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Resumo 

A história do Saara Ocidental remonta à Conferência de Berlim em 1884 e 1885 quando 

a área correspondente ao seu atual território entrou sob controle da Espanha. Extremamente 

rica em recursos naturais, a região começou a gerar interesse nos países vizinhos após a 

consciência da existência de uma grande reserva de fosfato na década de 1940. Com a queda 

do regime franquista, tornou-se eminente a invasão do Reino do Marrocos – juntamente com 

a Mauritânia, que desistiria da tomada mais tardiamente – por meio de uma ocupação por 

parte de seus cidadãos, que foi concretizada com a construção de um muro. Como 

consequência direta do auge do conflito em 1975, observa-se o exílio da população local, os 

saarauís, que foram acolhidos em campos de refugiados no sul da Argélia e lá permanecem há 

cerca de 40 anos. O presente trabalho tem por objetivo analisar o contexto geopolítico do 

Saara Ocidental a partir de seu embate, tendo em vista os interesses de outros Estados e 

potencias que os fizeram interferirem no processo de diversas formas. Também identificar a 

estratégia utilizada pela Frente Polisário, movimento revolucionário saarauí, em buscar 

reconhecimento para a soberania de seu país. Optou-se para tal pesquisa uma abordagem 

qualitativa com o uso de fontes bibliográficas e documentais, que permitiram descrever a 

relação entre a manutenção do status quo local do Saara Ocidental com as utilidades 

financeiras, geopolíticas e estratégicas para potencias como França, Espanha e Estados 

Unidos geradas por meio de sua ocupação. 
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