos recursos naturais dos territórios foram constantemente parte das 

demandas dos grupos étnicos e largamente ignorados pelos militares, que 

clamavam a necessidade de “união”. 

Em 2015, no entanto, havia esperanças de que a situação fosse se 

transformar: novas eleições foram realizadas e o partido de Aung San Suu Kyi foi 

eleito com aproximadamente 80% dos votos nas duas Casas, garantindo uma vitória 

quase tão elevada quanto nas eleições de 1991; a diferença foi que os militares 

concordaram em passar o governo do país ao partido vencedor.  

Ainda assim, Suu Kyi não pode assumir como Presidente, pois a Constituição 

de 2008 continuava em vigor e proibia que pessoas com dupla nacionalidade ou que 

fossem casadas com estrangeiros assumissem a liderança do governo. No início do 

mandato em 2016, Suu Kyi foi apontada como Conselheira de Estado, enquanto U 

Htin Kyaw assumia a presidência do país; no entanto, Suu Kyi é conhecida por ser a 

líder de facto da nação. 

Muitas expectativas foram colocadas nesse processo eleitoral, sobretudo a 

respeito de uma nova era democrática e a transição para uma nova realidade, na 

qual o povo teria maior participação e seus anseios seriam atendidos e resolvidos, 

especialmente em relação às questões étnicas. Logo no primeiro ano de mandato, 

estabeleceu-se a construção da paz como uma das prioridades do governo, tendo-

se em vista que a própria construção do Estado não foi realizada de maneira 

completa após a independência em 1948 devido aos desentendimentos políticos 

internos que envolviam, principalmente, os grupos étnicos.  

Assim, a nova Administração realizou uma Conferência da Paz que ficou 

conhecida como “Conferência de Panglong do Século XXI” e possuía a intenção de 

estabelecer um final coeso e duradouro aos constantes conflitos que assolavam o 

país. A iniciativa era a continuidade do processo de diminuição dos conflitos iniciado 

no governo anterior, entre 2011 e 2016, que caminhava para o desenvolvimento de 

um Acordo Nacional de Cessar-fogo (NCA, em inglês). 

Apesar de todos os grupos terem sido convidados para participar do evento, 

aqueles que não pretendiam ou que não haviam assinado algum acordo 
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anteriormente se enquadravam apenas na condição de “observadores” e, por isso, 

sua participação sugerindo ou emitindo opiniões era vetada, enquanto os demais 

que já haviam assinado ou pretendiam fazer parte de acordos poderiam opinar 

livremente.  

A ideia declarada por Suu Kyi daquela reunião era baseada no “espírito” da 

Conferência de Panglong, ou seja, um arranjo que estabeleceria a paz definitiva 

entre as etnias. No entanto, mesmo utilizando-se desse discurso, as intenções eram 

vistas pelos grupos étnicos com desconfiança, como detalhado no relatório do 

Transnational Institute (2017, p. 28. Tradução nossa): 

Em uma breve troca de discursos, o líder do KIO [Kachin Independence 
Organization] e da UNFC [United Nationalities Federal Council], general N 
'Ban La, disse: “A razão pela qual nós, pessoas da etnia não-Bamar, 
estamos organizando uma revolução armada é por causa da perda das 
garantias de democracia, igualdade nacional e autodeterminação das 
pessoas étnicas estabelecidas no Acordo Panglong”. Por sua vez, Snr-Gen. 
Min Aung Hlaing destacou as dificuldades dos combatentes dos diferentes 
lados: “São os membros do Tatmadaw e nossos irmãos de grupos étnicos 
armados que sofrem diretamente com a falta de paz no país, sacrificando 
seus membros e vidas"109. 

 

 O relatório também destaca que mesmo havendo sinceridade nas ações da 

NLD pelo estabelecimento da paz, não havia uma estrutura funcional que 

conseguisse estabelecer concordância entre os militares (que continuavam com 25% 

do Parlamento, conforme estabelecido pela constituição de 2008) e os grupos 

étnicos, considerando-se que pelo Tatmadaw ser constitucionalmente o responsável 

pelos Ministérios da Defesa, das Fronteiras e de Assuntos Internos, lidava 

diretamente com as questões de insurgência, respondendo a todas da forma como 

lhe conviesse, pois Aung San Suu Kyi não possui controle sobre o setor.  

Poucos meses após a Conferência, uma operação dos militares nos estados 

Arakan e Shan deixou cerca de 70 mil pessoas deslocadas dentre tantas outras 

mortas, após os grupos terem enfrentado as forças estatais. Os conflitos 

continuaram durante o ano seguinte, mesmo em meio à realização do segundo 

encontro, que ocorreu por bastante pressão da China devido à construção dos 

 
109 No original: “In a short exchange of speeches, the KIO and UNFC leader Gen. N’ Ban La said: ‘The 
reason why we, the non-Bamar ethnic people, are staging armed revolution is because of the loss of 
the Panglong Agreement’s guarantees for democracy, national equality and self-determination of 
ethnic people’. For his part, Snr-Gen. Min Aung Hlaing highlighted the hardships of combatants on the 
different sides: ‘It’s the Tatmadaw members and our brethren members of ethnic armed groups, who 
have been directly suffering from...the lack of peace in the country, sacrificing their limbs and lives'”. 
21st Century Panglong Conference. In: TRANSNATIONAL INSTITUTE. Beyond Panglong: 
Myanmar’s National Peace and Reform Dilemma. 2017, p. 28. 
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oleodutos e gasodutos ligando o litoral birmanês até a província de Yunnan, cujo 

caminho era permeado por conflitos que impactariam na conclusão das obras e na 

operação das mesmas (Idem, p. 31-32).  

