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O círculo da vida se fecha pacificamente

N elson Mandala não se chama-
vaNelson,masRolihlahla,que
significa na língua cossa “ar-

rancar um ramo” ou “provocador de
distúrbios”.SeadotouonomeNelson
foiqueporquenaquelaépoca(Mande-
la nasceu em julho de 1918, em pleno
inverno austral) uma criança negra,
quandoentravanaescola,erarebatiza-
da pelo seu mestre, que lhe dava um
nome mais conveniente, numa língua
universal. Ele teve sorte: foi escolhido
para ele o nome de um guerreiro vito-
rioso: Nelson, o almirante britânico
que derrotou a frota de Napoleão no
Cabo Trafalgar, em Gibraltar.

Nelson era filho de um rei que tinha
4mulheres,13filhosepertenciaàfamí-
lia real Thembu. Esse rei, porém, era
obstinado e as autoridades coloniais o
mandaram para o exílio no vilarejo de
Qunu. Nelson teve uma infância real,
mas não luxuosa. Guardava os carnei-
ros e as vacas, colhia o mel selvagem.
Bebiao leite quentetirado da vaca, na-
dava no frescor dos riachos. Em 1927,
seupaimorreu.“Suamortemudouto-
da a minha vida”, diria mais tarde.

Ainfânciafoicomum,deumacrian-
ça negra, na tradição da tribo cossa.
Viveu a adolescência e tornou-se ho-
mem. Passou por uma circuncisão.

“Um cossa não circuncidado é uma con-
tradição, porque continua sendo uma
criança, não um homem.” Mas Nelson
não seguiu os hábitos da tribo. Enquanto
seu pai jamais frequentou a escola, Man-
dela foi escolarizado. Aprendeu inglês,
história e geografia.

Nelson foi uma criança viva, mas seus
camaradas o chamavam de “tatomkhu-
lu” (avô), pois, às vezes, ele parecia um
idoso – mais tarde, quando reapareceria
após27 anosde prisão, sua juventude iria
nos espantar. Criança dotada, trabalha-
dora, frequentou várias escolas até en-
trar no liceu de Fort Beaufort, em 1937.
Semprefoiummeninosensato,obedien-
te.Não seobservava aindanada dorevol-
tadoirredutívelqueelesetornaria.“Aspi-
ramos nos tornar ingleses negros”, con-
fessaria depois. “Éramos ensinados e es-
távamos convencidos de que o melhor
governoeraobritânicoeosmelhoresho-
mens, os ingleses.”

Em 1938, entrou na Universidade de
Fort Hare, a “Cambridge dos negros”. O
curso o transformou. Nelson foi iniciado
no refinamento intelectual mais extremo
do Ocidente. Ao mesmo tempo, tinha
ódiodetodasassegregaçõesétnicas.Foio
despertar.Enquantoalgunsescolheramo
caminho do marxismo, ele adotou Gan-
dhi como modelo, que aliás começou sua
campanhadanãoviolênciaquandoeraad-
vogado na África do Sul.

Édifícil,hoje,termosanoçãoexatados
abusos cometidos contra os negros no
país. Embora o apartheid tenha sido de-
clarado somente em 1948, o negro já era
estigmatizado,confinado,reduzidoaum
ser sub-humano. E o que é um negro? Ele
nasce num hospital para negros, toma
umônibussóparanegros.Vivenumbair-
ro negro. Os poucosque vão à escola, fre-
quentam uma escola para negros. Mais
tarde, ocupará um emprego subalterno,
reservado para os negros. A polícia pode

exigir dele, dia e noite, o seu “passe” e
colocá-lo na prisão, se não o tiver. Um
racismo nauseabundo.

Expulso da universidade, Mandela foi
para Johannesburgo, onde trabalhou co-
mo vigilante numa mina de ouro. Durou
uma noite. No dia seguinte, foi embora.
Encontrou outro emprego em um escri-
tório de advocacia. O patrão, um sujeito
risonho que amava mulheres, boxe, can-
to e queria casá-lo de qualquer maneira.
Ele se recusou e novamente fugiu. Nel-
son se casaria com uma das suas aman-
tes, Evelyn Mase, com quem teria dois
filhos. Em 1944, ele aderiu ao Congresso
Nacional Africano (CNA).

Em 1948, o Partido Nacional triun-
fou. Daniel Malan chegou ao poder e
proclamou o apartheid. Mandela con-
duziu uma campanha de desobediência
civil que culminou, em 12 de abril de
1952, com uma passeata de 100 mil pes-
soas – 8,5 mil foram presas. Entre elas,
Nelson. Foi quando Mandela começou
a se aproximar dos comunistas. Com-
prou livros de Marx, Lenin, Engels, Sta-
lin e Mao Tsé-tung. “O Manifesto do Par-
tido Comunista me estimulou, O Capi-
tal me consumiu”, disse. Nesse meio
tempo, separou-se da esposa para se ca-
sar com a inquietante Winnie. “Para ca-
da bôer, uma bala”, afirmava ela. “Com
nossas caixas de fósforos e nossos len-
ços, libertaremos o país.”

