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Lutas de Libertação Colonial  
 

Resumo 

 

Na segunda metade do século XIX, em razão das necessidades de mercado geradas pela Segunda 

Revolução Industrial e da independência das colônias americanas, a Europa voltou-se novamente à África e 

à Ásia, impondo o neocolonialismo. As disputas entre as potências europeias pelos territórios afro-asiáticos 

desencadearam a Primeira Guerra Mundial. A Europa saiu enfraquecida da guerra e perdeu sua hegemonia 

para os Estados Unidos. A crise na Europa pós Primeira Guerra Mundial foi, além disso, acentuada pela crise 

de 1929. Os efeitos da crise repercutiram nas áreas coloniais com o agravamento das condições de vida 

dos colonos, que iniciaram greves e revoltas contra as metrópoles europeias. Esses movimentos coloniais 

foram contidos à força, mas acabaram resultando no nascimento de um forte sentimento nacionalista 

evidenciado pelo desejo pela independência. 

O fim da Segunda Guerra Mundial marcou ainda mais o declínio europeu. O enfraquecimento da Europa 

significou o fortalecimento do nacionalismo e o crescimento do desejo de independência.  Muitos soldados 

africanos, além disso, combateram nos exércitos aliados durante a Guerra, contribuindo para a derrota do 

nazifascismo e estimulando o sentimento de igualdade. Somado a isso, a influência do modelo socialista se 

mostrava como uma alternativa de desenvolvimento viável fora do modelo capitalista. 

Fatores relacionados à própria sociedade africana também são fundamentais para a compreensão desse 

processo. A diversificação da sociedade permitiu a formação de grupos urbanos, como uma classe de 

operários incipiente e de setores burgueses com acesso à educação universitária na Europa. Entre esses 

últimos surgiu uma elite que formulou projetos autônomos de libertação. Atrelado à essa conjunção de 

fatores, a Carta da ONU reconheceu o direito à autodeterminação dos povos, ou seja, o direito dos povos ao 

autogoverno, assim como de decidirem livremente a sua situação política, e defenderem a sua existência e 

condição de independente. Esse ideal fortaleceu ainda mais as lutas de libertação.  

 

O Pan-Africanismo 

A ideia de que os povos africanos tinham um destino comum e de que só pela união de esforços poderiam 

enfrentar os desafios do futuro surgiu no final do século XIX. Nasceu, na verdade, fora da África, entre 

intelectuais negros do Caribe e do sul dos Estados Unidos. Um desses intelectuais foi Sylvester Williams, 

advogado de Trinidad (no Caribe), que em 1900 organizou a Primeira Conferência Pan-Africana, com o 

objetivo de criar um movimento de solidariedade entre as populações negras das colônias. 

A partir de então, o pan-africanismo – doutrina que procura realizar a unificação dos povos da África – 

passou a atrair um número cada vez maior de intelectuais e líderes políticos. O Pan-africanismo pregava a 

união dos povos africanos, mas a realidade do continente colidia com esse ideal. O colonialismo havia 

destruído muitas das formas originais de organização das sociedades africanas e dividido o território de 

forma arbitrária, sem levar em consideração as diferenças étnicas e culturais dos povos. Os países 

resultantes das lutas de libertação herdariam a divisão imposta pelas metrópoles, e muitos dos territórios 

formados acabariam reunindo etnias inimigas, fato determinante para compreendermos guerras civis e 

conflitos que viriam a ocorrer. 

 

 



 
 

 

 

2 

História 
 

 
Mapa da África comparando a divisão étnica (antes do imperialismo) e a política (após o imperialismo) 

 

Esses conflitos geravam fragmentação econômica, cultural e administrativa, além de dificuldades no 

desenvolvimento autônomo de novos países.  Abriam-se, assim, caminhos para que o imperialismo voltasse 

a estabelecer laços de dependência - agora econômicas - com as ex-colônias. 