 Ainda que tenha sido reportado pelo governo e na mídia o evento como um 

grandioso avanço rumo à resolução dos conflitos tendo próximo de 40 princípios 

adotados num acordo; como explica Lynn (2017)110, quantidade não significa 

qualidade e, portanto, dos 45 elementos propostos, ficaram de fora os mais cruciais 

para a efetiva mitigação dos desentendimentos como: “Não deve haver privilégios ou 

restrições especiais de direitos para nenhum grupo étnico; uma União que permita o 

direito à autodeterminação dentro de uma estrutura federal deve ser criada de 

acordo com os resultados do diálogo político; os estados e regiões poderão efetivar 

a autodeterminação conforme prescrito na Constituição de 2008”, dentre outros.  

Se o segundo encontro já foi difícil, o terceiro quase não aconteceu e foi 

postergado diversas vezes, tendo-se em vista que os conflitos entre o Tatmadaw e 

os grupos étnicos não cessaram e sentarem-se à mesa para discutir a paz era um 

processo bastante difícil; além disso, as minorias tinham em mente que não havia 

muito o que esperar, pois o debate era bastante limitado e não poderiam discutir 

assuntos políticos ou segurança. Aung San Suu Kyi declarou no discurso final que 

as questões de segurança eram relevantes para conclusão de um efetivo Acordo de 

Paz e deveriam ser tratadas na conferência seguinte (MON, 2018)111.  

No entanto, o quarto encontro não ocorreu em 2019 por desentendimentos 

entre as Forças Armadas e os grupos que propunham debater acerca da 

federalização do Estado, fato fora de cogitação aos militares, e seria realizado no 

início de 2020; no entanto, devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), foi 

postergado (WUNNA, 2020)112. Até o momento, dos 20 grupos étnicos armados do 

país, dez113 assinaram o Acordo Nacional de Cessar-fogo114. 

 
110 LYNN, Nyan Hlaing. Accord or discord at Panglong?. Frontier Myanmar: jun, 2017. Disponível 
em: <https://frontiermyanmar.net/en/accord-or-discord-at-panglong>. 
111 MON, Ye. Controversy, progress at the third Panglong conference. Frontier Myanmar: jul. 

2018. Disponível em: <https://frontiermyanmar.net/en/controversy-progress-at-the-third-panglong-
conference>.  
112 WUNNA, Sai. Pandemic delays Myanmar peace talks. Myanmar Times: mr, 2020. Disponível 

em: <https://www.mmtimes.com/news/pandemic-delays-myanmar-peace-talks.html>. 
113 SOE, Min Naing. Signatories to persuade ethnic armed groups to sign NCA. Eleven Media 
Group Co. Ltda.: dez, 2029. Disponível em: <https://elevenmyanmar.com/news/signatories-to-
persuade-ethnic-armed-groups-to-sign-nca>. 
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Mandy Sadan (2018, p. 60) aponta que apesar de todas as expectativas a 

respeito das mudanças derivadas da eleição de Aung San Suu Kyi no quadro de 

desentendimentos internos, na realidade, Suu Kyi estava tentando estabelecer um 

novo momento “pós-colonial” para o país, pois ela e o Tatmadaw disputam sobre 

quem seria o verdadeiro herdeiro do legado de Aung San.  

Ainda assim, a Nobel da Paz não se mostrou menos relutante do que as 

Forças Armadas no estabelecimento e na luta de tornar o país uma democracia 

federativa. Na realidade, o Ocidente criou um mito de Suu Kyi colocando-a, talvez, 

na mesma posição de heroína atribuída a seu pai; entretanto, diferentemente do 

predecessor, as falhas de Suu Kyi vêm sendo observadas a longo prazo, causando 

muitas divergências entre sua idealização e quem realmente é, culminando em 

denúncias e rechaço internacional (Idem).  

A esse fato, é interessante pensar sobre o que Neher (1994, p. 949) chama 

de “Democracia ao estilo Asiático”, afirmando que, embora o modelo liberal-

democrático estabelecido pelas nações ocidentais fosse o objetivo último de boa 

parte dos países orientais e algumas de suas características estejam presentes na 

realidade destes, como eleições justas e livres, imprensa livre, não interferência do 

Estado acerca da vida privada dos cidadãos; devido aos diferentes processos de 

construção das nações, existem componentes autoritários que, quando combinados 

com esses elementos, produzem esse jeito específico de democracia asiática.  

