
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



LIÇOES DE HISTORIA

onciliação. O sul-africano Nelson Mandela abra
çou e simbolizou como poucos, em toda a histó
ria da humanidade, o espírito que dominou os 
momentos finais do século XX. A última década 
do mais sangrento século da história viu o comu

nismo morrer na Europa - e com ele a Guerra Fria, que dividia o 
mundo em duas metades que se ameaçavam mutuamente. Israelen
ses e palestinos pareciam caminhar para a paz. Católicos e protes
tantes da Irlanda do Norte aos poucos abandonavam as armas, em 
favor da convivência harmoniosa. Ditaduras militares e conflitos 
davam lugar, na América Latina, à festa da democracia. Banhos de 
sangue na antiga Iugoslávia e na África eram recebidos por um sen
timento de indignação e duas palavras: “Nunca mais”. Muitos eram 
os cenários, mas ninguém soube incorporar em suas ações o signi
ficado da palavra conciliação como Nelson Rolihlahla Mandela.

Mandela veio ao mundo, em 1918, 
apenas como Rolihlahla, neto de um 
líder do povo thembu. O nome Nelson 
foi-lhe dado anos depois, por um pro
fessor de uma escola metodista por 
ocasião de seu batismo. Em xhosa, ro
lihlahla significa “encrenqueiro”, termo 
que pode ser considerado tanto irônico 
como apropriado para a carreira e o 
legado do político Mandela. O líder 
revolucionário, que se tornou o primei
ro presidente negro num país de esma
gadora maioria de sua raça, após passar 
27 anos na prisão por seu ativismo 
político, foi um pacificador - porém, 
essencialmente, um encrenqueiro. Des
de cedo Mandela mostrou-se um in
conformado, especialmente com algo 
que testemunhava diariamente: injus
tiça. Estudou Direito e, como homem 
das leis, lutou para que elas tratassem 
com igualdade todos os seres humanos. 
Ele não nasceu para seguir as injustas 
e imorais regras impostas pela elite 
branca em seu país, sob o abominável 
nome de apartheid. Seus ideais, que 
Mandela cumpriu praticamente à risca, 
contrariam boa parte da tradição polí
tica maquiavélica do jogo de interesses, 
da destruição implacável do oponente 
e da relativização da ética. Sua vida pes

soal foi movimentada, com três casa
mentos - o último deles com Graça 
Machel, viúva do líder moçambicano 
Samora Machel. Teve cinco filhas e um 
filho, que lhe deram 17 netos e 14 bis
netos. Não foi um santo nem um líder 
incapaz do erro - como presidente, 
Mandela falhou ao não envolver seu 
país na luta contra a aids, causa que 
abraçou apenas fora do cargo. Ele atin
giu, porém, uma grandeza rara. Sua 
morte no dia 5, aos 95 anos, em Johan- 
nesburgo (África do Sul), após vários 
problemas de saúde, não apagará ensi
namentos que ele deixou em vida, de 
importância ímpar para políticos e 
cidadãos. Àqueles que o ouviram, Man
dela ensinou muito - lições que agora 
precisam ser lembradas e abraçadas 
como objetivos, na busca por mais qua
lidade de vida e justiça para todos.

ÁFRICA
Em 1980, Nelson Mandela era, para 

muitos sul-africanos, apenas um mito. 
Na prisão desde 1963, ele estava inco
municável, distante de jovens que so
nhavam com um grande líder negro 
africano que simbolizasse a autonomia, 
independência e o fim do colonialismo
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europeu. Essa liderança surgiu do outro 
lado da fronteira. Em fevereiro de 1980, 
Robert Mugabe vencia as primeiras 
eleições de um Zimbábue livre. Um ne
gro chegava ao poder numa nação que, 
anos antes, como Rodésia, introduziu 
um regime racista nos moldes do 
apartheid sul-africano. O novo líder 
parecia ter a legitimidade e a sabedoria 
de que a África tanto precisava para 
uma era de independência, dignidade 
e prosperidade. Hoje, 33 anos e muitas 
crises depois, o Zimbábue continua go
vernado pelo mesmo Mugabe.