 

Conferência de Bandung 

Enquanto os processos de libertação ocorreriam, em 1955, vinte e nove países recém-independentes 

reuniram-se na Conferência de Bandung, capital da Indonésia, estabelecendo seu apoio à luta contra o 

colonialismo.  Entre os países que participaram da conferência, encontram-se 15 nomes asiáticos, oito do 

Oriente Médio e apenas seis da África, que são: Afeganistão, Birmânia, Camboja, Ceilão, República Popular 

da China, Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Nepal, Paquistão, República Democrática do Vietnã, Vietnã 

do Sul, Tailândia, Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria, Turquia, Gana, Etiópia, Egito, Líbia, 

Libéria e Sudão. Seu principal objetivo era promover uma cooperação econômica e cultural afro-asiática, 

buscando fazer frente ao que na época se percebia como atitude neocolonialista das duas grandes 

potências: Estados Unidos e União Soviética. 

Foram discutidos e elaborados dez pontos de promoção da paz e cooperação mundial, baseando-se na 

Carta das Nações Unidas. Houve, além disso, a formação dos países do "Terceiro Mundo", ou seja, 

consolidando o princípio do não-alinhamento automático aos Estados Unidos ou a União Soviética no 

contexto da Guerra Fria. Eles declararam-se a favor do anticolonialismo, do combate ao racismo e contra o 

imperialismo. 

 

Durante a reunião foram delineados os principais objetivos que seriam seguidos pelos países do novo 

"Terceiro Mundo": 

• Ativar a cooperação e a boa vontade entre as nações afro-asiáticas e promover seus mútuos 

interesses; 

• Estudar os problemas econômicos, sociais e culturais dos países participantes da conferência; 

• Discutir a política de discriminação racial, o colonialismo e outros problemas que afetam a soberania 

nacional e autodeterminação dos povos; 

• Definir a contribuição dos países afro-asiáticos na promoção da paz mundial e da cooperação 

internacional. 
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Os processos de libertação 

A decadência dos grandes impérios coloniais se deu, como vimos, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial. As lutas de libertação, no entanto, não ocorreram de forma homogênea. Alguns processos 

ocorreram de forma mais “pacífica", enquanto em outros foram travados com violentos conflitos. 

No caso da via “pacífica”, a independência da colônia era realizada progressivamente pela metrópole, com a 

concessão da autonomia político-administrativa, mantendo-se o controle econômico do novo país, criando, 

dessa forma, um novo tipo de dependência. As independências que ocorreram pela via violenta tiveram a 

oposição das metrópoles em conceder a autonomia às colônias. Surgiam as lutas de emancipação, 

consolidadas através de guerras civis. 

Quando observamos os casos de emancipação, percebemos que, na maior parte das regiões sob 

colonização inglesas, a luta se deu de forma relativamente pacífica. Ali, as lideranças locais combinaram as 

pressões políticas com as manifestações da população em favor da independência. Isso foi possível pois a 

Inglaterra – para preservar seus interesses econômicos nessas regiões – adotou uma postura de 

liberalização controlada. 

Em contrapartida, nas regiões onde se instalavam grandes núcleos estáveis de povoamento e colonização, 

constituídos por imigrantes europeus, a potência colonizadora enfrentou as reivindicações de 

independência com repressão. Nesse caso, o caminho escolhido pelos que lutaram pela libertação foi a luta 

armada. Isso aconteceu tanto em regiões de colonização francesa, como a Argélia, quanto em áreas sob o 

domínio de Portugal, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. 

 

Casos africanos 

 

Argélia  

Até o término da Segunda Guerra, a Argélia, país de maioria muçulmana, foi dominada pela França. O 

surgimento de movimentos armados no continente africano também está ligado a participação da 

população colonial na Segunda Guerra Mundial na defesa de suas metrópoles. A França saiu enfraquecida 

do conflito, e a participação colonial favoreceu o fortalecimento do nacionalismo na população argelina. 

Somado a forte opressão francesa, a intensa desigualdade social e o desejo de construir uma nação 

baseada na autodeterminação, eclodiu o movimento de libertação nacional. 