Entretanto, do ponto de vista asiático, enquanto os países estiverem se 

desenvolvendo economicamente, a democracia liberal pode ficar em segundo plano; 

o autor afirma então que devem ser tratadas como “semidemocracias” (Idem, p. 

959). Numa linha próxima de pensamento, Lee (2002, p. 836) destaca que as teorias 

de democratização tradicionais não conseguem explicar o que propiciou que 

algumas nações do continente adotassem esse modelo político, enfatizando que os 

aspectos econômico, cultural e colonização britânica, por exemplo, não 

influenciaram nessa transição. Em contrapartida, sua análise aponta que os 

protestos estudantis apoiados pela classe média forte conseguiram impulsionar 

movimentos tais que formaram organizações de oposição cujas ações foram bem-

sucedidas na conquista das demandas democráticas. 

 
114 THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND THE ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS. 
The Nationwide Ceasefire Agreement. Naypidaw: out., 2015. Disponível em: 
<https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MM_151510_NCAAgreement.pdf>. 
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O caso de Mianmar foi diferente, tendo-se em vista que a classe média do 

país era, e ainda é, formada basicamente pelos militares e ex-militares donos de 

empresas ou empresários que se beneficiavam da condescendência dos líderes do 

Tatmadaw em relação ao contínuo funcionamento dos mercado ilícitos e outras 

vantagens. Assim, as passeatas da década de 1990 não foram suficientes para 

dissipar a ditadura, além do que, mesmo as sanções econômicas aplicadas pelo 

Ocidente não tiveram grande impacto no regime, que já contava com a parceria da 

China, pois os abundantes recursos naturais do território birmanês e seu Mercado 

para escoamento de produtos chineses eram (e ainda são) mais relevantes do que 

questões concernentes à violações de Direitos Humanos, por exemplo (NYUN, 2008, 

p. 479). 

 Apesar de se declarar num momento “pós-colonial” e “democrático”, as 

Forças Armadas birmanesas continuam sendo tão ou mais letais quanto a 

dominação britânica: em 2019, Aung San Suu Kyi teve que comparecer ao Tribunal 

Internacional de Haia acionada pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), pois 

Mianmar foi denunciado na Instituição pelas ações do Tatmadaw de “limpeza étnica” 

direcionada aos Rohingya.  

A acusação se baseia na violação da Convenção das Nações Unidas na 

Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948, ratificada pelo país em 

1956; as ações por parte dos militares datam de outubro de 2016 quando um grupo 

armado da região do estado de Arakan atacou postos de fronteira matando nove 

policiais; em contrapartida, as forças nacionais agrediram de maneira coordenada, 

realizando ataques em massa, estupros, torturas, queimando casas e plantações.  

Nessas ações, milhares de pessoas foram atingidas; desde 2015115, os 

muçulmanos habitantes no país têm sido cada vez mais perseguidos pelas forças 

armadas, gerando ondas de migração para nações do entorno, como Bangladesh e 

Tailândia. Apesar de gravíssimas essas e outras ocorrências causadas pelo 

Tatmadaw, o constrangimento internacional causado a um país por não se encaixar 

ou não ter desenvolvido “adequadamente” seu nível de democratização ou 

estruturação do seu Estado, corrobora a persistência da visão colonialista acerca 

dos países do Sul Global.  

 
115 ALFRED, Charlotte.The Boat Of Starving Rohingya Refugees That No Country Will Take In. 
HuffPost: dez., 2017. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/boat-people-
photos_n_7283178?ri18n=true>. Acesso em mar. 2020. 
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Cabe observar que tais situações que provocam acusações como essas não 

teriam sido causadas em primeiro lugar, caso a história fosse outra e esses países 

houvessem tido liberdade de estabelecer suas nações de acordo com seus próprios 

preceitos e modelos. 

Em 2009, os ataques do governo birmanês no estado Shan causaram uma 

horda de quase mais de 40 mil refugiados de Mianmar adentrando a província de 

Yunnan, gerando uma preocupante crise de refugiados à China. Em 2018, a 

UNHCR116 estimou que existem cerca de 1,1 milhão de refugiados birmaneses, 

sendo os países de destino principalmente Malásia e Bangladesh, além dos já 

citados previamente. Essa situação amplia a tensão regional, pois é um grande 

desafio aos países do entorno lidar com esse cenário, tendo-se em vista que já 

existem muitas questões sociais com suas próprias populações nativas. 

No caso da Tailândia, os primeiros refugiados birmaneses chegaram ao país 

em 1984, fugindo da Operação “Four Cuts” e de outras perseguições por parte dos 

militares; trinta anos mais tarde, os campos de refugiados cresceram e o maior deles 

possui mais de 35 mil residentes117.  

Embora haja cerca de 17 agências118 da ONU em Mianmar e também nos 

campos de refugiados, em 2019 houve diversos cortes de doações internacionais 

provindas de países europeus, prejudicando receita para alimentação e serviços 

básicos. Essas ações visam aumentar a pressão para o fechamento dos campos119 

e o retorno dos refugiados ao país de origem; no entanto, os contínuos e cada vez 

mais sangrentos embates entre o Tatmadaw e grupos étnicos insurgentes causam 

tensões nos refugiados, desencadeando transtornos psicológicos e suicídios. 