Aos 89 anos, ele simboliza o que de 
mais errado ocorreu na África pós-co- 
lonialismo: a tentativa de perpetuar no 
poder de um grupo político em detri
mento de outros. Mandela e seus ensi

namentos são o antídoto contra essa 
cegueira. Eleito em 1994, Mandela go
vernou por quatro anos. Poderia ter 
facilmente conquistado um segundo 
mandato. Preferiu apoiar a candidatura 
de seu vice-presidente, Thabo Mbeki. 
Mandela sabia que a perpetuação de 
líderes era um dos maiores erros come
tidos por nações africanas após sua li
bertação do domínio europeu - José 
Eduardo dos Santos governa Angola 
desde 1979, mesmo ano em que tomou 
posse o atual presidente da Guiné Equa
torial, Teodoro Obiang Mbasogo. Man
dela preferiu fortalecer a democracia do 
que tornar a África do Sul dependente 
de seu carisma político.

Fora do governo, Mandela usou sua 
estatura para enfrentar exatamente a

mazela representada pelos conflitos 
étnicos e políticos. Sua intervenção foi 
vital para a paz no Burundi, que mediou 
a partir de 1999. Após décadas de con
flito entre tútsis e hútus, o Burundi bus
cava evitar uma tragédia ainda maior, 
semelhante à que vitimou a vizinha 
Ruanda em 1994. Uma longa e difícil 
negociação de paz se seguia, comanda
da pelo ex-presidente da Tanzânia Julius 
Kambarage Nyerere. No final de 1999, 
quando as negociações emperravam, 
Nyerere não resistiu a uma leucemia. 
Um relutante Mandela aceitou a mis
são de substituí-lo - e usou seu capital 
moral e político para, a partir dos avan
ços obtidos por Nyerere, acelerar as ne
gociações. “Ele foi bem-sucedido em 
trazer para a mesa de negociação as ►
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questões mais delicadas que, até sua in
tervenção, as partes haviam tentado 
evitar”, escreveu Howard Wolpe, chefe 
da delegação dos Estados Unidos no 
diálogo. Mandela disse aos líderes da 
etnia tútsi que seu regime de minoria 
era inaceitável e aos líderes rivais hútus 
que a segurança dos tútsis, temerosos 
da maioria adversária, deveria ser ga
rantida. “Quando Mandela se encon
trou com os líderes dos dois lados, lhes 
dava uma lição sobre suas responsabi
lidades. Embora seu tom fosse excessi
vamente duro e paternalista, ninguém 
ousava questionar publicamente essa 
icônica figura”, afirmou Wolpe.

A África segue como um dos conti
nentes mais violentos do mundo. Há ao 
menos 15 conflitos armados que cau
sam a morte de pelo menos 1.000 pes
soas por ano. São guerras provocadas 
por ódio étnico, político ou ideológico 
- muitas por puro desejo de vingança. 
Somália, Sudão, Mali, República Cen
tro-Africana, Chade e República Demo
crática do Congo estão entre as nações 
africanas que mais sofrem com a vio

lência. “Mandela ensinou que o melhor 
caminho para a paz é o perdão e o en
tendimento”, afirma Ryan Irwin, pro
fessor de história da África na Univer
sidade de Nova York. “Se houvesse na 
África mais líderes como Mandela, ca
pazes de lidar e dialogar com o inimigo, 
haveria menos conflitos.”

