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ÃO É FÁCIL um país dei
xar para trás um passa
do de discriminação e 
violência racial, mesmo 
se conta com um Nel
son Mandela. As rea
ções a assassinato do 

líder racista Eugene Terre'Blanche 
mostram, a dois meses da Copa do 
Mundo na África do Sul, que a na
ção mais desenvolvida do continen-

te continua a ser um barril de pólvora. 
"Racista", no caso de Terre'Blanche, 

é eufemismo: as bandeiras e os unifor
mes de seus liderados são neonazistas. 
Depois de ter servido na polícia da ex-
colônia do Sudoeste Africano (hoje Na
míbia) e na guarda presidencial, rebe
lou-se contra o pragmatismo do primei
ro-ministro John Vorster (1966-1978), 
um ex-nazista que permitiu a diploma
tas negros morarem em bairros "bran

cos" e não quis reconhecer o governo 
branco da Rodésia (atual Zimbábue). 

Terre'Blanche fundou o Movimento 
de Resistência Africâner, cujo primeiro 
ato político relevante foi chefiar 40 va
lentões para cobrir de piche e penas um 
professor de história branco que ques
tionou o caráter religioso do "Dia da 
Promessa", feriado sul-africano que co
memorava a vitória dos boêres sobre os 
zulus. No governo reformista de Pieter 
Botha, que deu direito de voto a mesti
ços e indianos, Terre'Blanche foi preso 
por posse de armas e explosivos ilegais. 

À medida que o apartheid degringolava, 
seu grupo ameaçava com a guerra racial 
e promovia desfiles uniformizados, num 
dos quais o líder literalmente caiu do ca
valo. Em 1993, invadiu com seu grupo o 
prédio que abrigava negociações sobre 
o fim do apartheid, arrebentando as vi
draças com um carro blindado e espan
cando policiais. Em 1994, participou da 
invasão a um bantustão, cujo povo se er
gueu contra seu ditador negro para se 
unir à nova Africa do Sul democrática. 



Matou dezenas de civis negros no que 
um dos militantes descreveu como "pi
quenique de tiro aos cafres", mas três de 
seus oficiais foram feridos, capturados e 
executados por policiais rebelados. 

O grupo, humilhado, fugiu e perdeu 
importância. Os acordos entre Mande-
la e os líderes brancos anistiaram todos 
os crimes políticos cometidos durante 
o apartheid - embora ambos os lados 
fossem investigados por uma Comis
são da Verdade, como também propõe, 
no Brasil, o Plano Nacional de Direitos 
Humanos. Mas Terre'Blanche foi pre
so, em 2000, por agredir brutalmente 
dois empregados negros (um dos quais 
ficou inválido) por denunciarem à polí
cia um jovem branco que arrombara a 
farmácia do seu posto de gasolina. 

Liberado por bom comportamento após 
quatro dos sete anos a que foi condena
do - um de três brancos em um presídio 
com 200 negros - disse ser "não mais 
racista, mas um xenófobo que prefe
re gente do seu próprio tipo". Em mar
ço de 2008 relançou seu movimento pa
ra criar uma república branca separada, 
seguindo o modelo dos 700 moradores 
da comunidade segregada de Orania, 
abordada em "Saudades do apartheid", 
CartaCapital 570. Pregou o direito de 
"separar-se de um Estado corroído pe
lo crime, pela morte, pelo assassinato", 
aludindo à criminalidade da África do 
Sul, que sempre foi altíssima, mas dimi
nuiu, em parte, com o fim do apartheid: 
a taxa de homicídios caiu de 66,9 por 
100 mil habitantes em 1994 para 40,3 
em 2004 e 38,6 em 2007 (no Brasil, de 
21,1 para 27,4 e 25,2 nos mesmos anos). 

A irrealidade da ideia revela-se nas 
circunstâncias da morte do líder racis
ta, morto na cama com uma barra de 
ferro e um facão por dois empregados 
de sua fazenda, um de 15, outro de 28 
anos, a quem não pagava o prometido 
salário mensal de 40 dólares desde que 
os contratara, em dezembro. O proble
ma não é a convivência de brancos e 
negros, mas a falta de relações justas. 