Ainda assim, embora a ASEAN permaneça como um mecanismo para tentar 

solucionar tais questões, como uma “Comunidade de Segurança”, ou seja, um grupo 

 
116 REFUGEE COUNCIL OF AUSTRALIA. Key issues for refugees from Myanmar (Burma). 
Disponível em: <https://www.refugeecouncil.org.au/myanmar-
burma/#:~:text=At%20the%20end%20of%202018,refugee%20population%20in%20the%20world.&tex
t=Most%20refugees%20and%20others%20seeking,domestic%20laws%20in%20these%20countries.>
. Acesso em: jul. 2020. 
117 THE BORDER CONSORTIUM. Mae La. Disponível em: 
<https://www.theborderconsortium.org/where-we-work/camps-in-thailand/mae-
la/#:~:text=Mae%20La%20is%20by%20far,people%20or%20some%206%2C700%20households>. 
Acesso em: jul. 2020. 
118 WORLD HEALTH ORGANIZATION. UN Agencies in Myanmar. Disponível em: 

<http://origin.searo.who.int/myanmar/links/unagenciesinmmr/en/>. Acesso em jul. 2020. 
119 CARROL, Joshua. Stress of return stalks Myanmar refugees in Thai border camps. Disponível em: 
<https://www.aljazeera.com/news/2019/06/stress-return-stalks-myanmar-refugees-thai-border-camps-
190620062852897.html>. Acesso em: jul. 2019. 
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de países “que desenvolveram um hábito a longo prazo de interação pacífica e 

descartaram o uso da força na resolução de disputas com outros membros do grupo” 

(ACHARYA; 2009, p. 1); o fato da não-intervenção em assuntos internos dos outros 

países ser um dos mais cruciais pilares para o funcionamento da organização 

impede que haja avanços significativos para conter as implicações das redes de 

narcotráfico, mercados ilegais na região e os fluxos de refugiados e imigrantes. 

Embora o “ASEAN Way” seja a marca da organização, é inevitável que haja 

cobranças dos demais países quando as questões domésticas de um se espalham 

aos outros. 

 Relendo o trabalho de Fanon (1961), Neil Lazarus (2005, p. 180) afirma que 

apesar de alguns autores apontarem o trabalho do escritor caribenho como uma 

incitação a um tipo de movimento de resistência que se torna tão sangrento quanto o 

próprio colonialismo, na realidade, a resposta dos colonizados era sangrenta porque 

as próprias forças coloniais agiam de maneira tão violenta que obtinham uma 

resposta também violenta dos fronts de libertação.  

Esse comportamento se perpetuou, tendo-se em vista que em seu discurso120 

de defesa na CIJ, Suu Kyi destacou os ataques dos rebeldes que foram fortemente 

respondidos pelas forças do governo que, em contrapartida, reforçaram as ações 

dos insurgentes que se tornaram ainda mais amplas, gerando um ciclo de violência 

que atingiu cerca de 12 cidades. Em suas palavras, destacou o quão complexa é a 

realidade do país, principalmente nesta região, reforçando também que boa parte da 

responsabilidade pelos conflitos é dos grupos insurgentes envolvidos e que existe 

um sistema de justiça militar no país responsável por julgar as ações do Tatmadaw, 

caso sejam consideradas crimes. Finalizando suas palavras, disse: 

Desde que Mianmar conquistou a independência em 1948, nosso povo não 
conhece a segurança do desenvolvimento sustentável que é fruto da paz e 
da prosperidade. Nosso maior desafio é enfrentar as raízes da desconfiança 
e do medo, preconceito e ódio, que minam os fundamentos da nossa União. 
Seguiremos firmemente em nosso compromisso com a não-violência, os 
direitos humanos, a reconciliação nacional e o estado de direito, à medida 
que avançarmos na construção da União Federal Democrática, à qual nosso 
povo aspirou há gerações (SUU KYI, 2019. Tradução nossa)121. 

 
120 ALJAZEERA. Transcript: Aung San Suu Kyi's speech at the ICJ in full. Dez, 2019. Disponível em: 
<https://www.aljazeera.com/news/2019/12/transcript-aung-san-suu-kyi-speech-icj-full-
191212085257384.html>. 
121 No original: “Since Myanmar gained independence in 1948, our people have not known the 
security of sustainable development that is the fruit of peace and prosperity. Our greatest challenge is 
to address the roots of distrust and fear, prejudice and hate, that undermine the foundations of our 
Union. We shall adhere steadfastly to our commitment to non-violence, human rights, national 
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 Embora suas falas estabeleçam a busca pela paz e resolução dos conflitos no 

país, o governo da NLD vem perdendo cada vez mais apoio interno, além de a 

própria líder ter tido revogados alguns de seus prêmios e homenagens internacionais 

por seu posicionamento em relação aos muçulmanos e outras minorias perseguidas. 

Mesmo que quisesse realizar algo, pelo poder de veto dos militares no Parlamento e 

o controle destes acerca das políticas de segurança, a Conselheira de Estado 

depende da boa vontade do Tatmadaw.  