O Brasil ganharia muito se tivesse 
um Nelson Mandela em sua história - 
ou se almejasse incorporar seus ensina
mentos na política. Em vez de acender 
o fogo num país a ponto de implosão, 
Mandela buscou o diálogo com seus 
adversários. Apertou a mão do líder do 
regime que o aprisionou, o presidente 
Frederick De Klerk, com quem dividiu 
o Prêmio Nobel da Paz. Pregou a paci
ficação com o partido zulu Inkhata, 
adversário do CNA (Congresso Nacio
nal Africano) de Mandela, durante um 
período de violência entre negros logo 
depois de sua libertação. Ainda de
monstrou desapego ao poder pessoal,
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ao abrir mão de um segundo mandato 
presidencial. O Brasil de 2013 é marca
do por uma insalubre divisão política, 
repleta de debates dispensáveis sobre 
que governo fez o quê, enquanto neces
sidades futuras são negligenciadas. 
“Mandela ensinou a conciliação e a ne
gociação. Confrontos e enfrentamentos 
não funcionam”, diz David Fleischer, 
cientista político e professor da UnB. O 
cientista político José Paulo Martins 
Junior, da Universidade Federal do Es
tado do Rio de Janeiro, destaca a ausên
cia do espírito de revanchismo em 
Mandela. “Ele enfrentou sempre uma 
oposição muito forte de quem estava 
no poder e, quando o assumiu, não en
carnou o revanchismo. Mandela assi
milou muito mais a importância de ►
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fim dos anos 1950 e o começo dos 
anos 1960, era um advogado que lide
rava protestos contra a política de 
segregação racial do Partido Nacio
nal, representante dos africâneres, ou 
bôeres, descendentes de holandeses. 
Em 1960, a polícia atirou contra 5 mil 
manifestantes negros desarmados - 
matou 69 e feriu 180. Após o “Massa
cre de Sharpeville”, Mandela passou 
a defender a resistência armada e coor
denou uma campanha de sabotagem 
contra alvos militares e do governo. 
O Partido Nacional declarou estado 
de emergência e baniu o CNA. Em 
1962, Mandela foi condenado a cinco 
anos de prisão. Dois anos depois, no 
famoso Julgamento de Rivonia, foi 
sentenciado à prisão pérpetua, com 
outros líderes negros. “Lutei contra a 
dominação branca, lutei contra a do
minação negra. Acalentei o ideal de 
uma sociedade livre e democrática em 
que as pessoas vivam juntas em har
monia e com oportunidades iguais”, 
disse no último dia de seu julgamen
to. “É um ideal que espero viver e rea
lizar. Mas, se for preciso, é um ideal 
pelo qual estou disposto a morrer.” 

Depois de 18 anos na prisão da Ilha 
de Robben, Mandela foi transferido 
para Pollsmoor, na Cidade do Cabo, 
onde ficou numa cela isolada. “Sozi
nho, Mandela teve uma revelação: 
todos os anos de guerrilha e luta mi
litar do CNA foram inúteis e não der
rotariam o apartheid na África do 
Sul. Ao contrário, apenas fortalece
riam o regime, por alimentar o medo. 
Ele pensou: ‘Por que não negociar?’”, 
afirma Richard Stengel, jornalista 
que coescreveu a biografia de Man
dela. “Mandela ficou isolado no 
CNA, seus colegas acreditavam que 
ele fraquejava ao querer negociar com 
seus carrascos.” Ficou a lição para 
movimentos libertários ao redor do 
mundo: saber o momento de nego
ciar, ciente de que esse é um passo 
inevitável. Se o confronto, diante de 
uma força opressora, serve como gri
to por justiça e pode trazer avanços, 
o enfrentamento permanente nega a 
uma sociedade exatamente o que 
Mandela buscava: uma vida em har
monia e com oportunidades iguais 
para todos.

pôr em prática projetos de redução das 
desigualdades, relativas aos problemas 
sociais.” Além da maturidade na políti
ca, Mandela também inspira aqueles 
que sabem o valor da educação, uma 
das maiores carências brasileiras. “Edu
cação é a mais poderosa arma que se 
pode usar para mudar o mundo”, dizia 
Mandela. Se o Brasil aprender essa lição, 
já terá um futuro muito melhor.

