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 “O VENTO DA MUDANÇA” 

 

DISCURSO REALIZADO PELO PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO 

HAROLD MACMILLAN AO PARLAMENTO SUL-AFRICANO NA CIDADE DO 

CABO, PARTE DO MUNICÍPIO METROPOLITANO DA CIDADE DO CABO, NA 

PROVÍNCIA DO CABO OCIDENTAL, NA ÁFRICA DO SUL. 

África, em 3 de fevereiro de 1960. 

“É, como eu disse, um privilégio especial, para mim, estar aqui em 1960, quando 

se está comemorando o que eu poderia chamar de casamento de ouro da União. Neste 

momento, é natural e correto que você deva promover uma pausa para fazer um balanço 

de sua posição, olhar para o que você já conquistou, aguardar com expectativa o que está 

por vir. Nos cinquenta anos de sua nação, o povo da África do Sul construiu uma 

economia forte baseada em uma agricultura saudável e indústrias prósperas e resilientes. 

Ninguém poderia deixar de impressionar-se com o imenso progresso material 

alcançado. O fato de tudo ter sido realizado em tão pouco tempo é um impressionante 

testemunho da habilidade, energia e iniciativa de seu povo. Nós, na Grã-Bretanha, 

estamos orgulhosos da contribuição que fizemos para essa conquista notável. Grande 

parte disso foi financiada pela capital britânica... 

... Enquanto viajava pela União eu encontrei em todos os lugares, como esperava, 

uma profunda preocupação com o que está acontecendo no resto do continente Africano. 

Eu entendo e simpatizo com seus interesses nesses eventos e sua ansiedade sobre eles. 

Desde a ruptura do Império Romano, um dos fatos constantes da vida política na 

Europa tem sido o surgimento de nações independentes. Elas surgiram ao longo dos 

séculos em diferentes formas, diferentes tipos de governo, mas todas foram inspiradas por 
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um forte e profundo sentimento de nacionalismo, que cresceu à medida que as nações 

cresceram. 

No século XX, e especialmente desde o final da guerra, os processos que deram 

origem aos Estados-nação da Europa foram repetidos em todo o mundo. Vimos o 

despertar da consciência nacional em povos que durante séculos viveram dependentes de 

algum outro poder. Há quinze anos, esse movimento se espalhou pela Ásia. Muitos países 

de lá, de diferentes raças e civilizações, pressionaram sua reivindicação para uma vida 

nacional independente. 

Hoje, a mesma coisa está acontecendo na África, e a mais impressionante de todas 

as impressões que formei desde que deixei Londres há um mês é a força dessa consciência 

nacional africana. Ela se expressa de formas variadas em locais diferentes, mas está 

acontecendo em todos os lugares. 

O vento da mudança está soprando por este continente e, nós gostando ou não, 

esse crescimento da consciência nacional é um fato político. Todos nós devemos aceitá-

lo como um fato, e nossas políticas nacionais devem levar isso em consideração. 

Bem, vocês entendem isso melhor do que ninguém, vocês são originários da 

Europa, o lar do nacionalismo, aqui na África vocês criaram uma nação livre. Uma nova 

nação. Naturalmente, na história dos nossos tempos, o seu território será registrado como 

o primeiro dos nacionalistas Africanos. Esta maré de consciência nacional que agora está 

crescendo na África é um fato pelo qual vocês e nós, e as outras nações do mundo 

ocidental, somos responsáveis em última instância. 

Pois as suas causas são encontradas nas realizações da civilização ocidental, no 

impulso das fronteiras do conhecimento, na aplicação da ciência ao serviço das 

necessidades humanas, na expansão da produção de alimentos, na aceleração e na 
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multiplicação dos meios de comunicação e, talvez acima de tudo e mais do que qualquer 

outra coisa, na propagação da educação. 

Como eu disse, o crescimento da consciência nacional em África é um fato 

político, e devemos aceitá-lo como tal. Ou seja, devemos chegar a um acordo em relação 

a isso. Acredito sinceramente que, se não pudermos fazê-lo, podemos pôr em perigo o 

equilíbrio precário entre o Oriente e o Ocidente, do qual depende a paz do mundo. 

O mundo de hoje está dividido em três grupos principais. Primeiro, temos o que 

chamamos de Poder Ocidental. Vocês na África do Sul e nós, na Grã-Bretanha, 

pertencemos a este grupo, junto com nossos amigos e aliados em outras partes da 

Commonwealth
1
. Nos Estados Unidos da América e na Europa, nós o chamamos de 

Mundo Livre. Em segundo lugar, existem os comunistas - a Rússia e seus satélites na 

Europa e na China, cuja população aumentará no final dos próximos dez anos para o 

impressionante total de 800 milhões. Em terceiro lugar, existem as partes do mundo cujas 

pessoas atualmente não são comprometidas nem com comunismo nem com nossas ideias 

ocidentais. Neste contexto, pensamos primeiro na Ásia e depois na África. Ao meu ver, o 

grande problema nesta segunda metade do século XX é se os povos não comprometidos da 

Ásia e da África irão para o Oriente ou para o Ocidente. Eles serão atraídos para o 

campo comunista? Ou os grandes experimentos em autogoverno que estão sendo feitos 

                                                 
1
 A Commonwealth é uma das mais antigas associações políticas de estados do mundo. Suas raízes 

remontam ao Império Britânico quando alguns países foram governados direta ou indiretamente pela Grã-

Bretanha. Alguns desses países tornaram-se autônomos, mantendo o monarca da Grã-Bretanha como Chefe 

de Estado. Eles formaram a Commonwealth das Nações Britânicas. Em 1949, a associação que conhecemos 

hoje - A Commonwealth - surgiu. Desde então, países independentes da África, das Américas, da Ásia, da 

Europa e do Pacífico se juntaram à Commonwealth, hoje totalizando 52 estados soberanos. Atualmente, a 

adesão é baseada em uma cooperação voluntária gratuita e igual. Seus valores e princípios compartilhados 

estão inscritos na Carta da Commonwealth. Os dois últimos países que se juntaram à Commonwealth - 

Ruanda e Moçambique - não têm laços históricos com o Império Britânico. (Tradução e grifo nosso) 

http://thecommonwealth.org/ 
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agora na Ásia e África, especialmente dentro da Commonwealth, são tão bem-sucedidos e, 

por exemplo, tão convincentes, que a balança pesará em favor da liberdade, da ordem e 

da justiça? A luta é unida, e é uma luta para as mentes dos homens. O que está agora em 

julgamento é muito mais do que a nossa força militar ou a nossa habilidade diplomática e 

administrativa. É o nosso modo de vida. Os países não comprometidos querem ver antes 

de escolherem.” 

 

3 de fevereiro de 1960. 

 

Tradução: Mariana Corrêa de Oliveira Carlou 

Grupo de Pesquisa: Africanidades e Crítica da Economia Política 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2017. 