Em última instância, o governo atual tem propostas para federalização do país 

e maior independência aos grupos visando a retomada de popularidade ou pelo 

menos garantias de reeleição em 2020; entretanto é bastante difícil que as Forças 

Armadas concordem com esse movimento. Conforme ressaltado por Mbembe (2018, 

p. 59-60): 

Cada vez mais, a guerra não ocorre entre exércitos de dois Estados 
soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por trás da 
máscara do Estado contra os grupos armados que não têm Estado, mas 
que controlam territórios bastante distintos; ambos os lados têm como 
seus principais alvos as populações civis desarmadas ou organizadas 
como milícias. Em casos nos quais dissidentes armados não tomaram 
completamente o poder do Estado, eles produzem partições territoriais, 
alcançando o controle sobre regiões inteiras pelo modelo feudal 
especialmente onde existem depósitos minerais. As maneiras de matar 
não variam muito. No caso particular dos massacres, corpos sem vida são 
rapidamente reduzidos à condição de simples esqueletos. 

 

 Em Mianmar, a tentativa de construção do Estado-nação no modelo europeu 

incutiu no poder central, dominado pelos militares desde a independência do país, a 

necessidade de controle de corpos e de anular aqueles que não estivessem de 

acordo com os objetivos traçados pela Administração, fossem eles comunistas, 

etnias buscando sua autodeterminação ou os que desejassem o estabelecimento da 

Democracia. Mesmo com alguns acordos de cessar-fogo ainda em vigor, muitos são 

tão frágeis que meras ações122 para ampliação da infraestrutura urbana podem 

deteriorá-los. É possível perceber, portanto, que qualquer questão pode ser utilizada 

pelas Forças Armadas de Mianmar como front de aplicação da necropolítica 

birmanesa.

 
reconciliation and rule of law, as we go forward to build the Democratic Federal Union to which our 
people have aspired for generations past” (Idem). 
122 KANTAR, Sally. Military road defies Myanmar national ceasefire, fuels insecurity. AlJazeera: 
set., 2019. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/military-road-defies-myanmar-
national-ceasefire-fuels-insecurity-190911010244615.html>. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve por objetivo analisar a construção do Estado-nação no 

Sudeste Asiático, mais especificamente em Mianmar, com o intuito de verificar se é 

verdadeira ou procedente a hipótese de que este modelo de organização política e 

sua imposição impactou nas dificuldades de desenvolvimento de uma “consciência 

nacional” e integração do país que produziram efeitos ainda sentidos na conjuntura 

atual.  

 Para tentar cumprir com este objetivo, a pesquisa foi dividida em três 

capítulos e teve como cernes a abordagem metodológica do estudo de caso e a 

genealogia do poder de Foucault (1976), além de utilizar o Construtivismo (WENDT, 

1992) e a Necropolítica (Mbembe, 2018). 

No primeiro capítulo fez-se uma breve discussão a respeito do surgimento do 

Estado-nação, cujo mito de origem data do século XVII na Europa, após a Guerra 

dos Trinta Anos. Apesar dos diversos teóricos nas disciplinas de História, Ciências 

Sociais e Relações Internacionais corroborando essa versão dos fatos, conforme 

mostrado nesta pesquisa, um modelo de organização política muito similar ao 

Estado-nação mas sem essa nomenclatura já existia na Ásia há pelo menos 35 mil 

anos (SCHIROKAUER et. al., 2012, p. 131) além de também já haver pensamentos 

políticos, estratégias militares, sobrevivência dos Impérios e relações com outras 

comunidades externas (SARKAR, 1919).  

Em suas épocas, pensadores como o indiano Kautilya (375 A.C. - 285 A.C.) e 

os chineses Confúcio (551 - 479 A.C.) e Sun Tzu (544 A.C. - 496 A.C.) influenciaram 

na formação de estrategistas militares, de políticos e governantes, instruindo a 

melhor maneira de se conduzir Impérios e até mesmo a melhor maneira de organizá-

los. Nesse sentido, o capítulo contra-argumenta as principais teorias das Relações 

Internacionais que ignoram os antecessores asiáticos partindo do princípio de que o 

primeiro estrategista militar tenha sido o grego Tucídides (460 A.C. - 400 A.C.) e o 

mais notório pensador político, o florentino Nicolau Maquiavel (1469 - 1527).  

Ainda neste capítulo, ressalta-se que, apesar de os tratados e Vestfália serem 

considerados o marco da formação do Sistema Internacional, muito antes em 2.100 

A.C. na Mesopotâmia e em 700 A.C. na China acordos entre “cidades-estados” já 

haviam sido celebrados e, conforme corroborado por Cioffi-Revilla (2001), o 

“Sistema Internacional tem pelo menos 5.500 anos e não apenas 500”. 
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O segundo capítulo abarca o período pré-colonial na Ásia, as relações entre 

os diferentes reinos existentes há época (século XI a XVI) que oscilavam entre 

momentos de tranquilidade e cooperação e momentos de tensões, conquistas e 

conflitos. Além disso, a chegada dos europeus para se instalarem, a partir do século 

XVII, anexando territórios e expandindo seus impérios, propiciou uma mudança 

complexa nas realidades das sociedades existentes nesses locais até então. Um dos 

principais marcos da colonização britânica no que atualmente são Bangladesh, Índia, 

Paquistão e Mianmar, foi o aproveitamento das tensões étnicas entre alguns grupos 

para fomentar conflitos e ajudar no enfraquecimento dos mais fortes para que todos 

pudessem ser dominados mais facilmente pelos ingleses (SOUTH, 2008, p. 11).  