A política conciliatória de Mandela 
transferiu a maior parte do poder polí
tico a uma elite negra, facilitou sua as
censão social e permitiu o surgimento 
de um empresariado negro. Atualmen
te, as três maiores fortunas sul-africa-
nas são Nicky Oppenheimer, branco (5 
bilhões de dólares), Patrice Motsepe, 

da etnia tswana (2,3 bilhões) e Laks-
mi Mittal , de origem indiana (2,3 bi
lhões). Cyril Ramaphosa, ex-sindicalis
ta e ativista socialista de Soweto, pre
so por "terrorismo" em 1974, é hoje um 
empresário do setor de energia, papel e 
mineração, com assento nos conselhos 
da Coca-Cola e da Unilever. 

Entretanto, não houve reforma agrá
ria, e as mudanças desde 1994 ficaram 
bem aquém das transformações prome
tidas durante o apartheid pelo Congres
so Nacional Africano (CNA) de Mande-
la, originalmente marxista. A concen
tração de renda aumentou: o Índice Gi
ni subiu de 59 em 1994 para 67 em 2008 
(o Brasil seguiu o caminho inverso, de 
60 para 54). Os negros, 80% da popula
ção, são só 4% dos presidentes de em
presas, 2% dos executivos financeiros 
e 15% dos outros executivos. Dos 4% 
de sul-africanos mais ricos - com ren
da superior a 80 mil dólares anuais, 100 
vezes mais que a mediana dos compa
tr iotas, apenas um quarto é de negros. 

Embora não mais sujeita ao apartheid, 
a maioria negra ainda vive muito mal 
e as tensões foram acirradas pela cri
se global de 2009, que derrubou o PIB 
em 2,2% e elevou o desemprego entre 
os negros de 25,9% para 28,6% (o dos 
brancos, de 3,0% para 4,9% e a média 
do país, de 21,9% para 24,3%). Parte da 
frustração descarrega-se em rivalida
des entre etnias e agressões a imigran
tes africanos, mas o rancor racial per
siste. Julius Malema, líder da juventu
de do CNA, choca os brancos ao pregar 
uma partilha das fazendas dos brancos 
como a do Zimbabué e entoar uma can
ção do tempo da luta contra o apartheid 
que diz "mate o bôer". Em março, um 
tribunal pôs a canção fora da lei, mas 
Malema desafia a decisão. 

Cerca de mil fazendeiros brancos fo
ram mortos desde 1994, de um total de 
350 mil assassinatos. A culpa é de Ma
lema e do CNA, dizem os partidários de 
Terre'Blanche. Dessas mortes, 98%, in
clusive a dele, foram resultado de cri
me comum ou disputa trabalhista, não 
diretamente de ódio racial, mas o her
deiro Andre Visagie promete vingança 
e ameaçou no ar a analista política ne
gra Lebohang Pheko, que o entrevis
tou na tevê. Os ânimos azedam quando 
o país devia se preparar para uma festa 
de confraternização internacional. 



morte violenta do lí
der branco Eugène 
Terre'Blanche assus
tou a Africa do Sul. 
Num ano em que, 
por conta da Copa do 
Mundo, o país está em 

evidência como poucas vezes esteve em 
toda a sua história, a questão racial volta à 
tona e reacende a discussão em torno das 
consequências e rupturas do apartheid. 

Fundador do Movimento de Resistên
cia em favor da segregação entre bran
cos e negros durante toda a sua vida, 
Terre'Blanche defendeu a manutenção 
do conjunto de leis racistas ainda quan
do os brancos dominavam a política lo
cal - tais leis incidiram contra a maioria 
negra da população do país por cerca de 
três séculos. Foi um ferrenho opositor do 
processo de abertura gradual que culmi
nou, em 1994, com a primeira eleição de
mocrática que escolheu Nelson Mande-
la como presidente. Também condenou a 
aprovação das SOO leis que desmontaram 
o sistema de segregação, introduzindo as 
bases legais para a igualdade entre bran
cos, negros, mestiços e descendentes de 
asiáticos, como indianos e chineses. 