Em 1954, formou-se a FLN (Frente de Libertação Nacional), que iniciou a Guerra de Independência contra os 

colonizadores. Os ataques iniciais foram duramente reprimidos pelo governo francês, que já havia sofrido 

perdas significativas no seu domínio colonial. Fazendo uso sistemático da tortura e de forte perseguição, os 

militares franceses conseguiram prender, em 1956, alguns dos principais líderes da FLN. Além disso, a 

França mostrava a brutalidade dos revoltosos, enquanto censurava a grande mídia francesa para manter 

escondidas as táticas cruéis a que submetia os envolvidos com o movimento de independência.  

Contudo, o movimento revolucionário não foi unanime em torno da FLN. Apesar de também querer a 

independência, o grupo MNA (Movimento Nacional Argelino) discordava a cerca do projeto político da FLN. 

Assim, ao mesmo tempo em que combatia as investidas francesas, os dois principais grupos armados 

também duelavam entre si.  Entre 1956 e 1957 travou-se a Batalha de Argel, um conjunto de combates e 

atentados que chamou a atenção da opinião pública mundial, fazendo com que a FLN ganhasse o apoio de 

diversos países que condenavam a ação brutal por parte da França.  
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Nesse contexto, cresceu na França um movimento para o retorno de Charles de Gaulle ao poder, líder da 

resistência contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eleito presidente em 1958, ele deu início às 

negociações com representantes da FNL, libertando os líderes do movimento da prisão, teve que enfrentar a 

resistência de grupos franceses opositores.  

Em 1961, o então representante francês decide fazer um referendo a cerca da questão da independência 

argelina e o cessar fogo, onde a maioria da população vota a favor do fim do conflito. No ano seguinte, o 

governo francês e a Frente de Libertação firmaram os Acordos de Evian, reconhecendo a independência 

argelina. Depois disso, cerca de 1 milhão de colonos franceses retornaram ao seu país de origem. 

 

Congo  

Patrice Lumumba pode ser considerado um dos grandes líderes do processo de independência do ex-Congo 

Belga, atualmente chamado de República Democrática do Congo. Ele fundou o Movimento Nacional 

Congolês, que lutou meio século pela independência do país. O Congo conseguiu sua independência no 

início dos anos 60, contexto de radicalização das manifestações sociais. Foi inaugurado o Estado Livre do 

Congo, tendo como presidente Joseph Kasavubu e Lumumba no cargo de primeiro-ministro. No entanto, a 

conquista dos congoleses foi logo ameaçada pelo movimento de independência ocorrido na província de 

Katanga, onde soldados e mercenários belgas instituíram um violento conflito. Nesse contexto, Lumumba 

foi deposto do cargo, preso e assassinado. A Guerra Civil chegou a provocar a intervenção da ONU, mas, em 

1965, um golpe militar colocou Mobutu a frente do país, cujo regime ditatorial perdurou até 1997.  Até os 

dias atuais – é importante lembrar - o Congo enfrenta sérios problemas relacionados tanto a fragilidade de 

suas instituições políticas, quanto às disputas étnicas e de facções rivais. 

 

Angola 

Os movimentos revolucionários nas colônias portuguesas tiveram início em 1953. Temendo que as 

contestações se estendessem, o governo de Lisboa iniciou uma dura perseguição em colônias como 

Moçambique, Angola e Guiné-Bissau a todo africano suspeito de “atividades anti-portuguesas”. Essa ação 

repressiva acabou acelerando a formação de movimentos armados de libertação nacional. Em Angola, 

surgiu em 1961 a União dos Povos Angolanos (UPA), que logo se dividiu em três tendências: Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA), de orientação marxista e apoiado pela URSS; a Frente de Nacional 

de Libertação de Angola (FNLA), anticomunista e patrocinada pelos EUA; e a União Nacional para a 

Independência Total de Angola (Unita), inicialmente de orientação marxista-maoísta, mas que se tornaria 

anticomunista posteriormente. 