As explorações típicas da colonização se perpetuaram pelos dois séculos 

seguintes, demarcadas principalmente pelas disparidades e conflitos étnicos, pois 

após estabelecimento dos britânicos nas regiões centrais do país, censos foram 

realizados e os diferentes povos classificados de acordo com suas aparências 

físicas e linguagens; além disso, favoreciam uma etnia em detrimento a tantas outras 

presentes no território, provendo-lhes benefícios como trabalhos na administração 

pública. Em contrapartida, o domínio direto colonial se dava apenas nas regiões 

centrais, pois a grande extensão territorial e regiões montanhosas afastavam os 

interesses dos colonizadores, que preferiram controlá-las por meio do pagamento de 

taxas e obediência aos decretos (JOLLIFFE, 2015).  

Contudo, conforme ressaltado também neste capítulo, a estabilidade da 

dominação colonial passou a ser desafiada na década de 1930, com diversos 

movimentos sociais não apenas no Império Britânico Indiano, mas também em 

outras nações dominadas pelos europeus na região. O Japão começava a surgir 

como um importante ator no cenário asiático, industrializando sua economia no início 

do século, ampliando seus mercados e fomentando propagandas anticoloniais nos 

demais países. Sua entrada na Segunda Guerra Mundial, em 1941, criando uma 

área de prosperidade objetivou substituir um projeto imperialista pelo outro, sairiam 

os colonizadores europeus e entraria o “colonizador” asiático (FISHER, 1950). 

Mianmar acabou diretamente envolvido nas missões militares japonesas, pois, para 

Tóquio, era um território de extrema relevância para conquistar seu objetivo último: 

dominar a China (BAYLY; HARPER, 2004).  

Inicialmente, indianos e birmaneses estavam divididos, pois uma parte lutava 

ao lado dos países do Eixo e outra parte, dos Aliados. Entretanto, fosse a causa 
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contra o fascismo ou a favor do mesmo, o objetivo último desses combatentes 

asiáticos era libertarem-se do domínio colonial: o primeiro passo era a 

independência e autodeterminação dos povos habitantes nos países da região 

(BARKAWI, 2006). Naquele momento, as aspirações nacionalistas fomentadas anos 

antes já emergiam como questões importantes pelas quais lutar; na Birmânia, um 

exemplo são os termos Dobama (“Nossa Birmânia”) e Thudo-bama (“Birmânia 

‘deles’”), cunhados com o objetivo de diferenciar birmaneses dos estrangeiros, 

fossem imigrantes ou os próprios colonizadores (NEMOTO, 2000).  

O final da II Guerra Mundial causou prejuízos mesmo ao lado vitorioso, 

tornando ainda mais complicada a contenção das intenções de independência nas 

colônias. Assim, na Birmânia, os britânicos optaram por conduzir o processo de 

transição governamental e apoiaram os bamar Aung San e Ba Maw, que se 

destacavam enquanto líderes nacionalistas pela libertação do país. Embora 

houvesse ocorrido reuniões e conferências, como a de Panglong (1946), pelo 

diálogo entre as diferentes etnias para discussões a respeito do futuro da nação que 

se formava, essa coesão não era atingida, principalmente devido às rusgas e 

desentendimentos fomentados durante todo o processo colonial.  

O assassinato de Aung San (1947) e a persistência pela “superação” das 

causas étnicas em nome da “União” com o apagamento ou tentativa de apagamento 

das causas particulares de cada uma, aprofundou ainda mais as divergências, 

construindo um caminho muito diferente ao que havia sido objetivado (TINKER, 

1956; MAUNG MAUNG, 1961; PRAKASH, 2018). 

O terceiro capítulo abarcou os acontecimentos no cenário pós-independência, 

apontando que, assim como em outras partes do mundo, a década de 1950 foi o 

marco dos movimentos de autodeterminação das recém-criadas nações do Sudeste 

Asiático, conforme demonstrado na realização de eventos internacionais, a exemplo 

da Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. De toda forma, mesmo diante 

das intenções de uma verdadeira recuperação de suas culturas e modelos próprios 

de estabelecer suas nações, o formato europeu de organização política e social foi o 

vitorioso, estabelecendo-se o Estado-nação como pré-requisito para o 

“desenvolvimento” e reconhecimento desses países enquanto locais autônomos, 

soberanos e “modernos” (HUI; WANG, 2007). 