Na África do Sul, era a fase da tragé-
dia. Em 21 de março de 1960, ocorre o
Massacrede Sharpeville.Os negrospro-
testamcontraa extensãopara asmulhe-

res do “passaporte interno”. Sessenta
policiais atiram contra a multidão e ma-
tam 69 pessoas. O CNA é proibido. A
carnificina é o ponto sem volta. Mande-
la compreendeu que o caminho da não
violência era em vão e se converteu à
guerra. Lançou uma greve geral, pregou
a luta armada e recomendou a sabota-
gem.

Um pouco mais tarde, depois de um
longo processo, ele e 11 de seus amigos
foram encarcerados. Eles conseguiram
escapardapenademorte,masforamcon-
denados à prisão perpétua. Mandela per-
maneceu27anos nocárcere. Inicialmen-
teficouconfinadoemRobbenIsland,on-
defeztrabalhosforçados numapedreira.
Depois,foicolocadopararecolherexcre-
mentos de pássaros para adubo.

Ostiranosqueriamselivrardele econ-
ceberam um plano. Um agente secreto,
Gordon Winter, se encarregaria de fazê-
lo fugir de lá, em 1969. A polícia organiza-
ria uma perseguição e uma bala perdida
matariaMandela.Ocomplôfoidescober-
to pelo serviço de inteligência britânico.
Essa era a tática do poder. Esse homem
intratável deveria ser silenciado. Como
nãofoipossívelmatá-lo,eleseriasepulta-
do na cadeia, esperando-se que a solidão
fizesse desaparecer esse ícone aterrador
e calasse a voz doce e potente. No entan-
to, os tiranos são imbecis e conseguiram
o efeito inverso.

NelsonMandelatornou-seoprisionei-
ro mais célebre do mundo. Um grito se
ouvia em todos os continentes: “Liber-
tem Mandela”. Em junho de 1988, reali-
zou-se um concerto pelos 70 anos de
Mandelaquefoivistopor600milhõesde
telespectadores em 67 países. Nos ouvi-
dosdosbrutosdePretória,oshowprovo-
cou um barulho infernal. O presidente
Pieter Botha ofereceu a liberdade, desde
que ele renunciasse à ação. Ele recusou.
“Só os homens livres podem negociar”,

respondeu Mandela.
Ogovernobrancoestavaencurrala-

do por esse homem, esse prisioneiro
queotinhanasmãos.Bothafoisubsti-
tuído por um outro bôer, Frederik de
Klerk,menosobtuso.Em11defeverei-
ro de 1990, Mandela foi libertado e o
mundo ficou maravilhado. Esperava-
se ver um velho esgotado ou um ho-
memamargo,duro,querendovingan-
ça, mas o que vimos foi alguém doce e
sorridente,alegre,engraçado,esclare-
cido. “Lancem ao mar suas facas, seus
fuzis, seus machados”, pediu ao seus
partidários. Quatro anos depois, foi
eleito presidente da África do Sul.

Éraroahistórianosoferecernarrati-
vas tão fascinantes e de grande moral.
Um homem justo, que com a força da
sua generosidade fez tombar uma das
fortalezas mais sólidas da época. En-
tão,umanovaprova:Mandelaassume
um país onde a maioria de negros foi
tratada durante séculos como excre-
mento. Tudo se combinava para um
ciclodevingança,masnadadissoocor-
reu. Com seu carisma, ele transfor-
mou a África do Sul na nação arco-íris.

Mandelaaposentou-seemjunhode
1999, mas interveio em várias oca-
siões.Porexemplo,paracriticaraguer-
ra no Iraque e acusar George W. Bush
de desatar um novo holocausto. Ocu-
pou-se do problema da aids, mas já es-
tavacansadoesuavozeracadavezme-
nos ouvida. Quando deixou o poder,
prometeu envelhecer em Qunu. “Es-
tou num período da vida que todo ho-
mem deveria conhecer, tendo a opor-
tunidade de me retirar para minha ci-
dade natal, encontrar a tranquilidade
e repousar.” Uma vida que, como um
círculo, se fecha pacificamente.

✽

É CORRESPONDENTE EM PARIS

‘Mandela tinha muito marketing pessoal’

Mandela foi mais do que um
ícone da luta contra a
segregação racial na África do
Sul, ele foi um exemplo
fascinante de grande moral

NA WEB

Cristiano Dias

D urante muito tempo,
Tom Lodge foi cientista
político da Universidade

de Witwatersrand, em Johannes-
burgo. Hoje, é pesquisador de
questões africanas do Departa-
mento de Políticas Públicas da
Universidade de Limerick, na Ir-
landa,masaindaéumdosmaisres-
peitadosbiógrafosdorevolucioná-
rio líder sul-africano. Mandela: A
Critical Life, escrita por ele, é
uma das mais equilibradas biogra-
fiasdeNelsonMandela,umperso-
nagem que costuma atrair muito
mais elogios do que críticas.