Em abril de 1974, ocorreu em Portugal a Revolução dos Cravos, que derrubou a Ditadura Salazarista. O novo 

governo assumiu então, com os três grupos, um acordo prevendo a formação de um governo de transição 

em Angola. O acordo, porém, desencadeou uma guerra civil entre os três grupos que passaram a disputar o 

poder. Em 1975, com a independência, a Angola passou a ser governada pelo MPLA. A guerra civil, 

entretanto, continuou. No fim dos anos de 1970, a FNLA foi extinta e o conflito ficou polarizado entre o 

MPLA, auxiliado por tropas cubanas, e a Unita, apoiada por forças da África do Sul. Com algumas 

interrupções, o conflito se estendeu até 2002. 
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África do Sul 

Ao contrário do que aconteceu com outros países do continente africano, a independência da União Sul-

Africana consolidou o poder da minoria branca, que impôs uma política racista e discriminatória contra os 

negros. Em 1948, essa política foi oficializada com o nome de Apartheid, que quer dizer “estado de 

separação” em africâner. Por ela, os negros ficavam proibidos de ter acesso à propriedade da terra e eram 

obrigados a viver em lugares segregados dos brancos. 

Durante a década de 1950, o Congresso Nacional Africano, partido criado por lideranças negras, lançou 

sucessivas campanhas em prol dos direitos civis e políticos, mobilizando a população negra contra o 

apartheid. Em represália, o governo de minoria branca iniciou uma violenta repressão. Em 1962, um dos 

líderes do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, foi condenado à prisão perpétua. Quase trinta 

anos depois, em 1990, o governo racista da África do Sul foi obrigado a libertar Mandela, cujo nome havia se 

tornado símbolo internacional na luta por direitos democráticos e sobretudo contra o racismo. Em 1992, o 

apartheid foi extinto e Nelson Mandela se elegeu presidente da África do Sul em 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestação em 1962 pela liberdade de Mandela 

 

Casos asiáticos  

 

Índia   

Apesar da luta pela independência ser anterior a década de 1920, a Primeira Guerra vai desestabilizar e 

enfraquecer a Inglaterra, tornando o momento propicio para o crescimento das lutas de independência na 

Índia, sob a liderança do advogado pacifista Mahatma (ou Mohandas) Gandhi e de Nehru. Gandhi, 

principalmente, era partidário da não violência e da desobediência civil como método de luta e passou a 

mobilizar a população para a realização de greves gerais que enfrentaram a violenta repressão dos 

britânicos. A tática de não violência consistia também em boicotes aos produtos ingleses e a não 

participação de votações, por exemplo, a fim de mostrar que as leis e o tratamento dispensados a 

população não eram justos. 

Em 1920, Gandhi se tornou o principal dirigente do Partido do Congresso, grupo que aglutinava correntes de 

oposição ao domínio britânico. Por insuflar a população contra o domínio inglês, ele e diversos outros 

líderes eram constantemente presos como forma de servir de exemplo, contudo não surtia tanto efeito 

porque a população já havia aderido as ideias propagadas pelo líder pacifista. 
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A partir de 1945, com a chegada de Clemente Attlee ao governo inglês, a Inglaterra mudou de postura e 

iniciou um processo de transferência de poder aos indianos. Não podemos esquecer que a Segunda Guerra 

Mundial havia acabado e a Inglaterra estava novamente desestabilizada, então a ideia era negociar a 

independência de forma controlada garantindo os seus interesses na região. Nesse processo, no entanto, 

emergiram conflitos entre as duas principais comunidades que formavam a Índia: os hindus e os 

muçulmanos. Até então, embora fosse hindu, Gandhi era visto com um grande líder de todo subcontinente 

indiano, sem distinção de etnias ou religiões.   