O caso birmanês seguiu esse padrão, mas além dos desafios na busca pelo 

estabelecimento desse ideal político, o Estado passou ainda por questões 
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relacionadas ao Comunismo, que buscava ampliar seu domínio na região asiática, 

causando novas tensões que poderiam culminar em uma nova Guerra Mundial. 

Ainda, mesmo com o estabelecimento de uma Constituição, os imbróglios étnicos 

também não estavam resolvidos e apaziguados; inspirados no modelo Comunista 

chinês, guerrilhas “vermelhas” se espalharam pelas regiões mais afastadas do 

comando central do país, aumentando as dificuldades do governo em lidar com as 

minorias que habitavam essas regiões e fomentando nesses locais aspirações 

independentistas aliadas a recursos bélicos (TRAGER, 1958; LINTNER, 2003). 

Mesmo após a realização de eleições ainda nesta década de 1950, as 

tensões permaneceram; ademais, a politização dos militares permitiu que após um 

governo provisório em 1958, liderado pelo General Ne Win, em 1962 as forças 

armadas se estabelecessem novamente no poder, neste momento por meio de um 

golpe militar, conduzido pelo mesmo General. A pauta da nova Administração era o 

desenvolvimento econômico do país e a cessação dos conflitos étnicos ou tentativas 

de separação dos territórios das minorias do restante do Estado; acima de tudo, na 

visão dos militares, para se estabelecer um governo democrático era necessário 

acima de tudo a “garantia da lei e da ordem” (CHANG, 1969). 

Foram diversas as tentativas de sucesso administrativo por parte das Forças 

Armadas, no entanto, a economia não se recuperava totalmente, protestos 

contrários ao governo eram frequentemente realizados, os grupos étnicos eram cada 

vez mais retaliados e excluídos da participação política. Essa exclusão ficou 

claramente expressa na “Lei da Cidadania Birmanesa” de 1982, na qual se 

estabelecia que eram cidadãos “naturais” do país aqueles povos que estivessem no 

mesmo desde antes da chegada dos britânicos, ou seja, de 1823 para trás. Tal ação 

tinha como efeitos dois aspectos: suprimir os “direitos” das etnias reconhecidas 

como cidadãs para se tornarem independentes, pois não poderiam ser contrárias ao 

Estado; e, ainda, suprimir aqueles que não se considerava pertencentes ao Estado 

(ARRAIZA; VONK, 2017). 

Em 1988, um ano após o país ter entrado no ranking da ONU das nações 

menos desenvolvidas, passeatas e protestos liderados por universitários 

pressionavam pela abertura política, fim da ditadura e estabelecimento de uma 

democracia. Em agosto do mesmo ano, houve uma retaliação fortíssima dos 

militares, gerando diversas mortes e desaparecimentos, fato que ficou marcado na 

história do país; neste momento uma nova figura no cenário político birmanês 
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emergiu, Aung San Suu Kyi, filha de Aung San, estabelecia-se como mais elemento 

pela luta democrática, fundando um partido de oposição aos militares. Em 1989, o 

país foi renomeado para “Myanmar” (Mianmar, em português); após muita pressão, 

no ano seguinte, foram realizadas eleições dando a vitória à Suu Kyi e seu partido, 

resultado não reconhecido pelos militares, que prosseguiram dominando o Estado. 

Embora tenham realizado acordos de cessar-fogo com os grupos étnicos 

independentistas, em tais ações, conforme analisado por Meehan (2011), os 

militares permitiram que esses grupos atuassem em quaisquer áreas econômicas 

que quisessem e receberiam auxílio econômico e investimentos para o 

desenvolvimento de suas regiões caso se mantivessem sem confrontos com as 

forças governamentais; dessa forma, muitos grupos voltaram-se ao cultivo e tráfico 

de drogas, bem como de outros produtos e quaisquer denúncias acerca de suas 

operações eram ignoradas pelas autoridades.  

Os militares também foram incluídos nesses negócios, sendo muitos deles 

participantes ou donos de empresas ligados aos mercados ilegais que operam 

nestas regiões. A criação dessas “narco-milícias” além de gerar lucros aos 

envolvidos, também propiciam um ambiente de tentativa de “correção” dos 

comportamentos dos viciados não legalizado e liderado por movimentos 

antinarcóticos cristãos123, algo próximo do que ocorre no Brasil124, porém de maneira 

mais violenta.  

Mesmo com essa facilitação, nem todos os grupos aceitaram os acordos, 

passando a ser perseguidos; além disso, os transtornos causados às etnias também 

geram questões para os países do entorno, pois como é o caso dos muçulmanos 

Rohingya, milhares fugiram de Mianmar, passando a viver em campos de refugiados 

nas regiões fronteiriças com Bangladesh e Tailândia. Em 2015125, um barco com 

imigrantes desta etnia fugindo de Yangon, tentou entrar nas nações próximas, como 

Indonésia, Malásia e Tailândia, mas foram recusados por todos, causando 

repercussão extremamente negativa no cenário Internacional.  