AVANÇOS DO PÓS-APARTHEID 
Os dados indicam que o governo Nelson 
Mandela foi positivo quanto ao apartheid 
no país, mas as agruras econômicas ainda 
são sensíveis, o que atrapalha na cicatriza
ção das feridas das questões raciais. 

Como líder, Mandela teve uma atua
ção política bastante eficaz, no senti
do de unir um país profundamente di
vidido por 46 anos de segregação e por 
mais de três séculos de uma política efe
tiva de segregação racial, socioeconômi
ca e político-cultural. Ao apoiar a preva
lência dos direitos humanos como eixo 

central do processo de negociação e re
conciliação, geriu o processo de forma
ção de um consenso de harmonia, iso
lando os revanchismos e afastando as 
ameaças de guerra civil. Deslocou o ei
xo político do combate ao apartheid ra
cial para o apartheid econômico-social, 
cada vez mais intolerável. 

Avançou na educação construindo 
cerca de 100 mil salas de aula, levando 1,5 
milhão de crianças à escola. Mas a qua
lidade do ensino continua precária. For
neceu casas e água corrente para 3 mi
lhões de pessoas e eletricidade para ilu
minar mais de 2 milhões de lares, atin
gindo 63% da população. 

Essas e outras realizações mostram o 
empenho do governo para diminuir as de
sigualdades econômico-sociais, mas ain
da há muito por fazer no que se refere à 
propriedade, à concentração de renda, ao 
mercado de trabalho e em questões rele
vantes da saúde pública. 

A sociedade da África do Sul pós-
Mandela ainda continua fortemente as
simétrica. Os sul-africanos mais ricos 
somam 10% da população e dispõem de 
50% da renda do país. Cresce atualmen
te o número de empresários negros, cha
mados no país de "jovens lobos", que ho
je ocupam 10% das empresas listadas na 
Bolsa de Valores de Johannesburgo - em 
1994, eles representavam apenas 1% des
se setor. No entanto, os mais pobres são 
40% da população e têm apenas 10% da 
renda do país. Quanto aos cargos geren
ciais de menor remuneração, os negros 
ocupam 6% das vagas, o que, em gran
de medida, reflete o efeito da segregação 
sobre o nível educacional da maioria. O 
desemprego continua afetando princi
palmente os negros e é estimado em cer
ca de 40%, ou seja, cerca de 1 milhão de 
desempregados que se somam à massa 
dos sem-emprego desde 1993. 

Além disso, é preciso lembrar que no 
setor da saúde fez-se muito aquém do ne
cessário. Embora 700 novas clínicas te
nham passado a dar atendimento gratui
to para mulheres grávidas e crianças até 6 
anos, a Aids continua a crescer e tem hoje 
caráter epidêmico: 11% da população sul-
africana porta o vírus da aids. A conscienti
zação popular feita pelo governo começou 
a ser mais profunda apenas recentemente. 

Por fim, pouco se fez acerca da ques
tão da terra, uma das principais causas 
do agravamento da tensão social. Ter
ras confiscadas no passado, pelos bôeres 
e mais tarde pelos africânderes, são hoje 
reivindicadas pelos descendentes das co
munidades africanas. 

Mandela deixou o governo nas mãos de 
Thabo Mbeki, que era seu vice, também 
do partido Congresso Nacional Africano 
(CNA), que liderava a coalizão governista. 
Mbeki cuidou mais da parte econômica 



do que da questão racial, implementan
do diretrizes neoliberais tipicamente vi
gentes nos países em desenvolvimento a 
partir dos anos 80. Eleito em 1999 e re
eleito em 2004, Mbeki lançou, dois anos 
depois da reeleição, uma espécie de PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimen
to) sul-africano, investindo em infraes-
trutura e habitação. Atualmente, o presi
dente da África do Sul é Jacob Zuma, ex-
vice de Mbeki, também do CNA. Ele as
sumiu o país após as eleições de 2009 e 
representa a continuidade do programa 
de governo de seus antecessores. 