Diante desses conflitos, em 1947, a Índia foi dividida em dois estados e declarada independente. Formavam-

se ali a Índia (de maioria hindu) e o Paquistão (de maioria muçulmana). O Paquistão, território destinado 

aos muçulmanos, era formado por dois territórios separados: o Paquistão ocidental (atual Paquistão) e o 

Paquistão Oriental (atual Bangladesh). Contrário a essa divisão, Gandhi procurou criar um espírito de 

cooperação, o que despertou o ódio de grupos extremistas hindus. Essa foi uma das causas do seu 

assassinato em 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indochina 

A Indochina era uma colônia francesa composta por países que hoje conhecemos como: Camboja, Laos e 

Vietnã que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadida pelo Japão devido aos interesses do país no 

Sudeste asiático. Com a invasão, um exército foi formado para combater as pretensões japonesas, o que se 

tornou uma das principais causas do fortalecimento do sentimento nacionalista no Vietnã.  Visando não 

somente proteger o território, mas também lutar pela sua independência criou-se a Liga Revolucionária para 

a Independência do Vietnã, mais conhecida como, Viet Minh, liderada por Ho Chi Minh. 

Em 2 de setembro de 1945, horas após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, o líder comunista  

Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã, aproveitando que a França estava extremamente 

enfraquecida com o fim do conflito mundial. A França, no entanto, não reconheceu o novo país e ocupou o 

sul do Vietnã. A partir daí se iniciaram uma série de conflitos que ficaram conhecidos como a Guerra da 

Indochina (1946-1954).  

 

 

 

Mapa da divisão pós-independência. 
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Durante a guerra, que durou oito anos, os comunistas chineses de Mao Tsé-Tung apoiaram o Viet Minh, 

enquanto os Estados Unidos ajudaram as forças francesas e anti-comunistas vietnamitas. Utilizando táticas 

de guerrilha para barrar o poderio francês e estrategicamente usando o território a seu favor, os vietnamitas 

impuseram derrotas significativas a sua antiga colônia. Diante das derrotas francesas, em 1954, na 

Conferência de Genebra, a França reconheceu a independência do Vietnã do Norte, do Laos e do Camboja.  

O território do Vietnã foi dividido em dois Estados soberanos: Vietnã do norte, uma república comunista 

liderada por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, um governo pró-ocidente governada pelo imperador Bao-Dai. 

Uma das cláusulas do Tratado de Genebra previa a realização de eleições para uma possível reunificação 

do país. Contudo, o contexto de polarização ideológica devido a Guerra Fria vai influenciar novamente no 

surgimento de um novo conflito, devido à oposição por parte do Vietnã do Sul a unificação vietnamita. A 

Guerra do Vietnã (1959-1975) que contou com a interferência direta dos norte-americanos, foi marcada 

pela imensa violação de direitos humanos por parte dos EUA. 

Mas isso, é papo para outra história ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa da divisão territorial após a independência da Indochina. 

(Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Indochina_1954-es.svg) 
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Exercícios 

 

1. (ESPM 2018) Naqueles anos, vozes diferentes sobre o mundo afro-luso-brasileiro chegavam ao Brasil, 

provenientes das colônias portuguesas na África, nas críticas de intelectuais e militantes africanos 

como Mário Pinto de Andrade e de Amílcar Cabral. Com efeito, em 1961 iniciavam- se as guerrilhas 

nas colônias portuguesas na África contra o regime salazarista. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação) 

As guerrilhas nas colônias portuguesas na África, citadas no texto, culminaram, em meados da 

década de 1971, nas independências de: 

a) Senegal – Camarões – Guiné – Madagascar; 

b) Costa do Marfim – Tanzânia – Ruanda – Burundi; 

c) Angola – Guiné – Ruanda – Burundi; 

d) Angola – Moçambique – Timor – Macau; 

e) Angola – Moçambique – Guiné-Bissau – Cabo Verde. 

 
 

2. A resistência anti-imperialista é construída aos poucos a partir de revoltas esporádicas e muitas 

vezes malsucedidas, até que, após a Primeira Guerra Mundial, irrompe de maneira variada em grandes 

partidos, movimentos e personalidades por todo o império; ao longo de três décadas após a Segunda 

Guerra Mundial, sua orientação vai ficando mais militantemente independentista e resulta nos novos 

Estados na Ásia e África. 

(Edward W. Said. Cultura e imperialismo, 2005. Adaptado.) 