 
123 WINN, Patrick. Myanmar’s state-backed militias are flooding Asia with meth. Disponível em: 
<https://www.pri.org/stories/2015-11-12/myanmar-s-state-backed-militias-are-flooding-asia-meth>. 
Acesso em: jul. 2020. 
124 AUDI, Amanda. Pastores fingem ser PMs para internar Usuários de Drogas à força em 
Brasília. Disponível em: <https://theintercept.com/2020/08/05/pastores-fingem-ser-pm-brasilia-
batalhao-patrulha-paz/>. Acesso em: ago. 2020. 
125 MCKIRDY, Euan; MOHSIN, Saima. Lost at sea, unwanted: The plight of Myanmar's Rohingya 
'boat people'. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2015/05/19/asia/rohingya-refugee-ships-
explainer/index.html>. Acesso em: jul. 2020. 
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Em 2016, havia esperanças de que essa situação adversa do país se 

modificasse com a realização de novas e democráticas eleições, cuja vitória foi do 

partido de Aung San Suu Kyi; no entanto, como pode ser visto atualmente, as 

repressões étnicas permanecem ocorrendo, os militares ainda possuem 25% dos 

assentos no Parlamento, o que lhes dá direito de veto, além de serem os 

responsáveis por ações de segurança que culminam na morte de cada vez mais 

pessoas das etnias minoritárias. Seu governo foi denunciado na Corte Internacional 

de Justiça pela limpeza étnica aos Rohingya e a Conselheira de Estado precisou se 

posicionar publicamente. 

É possível perceber, portanto, que desde a chegada dos europeus, a política 

de deixar morrer e estabelecer aqueles que deveriam continuar vivendo e para os 

quais se governa foi uma prática perpetuada na tentativa de construção do Estado 

birmanês. Talvez, a diferença entre as tribos guerreiras das primeiras eras que 

visaram a conquistar espaços e, portanto, matavam os inimigos, seja justamente 

essa: os inimigos eram externos, diferentes, outros que não faziam parte daquela 

tribo; em contrapartida, a necropolítica é o estabelecimento da política de matar 

internamente, ou seja, aqueles que estão dentro de um território/nação/Estado, mas 

que não são vistos como internos e sim como algo que deveria estar fora ou nunca 

deveria ter entrado desde o princípio. As tentativas de unificação do país por meio 

do esquecimento das pautas étnicas, além de não produzir a união desejada, 

aumentaram ainda mais as rusgas entre estas mesmas etnias cujo apagamento não 

é apenas em relação à vida física de seus corpos, mas também às suas culturas e 

identidades. 

A mentalidade de que nações homogêneas etnicamente são necessárias para 

garantir maior segurança e estabilidade às pessoas é um discurso amplamente 

difundido desde a I Guerra Mundial e o período entreguerras, conforme expõe 

Newland (1993)126. No entanto, o autor reforça que mesmo as diversas tentativas de 

controle étnico pelos Estados por meio de ações militares, não conseguiram atingir 

esse “controle” ou homogeneidade. Zolotukhin (2016)127 aponta que as questões 

étnicas podem contribuir significativamente na criação ou ampliação de tensões 

entre os Estados, apesar dos laços estabelecidos de cooperação e parcerias 

 
126 NEWLAND, Kathleen. Ethnic conflict and refugees. Survival, v. 35, n. 1, p. 81-101, 1993. 
127 ZOLOTUKHIN, Ivan. Ethnicity and international security in the Far East from the perspective of 
national security. Asian Ethnicity, v. 17, n. 1, p. 107-127, 2016. 
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econômicas, e mesmo que façam parte de iniciativas regionais, como no caso da 

ASEAN. Sabendo disso, não se pode apenas considerar como parte dos Estudos 

Estratégicos questões diretamente ligadas aos conflitos em si, mas de maneira mais 

ampla, outros aspectos envolvidos nos fatores que acarretam tais confrontos.  

Mutimer (1999) afirma que os Estudos Estratégicos pressupõem que 

questões como ameaças, estados e interesses são dados objetivamente; no entanto, 

as leituras baseadas nas ideias de construção social, apontam que, muito pelo 

contrário, esses dados são dependentes de cada contexto histórico. Nesse sentido, 

Gray (1994)128 questiona: “A história é unidirecional, cíclica ou uma combinação das 

duas? Iremos ou poderemos inventar nosso futuro nesta nova era ou estamos 

condenados a desempenhar papéis designados de forma permanente em uma 

trama imutável, embora em trajes modernos?”.  

No que tange à tentativa de reprodução do Estado-nação, o caso de Mianmar 

demonstra que, independentemente do tipo de governo, seja ditatorial ou 

democrático, a morte está presente e é uma forma de organização e determinação 

daqueles que devem ser considerados pessoas e dos que são apenas corpos que 

não se enquadram da forma desejada ao modelo estabelecido pelo Estado. Assim, a 

história da necropolítica birmanesa, iniciada no século XVII, é diária e 

constantemente reproduzida da mesma maneira, apenas com conexões e formas 

mais modernas. 

 
128 GRAY, Colin S. Villains, victims, and sheriffs: Strategic studies and security for an interwar period. 
Comparative Strategy, v. 13, n. 4, p. 353-369, 1994. 
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