Esse conjunto de dificuldades acresci
das de uma lenta consolidação das insti
tuições e dos valores democráticos torna 
a África do Sul um campo explosivo, fa
vorecendo os embates que, explicados de 
forma banalizada, acabam reduzidos à 
questão racial. Junto a isso, a crise econô
mica que assolou o mundo em 2009 trou
xe graves prejuízos para a nação mais ri

ca da África. O desemprego entre os ne
gros do país beira os 30%, enquanto, en
tre os brancos, não chega sequer a 5%. 

DISCRIMINAÇÃO 
DATA DO SÉCULO XVII 
O apartheid teve origens remotas. Data de 
1678 a proibição de "relações demasiado 
íntimas ente europeus e indígenas", consi
deradas "uma desgraça para os Países Bai
xos e para as Nações Cristãs". Os europeus 
em questão eram bôeres, a maioria de ho
landeses, fundadores da colônia do Cabo, 
em 1652. Os chamados indígenas eram, 
sobretudo, os koi-koi, os xhosa, os shotos 
e os zulus, comunidades étnicas que se re
belaram várias vezes contra o confisco de 
terra e gado e as formas compulsórias de 
trabalho impostas pelos bôeres. 

O princípio segregacionista mostrou-
se ainda mais radical em 1858, quando a 
Constituição da primeira República Afri-
cânder decretou que: "Jamais se instaura

rá a igualdade entre brancos e não brancos, 
quer na Igreja quer no Estado". 

Os ingleses, que já haviam tomado o Ca
bo em 1815, invadiram o território dos afri-
cânderes em 1885, por conta da descober
ta de enormes jazidas de ouro na região do 
Transvaal. Tal fato desencadeou a guerra 
de 1901 a 1903, a primeira a ser filmada no 
mundo, tornando pública a existência dos 
campos de concentração, onde foram apri
sionados os africânderes e mortas por vol
ta de 22 mil crianças. Este foi considerado o 
primeiro genocídio do século XX. 

A crise foi superada em 1910, com a 
criação da União da África do Sul, um Es
tado unificado e vinculado ao Common-
weealth. Ao incorporar a violência à polí
tica, esse Estado fortificou a exclusão. Se
lada a paz, em 1911 uma lei proibiu aos não 
brancos o acesso a alguns empregos e, em 
1913, o Native Land Act deu a posse legal 
de 95% das terras à minoria branca. 

Logo depois da Segunda Guerra 
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Mundial, em 1949, leis reiteravam a proi
bição de relações sexuais e de casamen
tos entre brancos e não brancos. Em 1950, 
foi imposta a classificação da população 
por categoria racial entre brancos e não 
brancos (negros, mestiços e indianos). 
Também foi promulgada uma lei que de
marcava as áreas de moradia por catego
rias raciais, delimitando locais separados 
para os brancos e os não brancos. Nas ter
ras avaliadas como inúteis, foram delimi
tadas nove reservas para os negros. 

Em 1952 foi criado o passaporte interno, 
de uso obrigatório, contendo informações 
relativas à reserva de origem, a situação fa
miliar e profissional e os locais autorizados 
de permanência e de trabalho. Quanto ao 
trabalho dos negros era de 15 horas sema
nais com salários 16 vezes menores que os 

dos brancos. Logo foram demarcados os 
diferentes locais públicos permitidos pa
ra as diferentes categorias da população. 
Reforçou a divisão de quatro sistemas es
colares diferentes para brancos, asiáticos, 
mestiços e negros, para os quais se gastava 
20 vezes menos que para os brancos. Com 
essas medidas o governo nacionalista ins
taurou o apartheid como racismo legaliza
do. De um lado, 3 milhões de brancos e, do 
outro, 11 milhões de negros e 2 milhões de 
mestiços e indianos. 