 A partir do excerto e de seus conhecimentos sobre a descolonização na África e na Ásia, é correto 

afirmar que esse processo 

a) caracterizou-se pela uniformidade nas ações durante o Entreguerras e pela militância anti-

imperialista dos nativos.  

b) relacionou-se à hegemonia internacional da Grã-Bretanha após a Segunda Guerra e ao caráter 

unificador dos partidos coloniais.  

c) resultou da bipolarização do mundo após a Primeira Guerra e do sentimento nacionalista e 

xenófobo nas colônias.  

d) vinculou-se ao declínio da Europa após as duas guerras mundiais e à conscientização política 

dos povos dominados.  

e) derivou de rebeliões emancipacionistas prévias e do fracasso dos movimentos de independência 

durante a Guerra Fria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

História 
 

3. (UNAERP 2016) Leia as palavras de Winston Churchill sobre a descolonização da Índia: 

Não me tornei primeiro-ministro para presidir à liquidação do Império [...] É alarmante, e mesmo 

asqueroso, ver o sr. Gandhi, um advogadozinho sedicioso, que brinca de faquir, um tipo bem 

conhecido no Oriente, passeando seminu pelos degraus do Palácio do Vice-Reinado, e, ao mesmo 

tempo, organizando uma campanha de desobediência civil, e falando de igual para igual com o 

representante do Imperador-Rei. 

(apud FERRO, Marc. História das Colonizações. Das conquistas às independências, 

séculos XIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 368. Adaptado.) 

Os ingleses controlavam o comércio na Índia desde o século XVIII, mas foi somente na segunda 

metade do século XIX que a região se tornou colônia da Grã-Bretanha. Sobre o domínio britânico e 

sobre a independência da Índia, pode-se dizer que 

a) o principal grupo nacionalista era o Partido do Congresso, cujas origens remontavam ao final da 

Primeira Guerra Mundial e reunia partidários hindus, liderados por Mohamed Ali Jinnah. 

b) a administração colonial prejudicou a produção industrial indiana, vista como concorrente à 

industrialização inglesa, o que fez com que a produção indiana voltasse à fase artesanal. 

c) o início do movimento nacionalista, isto é, de oposição ao domínio britânico, deu-se com o 

enfraquecimento britânico após a Segunda Guerra Mundial, encontrando em Mahatma Gandhi, 

chefe da Liga Muçulmana, seu grande líder. 

d) Mahatma Gandhi lutou para que muçulmanos e hindus se unissem em prol de um mesmo 

objetivo, derrotar o inimigo colonialista, promovendo a reunião de imensas massas que seguiam 

seus princípios de não violência e de desobediência civil. 

e) com a independência da Índia, concedida em 1947, o país ficou dividido em dois: a Índia de 

maioria hindu ficou no centro, e Bangladesh, com maioria muçulmana, ficou a leste e a oeste da 

Índia. Em 1971, Bangladesh Ocidental separou-se de Bangladesh Oriental com o apoio da União 

Soviética, passando a se chamar Paquistão. 

 

 

4. Leia o texto a seguir: 

A Conferência afro-asiática examinou ansiosamente a questão de paz mundial e de cooperação. 

Tomou nota com profunda inquietação do estado de tensão internacional e do perigo de guerra 

atômica [...] Em verdade, todas as Nações deveriam ter o direito de escolher livremente seus próprios 

sistemas político e econômico e seu próprio modo de vida, conforme os princípios e objetivos das 

Nações Unidas. 

(MATTOSO, Kátia. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea.  

São Paulo: Hucitec/Edusp, 1977, p. 200-202.) 

A citação acima é parte do documento final da Conferência de Bandung (1955), que reuniu na cidade 

com o mesmo nome, na Indonésia, representantes de 29 países da África e da Ásia. Analisando o 

conteúdo do documento e relacionando-o com o processo de descolonização afro-asiático e com a 

conjuntura internacional após a Segunda Guerra Mundial, conclui-se que os países signatários: 

a) condicionaram a luta anticolonial a uma via pacífica e negociada, considerando a questão da paz 

mundial e o risco de guerra nuclear. 

b) delegaram às Nações Unidas a condução das suas independências, apoiados nos princípios e 

objetivos de cooperação internacional. 
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c) concentraram seu foco nos ideais nacional-independentistas, colocando-se alheios aos assuntos 

e conflitos mundiais. 

d) vincularam seu anticolonialismo ao princípio terceiro-mundista do “não alinhamento”, mantendo 

equidistância das superpotências. 

e) excluíram de seus projetos nacionais tanto a alternativa capitalista quanto a socialista, que 

reforçavam o conflito Leste-Oeste. 