Em entrevista ao Estado, Lod-
ge fala dos defeitos do ex-presi-
dente, de sua personalidade, de
seus inimigos e, principalmente,
da insistência em relevar os desli-
zes de aliados, como Muamar Ka-
dafi, ex-ditador da Líbia, Fidel
Castro, ex-presidente de Cuba, e
Robert Mugabe, presidente do
Zimbábue. A seguir, os princi-
pais trechos da conversa.

● É difícil ser neutro e objetivo
quando se trata de analisar os
defeitos de Mandela. Na sua opi-
nião, quais foram suas maiores
falhas? O sr. acha que ele sobre-
viverá a um eventual revisionis-
mo no futuro?
Um dos maiores erros de Man-
dela é o fato de ele não ter con-
seguido ser nunca um bom ma-
rido. Pelo menos não para sua
primeira mulher, Evelyn, que
era tratada por ele de maneira
vergonhosa. Além disso, ele
sempre foi muito tolerante
com os defeitos de amigos e
aliados, como Robert Mugabe
(presidente do Zimbábue),

Muamar Kadafi (ex-ditador da
Líbia), Hafez Assad (líder sírio
e pai do atual presidente, Ba-
shar Assad) e Fidel Castro (ex-
presidente de Cuba). No entan-
to, de uma maneira geral, acho
que suas qualidade superam
muito suas fraquezas, princi-
palmente quando pensamos
em Mandela como estadista.

● O que o sr. acha que fez de
Mandela uma figura tão especial,
capaz de inspirar tanta gente em
diferentes partes do mundo? É

só carisma ou tinha uma boa do-
se de autopromoção?
El tinha muito marketing pes-
soal, sem dúvida. Mandela co-
meçou a ser tratado como um
“líder” nos anos 50. O surgi-
mento do fotojornalismo aju-
dou muito a consolidar essa
imagem. Sua educação britâni-
ca e missionária ajudou bastan-
te para que ele se tornasse um
personagem acessível para to-
dos os países de língua inglesa
e, em boa medida, para toda a
civilização ocidental.

● Muito se fala sobre a importân-
cia de Mandela na redemocratiza-
ção, mas pouco se comenta so-
bre o papel de Frederik de Klerk
(último presidente branco do
país). O sr. acha que ele é subesti-
mado? Como foi a relação dos
dois após o Nobel da Paz?
A participação de De Klerk real-
mente é muito subestimada.
Ele merece muito mais crédito
pela democratização da África
do Sul. Certamente, justifica o
fato de ele ter dividido com
Mandela o Nobel da Paz de

1993. Nos anos 90, ele assumiu
riscos enormes. Com relação
aos dois, nunca houve muita
afinidade entre eles. De Klerk
nunca foi muito caloroso com
Mandela, que se ressentia do
fato de ter de depender das de-
cisões de De Klerk.

● É fácil saber quem eram os
aliados históricos de Mandela.
Mas, em razão de sua personali-
dade conciliatória, é muito mais
complicado descobrir quem fo-
ram seus maiores rivais. Quem
exerceu esse papel?
Acho que Walter Sisulu foi
seu maior parceiro. O mais
perto que ele chegou de ter
uma pessoa que pudesse ser
considerada um amigo. De ma-
neira geral, Mandela nunca
causou animosidades pes-
soais, apesar de em alguns mo-
mentos, principalmente du-
rante as negociações sobre a
abertura política, as relações
com De Klerk terem ficado
muito ruins. Mas, responden-
do à sua pergunta, acho que a
pessoa que publicamente foi
mais hostil a ele foi Winnie
(ex-mulher de Mandela).

● Grande referência de Mandela,
Mahatma Gandhi, também viveu
na África do Sul durante o apar-
theid. Ele e Mandela carregavam
um pacifismo que está em extin-
ção. O quanto aquele ambiente
segregacionista influenciou esse
tipo de estadista?
A África do Sul foi fundamen-
tal para ambos. Inicialmente,
Gandhi desenvolveu e testou
no país suas ideias sobre a for-
ça da verdade (“satiagraha”, fi-
losofia criada por ele para o
movimento de resistência
não violenta na Índia). Foi na
África do Sul que ele conse-
guiu obter os direitos de pro-
priedade para imigrantes in-
dianos, quando trabalhou co-
mo advogado em Durban e
Johannesburgo.
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Popstar. Nenhum líder recebeu tantas celebridades: Michael Jackson visita Mandela na Cidade do Cabo, em 1993

M A N D E L A

●✽
GILLES
LAPOUGE

Biógrafo diz que líder
cometeu deslizes ao
ignorar erros de aliados
e manter relação ruim
com a primeira mulher

● Hollywood
“Hoje o mundo
perdeu um dos
maiores gigan-
tes do século
20”, disse Mor-
gan Freeman,
que viveu Man-
dela no filme
‘Invictus’

1º casamento (Evelyn Mase)
Três filhos morreram: Madiba,
Makgatho e Maki.
A única filha viva também se
chama Maki, homenagem à irmã,
morta aos 9 meses
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2013, Especial Mandela, p. X4.