RESISTÊNCIA SURGE 
A PARTIR DOS ANOS 1950 
As diferenças raciais às desigualdades eco
nômicas e sociais geradoras de um con
junto de assimetrias, levando a uma de
sarmonia crescente, acabaram dando ori

gem às primeiras manifestações de massa 
de grande envergadura. Também o Parti
do Comunista (proscrito em 1950), o Con
gresso Nacional Africano, a Organização 
Política Africana e o Congresso Indiano, 
ao lado de outras organizações menores, 
formaram a Frente Racista Unificada, que 
definiu a não violência como forma de lu
ta, o que se estendeu até 1960. 

O Estado opressor acabou gerando um 
grande número de prisões. Em 1957,150 
militantes (inclusive alguns brancos) fo
ram condenados por "alta traição", por 
exigirem o direito ao voto na base de "um 
homem, um voto". Entre os acusados esta
va o jovem advogado Nelson Mandela, 
membro de uma família real xhosa e líder 
dos jovens do CNA. Condenados, foram 
privados de seus direitos civis e tiveram 

Text Box
Foto



decretadas suas prisões domiciliares. 
A partir dos anos 50, o governo pas

sou a punir vários líderes da resistência, 
que se tornaram guerrilhas, e os conde
nou à pena de morte e à prisão perpétua 
na ilha de Robben. Foi o tempo da re
afirmação, sob qualquer circunstância, 
do direito da minoria branca a uma iden
tidade branca. Como resposta, houve um 
forte crescimento das contestações, ago
ra com o exercício da violência. 

Nesse contexto, de pouco valeu a pres
são internacional que decretou a exclu
são da Africa do Sul da Assembleia Nacio
nal da ONU. Ao contrário, a tensão racial 
cresceu ainda mais, e o governo de minoria 
branca não hesitou, em 1976, em comandar 
o massacre e a expulsão de 60 mil habitan
tes de Sophiatown, que, bem longe dali, 
construíram um novo bairro: Soweto. 

No fim dos anos 70, Pieter Botha, o então 
primeiro-ministro, visando manter o apar
theid, propôs reformas para abrandá-lo com 
o propósito de neutralizar a ameaça comu
nista. Os embates continuaram. Na década 
de 1980, os não brancos se opuseram à nova 
Constituição, denunciando "a mentira das 
reformas". O CNA esteve à frente da mobi
lização de ações armadas como expressão 
coletiva da resistência à opressão. 

Ao ter como principal objetivo da ação 
política o compromisso com o lema "Não 
ao Parlamento Racial", em 20 de agosto 
de 1983, mais de 600 organizações lo

cais de ação social e da resistência acla
maram antigos líderes, em especial, Nel
son Mandela. Nesse mesmo dia foi cria
da a Frente Democrática Unificada, que 
passou a coordenar a organização da lu
ta contra o regime do apartheid. 

Seguiram-se anos de continuada deso
bediência às leis segregacionistas, ao mes
mo tempo que se iniciou a negociação en
tre o CNA e o Partido Nacionalista, por 
uma política de convergência de estraté
gias. Reforçada pelas pressões internacio
nais, essa ação iniciada em 1987 tornou-se 
oficial em 1990. Nesse mesmo ano, em 11 
de fevereiro, depois de 28 anos de prisão, o 
líder do CNA, Nelson Mandela, foi liberta
do, assumindo de forma mais direta a con
dução do processo de negociação com o 
presidente Willem De Klerk. 

Em 1991, a segregação e a discrimina
ção em locais públicos tornaram-se ile
gais. No ano seguinte, como resultado 
do referendo que pôs fim ao apartheid, 
foi constituído um Comitê Executivo de 
Transição e marcadas as eleições de 26 e 
29 de abril de 1994, quando Nelson Man
dela foi eleito presidente da África do Sul. 
A supressão legal da política segregacio-
nista tornava-se, enfim, uma realidade. 

O CNA deu sustentação política ao 
governo Mandela para que fosse efeti
vado o Programa de Reconstrução e De
senvolvimento para combater as injusti
ças criadas pelo apartheid. 
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