 

5. Leia com atenção o texto abaixo que trata do conceito de raça na perspectiva de William Edward Du 

Bois (1868-1963), militante do movimento negro nos Estados Unidos. 

 

“[...] é uma vasta família de seres humanos, em geral de sangue e língua comuns, sempre com uma 

mesma história, tradições e impulsos comuns que lutam juntos, voluntária ou involuntariamente, pela 

realização de alguns ideais de vida, mais ou menos vividamente concebidos.” 

(DU BOIS, W. E. apud APPIAH, K. A. Na casa de meu pai: a África na filosofia  

da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 223.) 

Em seguida, leia com atenção o texto, publicado no periódico The Negro World, da Associação 

Universal para o Aprimoramento do Negro (Unia), criada em 1914 na Jamaica. 

“Somos descendentes de um povo sofrido. Somos os descendentes de um povo decidido a não mais 

sofrer. [...] Não queremos o que pertenceu aos outros, embora os outros sempre tenham procurado 

privar-nos daquilo que nos pertencia [...] as outras raças têm seus próprios países e é tempo de que 

os quatrocentos milhões de negros [do mundo] reivindiquem a África para si próprios.” 

(HERNANDEZ, L. L. A África na sala de aula; visita à  

história contemporânea. São Paulo, 2005. p.145.) 

Realizada a leitura, responda o que se pede: 

a) Caracterize a noção de raça presente nos textos. 

b)  Relacione as ideias presentes nos textos ao movimento do pan-africanismo no século XX. 
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Gabarito 

 

1. E 

A independência dos países africanos que foram colonizados por Portugal foi conquistada, quase em 

sua totalidade, por movimentos armados de luta pela libertação nacional. A luta armada se deu devido a 

recusa constante de Portugal em reconhecer a independência de suas antigas colônias.  

 

2. D 

A independência dos países asiáticos e africanos no decorrer do século XX estava ligada a 

acontecimentos externos, como as guerras mundiais, que fizeram com que as antigas metrópoles 

perdessem força e, principalmente, caísse por terra o mito da superioridade branca que lhes foi imposto 

durante a colonização. E a fatores internos, como o crescimento do nacionalismo e da cooperação entre 

as colônias e os países recém-independentes. 

 

3. D 

A Índia vai conseguir sua independência liderada por Mahatma Gandhi que vai insuflar a população a 

cometer atos de desobediência cível, utilizando a pratica da não violência para protestar contra o 

domínio inglês. Apesar de o país ser dividido religiosamente, principalmente, entre hindus e mulçumanos, 

o líder conseguiu unificar as lutas e ser o representante de ambas as populações.  

 

4. D 

A Conferência de Bandung reuniu 29 países asiáticos e africanos que visavam construir uma alternativa 

de mundo mais independente da polarização entre EUA e URSS. Para tal, criaram a formação dos países 

do "Terceiro Mundo" consolidando o princípio do não-alinhamento, além disso, declararam-se a favor do 

anticolonialismo, do combate ao racismo e contra o imperialismo. 

 

5.  

a) De acordo com Du Bois, raça é muito mais do que apenas um conceito biológico, uma vez que ela 

também é composta por aspectos culturais e pelo compartilhamento de ideais em comum. 

b) As ideias contidas no texto de aproximam dos ideais propagados pelo Pan-Africanismo, uma vez 

que o mesmo defendia a união dos negros/afrodescendentes na luta contra um ideal em comum, 

seja em África ou fora dela, que era a luta contra a dominação colonial. Além disso, é importante 

ressaltar que a ideia de cooperação propagada pelos pan-africanistas vai ser um importante fator na 

luta dos movimentos de libertação colonial na África. 