“Fui um dos incontáveis milhões 
que se inspiraram na vida de Mande
la”, afirmou o presidente americano, 
Barack Obama, na quinta-feira, dia 5, 
pouco depois do anúncio da morte de 
Mandela. Nem sempre os americanos 
encararam o exemplo dele como po
sitivo. Nos anos 1980, quando crescia 
o clamor internacional por sua liber
tação, o presidente Ronald Reagan 
colocou o CNA, então clandestino, 
numa lista de grupos terroristas - 
onde ficou até 2008. Em 1985, o então 
congressista Dick Cheney, futuro vi
ce-presidente de George W. Bush 
(2001-2009), votou contra uma reso
lução no Congresso que pedia a liber
tação de Mandela. Com o tempo, os 
Estados Unidos aprenderam com o 
exemplo conciliador de Mandela, que 
lhe permitiu negociar com aqueles que 
o mantiveram preso. Depois de 34 
anos de rompimento, Washington vol
tou a dialogar com o Irã sobre o pro
grama nuclear persa. Imbuído de um 
espírito similar, os americanos apoia
ram revoluções populares da Prima
vera Árabe, que tiraram ditadores do 
poder - entre eles, seu grande aliado 
regional, o egípcio Hosni Mubarak. 
Para Mandela, só era possível conquis
tar o adversário ao demonstrar respei
to e empatia por ele. Os americanos 
não chegaram tão longe, mas já res
peitam mais seus adversários.

Mandela passou quase um terço da 
vida na prisão. Foi condenado por 
tentar combater a segregação racial 
com um movimento armado. Entre o
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Uma das primeiras medidas de 
Mandela ao chegar à Presidência foi 
formar a Comissão da Verdade e da 
Reconciliação. Um comitê multirracial 
e politicamente diverso foi constituído 
para organizar uma lista de 25 candi
datos a comissário da CVR. Foram se
lecionados 17, sob a presidência do 
arcebispo Desmond Tutu, ganhador do 
Nobel da Paz. A Comissão ouviu víti
mas de violações dos direitos humanos 
cometidas pelo “Estado ou por qual
quer outra organização, grupo ou in
divíduo”. Prestaram depoimento pes
soas torturadas ou presas injustamente, 
parentes de militantes assassinados e 
famílias atingidas pelo terrorismo de 
todo tipo - de grupos nacionalistas ne
gros, chefes militares do regime segre- 
gacionista, policiais, agentes dos servi
ços secretos ou integrantes de milícias 
brancas paramilitares. As audiências 
eram públicas e transmitidas pela TV. 
Foi um verdadeiro expurgo público dos 
crimes cometidos durante os 46 anos 
de apartheid (1948 a 1994).

O processo foi o maior gesto de Man
dela em favor da paz entre negros e bran
cos. Saídos de um regime que os tratava 
como animais, os negros poderiam ter 
se lançado a uma violenta vingança. Nas 
mãos de um líder populista e irrespon
sável, a África do Sul poderia ter sido 
palco de um colossal banho de sangue. 
Era o que Mandela mais temia. Ele que
ria reconciliar o país, não perseguir os 
derrotados. “Mandela dizia ser impossí
vel ter uma África do Sul boa, se não 
fosse boa para brancos e negros”, diz o 
advogado e sociólogo José Vicente, reitor 
da Universidade Zumbi dos Palmares. O 
princípio, que serviu para a África do 
Sul, é útil para o mundo todo em 2013. 
Divididos em etnias, credos e definições 
de comportamento, muitos ainda são 
vítimas da violência originada no pre
conceito. Sensato, prático e defensor 
apaixonado do ser humano, Mandela 
pregou a convivência respeitosa mesmo 
entre aqueles que não se acham iguais. 
Como ele não cansou de mostrar, a 
humanidade é uma só. ♦
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 811,  p. 42-49, 9 dez. 2013.




