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Resumo 

 

A presente tese tem como principal foco o desenvolvimento do apartheid Sul-

Africano e o genocídio ruandês de 1994, buscando como que desses processos 

históricos ocorreram as interações entre diferentes grupos “étnico-raciais” e 

classes sociais. 

Dessa maneira, no caso sul-africano, a tese se concentra entre os anos de 1948 

(início do regime do apartheid) e 1994 (fim do apartheid e eleição de Nelson 

Mandela), enquanto que no caso ruandês a tese foca-se entre os anos de 1959 e 

1994 (entre a independência de Ruanda e o genocídio). 

Com o intuito de entender a lógica específica das práticas sociais de tais 

territorialidades, a tese também resgata os períodos pré-coloniais e coloniais, 

valorizando as tradições locais das múltiplas sociedades que permeiam a África do 

Sul e Ruanda, nos dando suporte para entendermos como se construiu a 

elaboração dos próprios agentes históricos locais de uma violenta inserção 

estrangeira do modo de produção capitalista. 

A partir destas interações entre práticas sociais tradicionais e práticas atreladas a 

uma sociedade capitalistas, a tese estrutura a própria interação entre os grupos 

“étnico-raciais” e as classes sociais que são formados e, ao mesmo tempo, 

ajudam a formar estas sociedades que se transformam radicalmente num curto 

espaço de tempo. 

 



 
 

Abstract 

 

This thesis is mainly focused on the historical processes of South African apartheid 

and the Rwandan genocide of 1994, looking how occurred interactions, in the 

development of these, between different "ethnic racial" groups and social classes. 

Thus, in the case of South Africa, the thesis focuses on the years between 1948 

(the beginning of the apartheid regime) and 1994 (end of apartheid and the 

election of Nelson Mandela), while in the Rwandan case the thesis focuses among 

years 1959 and 1994 (between independence and genocide in Rwanda in 1994). 

In order to understand the logic of specific social practices such territoriality, the 

thesis also rescues the pre-colonial and colonial period, valuing local traditions of 

many societies that permeate South Africa and Rwanda, giving support to 

understand how has built the preparation of their own local historical agents of a 

violent insertion of foreign capitalist mode of production. 

From these interactions between social practices and traditional practices tied to a 

capitalist society, the thesis structure the interaction between the "ethnic racial" 

and social classes that are formed and at the same time, help to form these 

societies that transform radically in a short time. 
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Cronologia da história da 
África do Sul 

Cronologia da história de 
Ruanda 

Pré-colonização: 

Séculos I a IV – os povos Bantu iniciam a 
sua expansão, conquistando território aos 
Khoisan. 

Pré-colonização: 

A partir século XV: desenvolvimento 
da sociedade banayaruanda. 

Colonização 

1488: início da colonização portuguesa 
nas ilhas Robben. 

1652: início da Colônia Holandesa do 
Cabo com a fundação da Cidade do Cabo. 

1795: os ingleses ocupam a Colônia 
Holandesa do Cabo. 

 

 

Século XIX: mfecane: movimento de 
expasão de diferentes grupos bantos. 

1879: Guerra Anglo-zulu. 

1899-1902: as duas Guerras Boers 
estabelecem o domínio militar e político 
dos ingleses sobre os boers. 

1910: Inglaterra funda a União Sul-
Africana. 

1948: Início oficial do apartheid. 

Colonização 

1885: Conferência de Berlim declara 
Ruanda como uma colônia alemã.  

1923: A Bélgica obtém um mandato 
da Liga das Nações para governar 
Ruanda-Urundi (início do período 
colonial Belga). 

1935: Ruanda adota sistema de 
identificação étnico. 

1959:  Revolução hutu.  

 

Independência e República 

1961: É proclamada a República da África 
do Sul,  tornando-se independente do 
Reino Unido. 

1961: Retificação e manutenção do 
regime de segregação racial: adoção da 
política dos bantustões. 

1976:  Massacre de jovens em Soweto. 

1985 – 1989: colapso do sitema do 
apartheid. 

 

Independência e República 

1961: – É proclamada a República 
de Ruanda.  

1962:  Ruanda se torna um país 
independente e seu presidente é 
Gregoire Kayibanda. (início do 
Primeira República Ruandesa) 

1973:  O presidente Gregoire 
Kayibanda é afastado do poder em 
um golpe militar liderado por Juvenal 
Habyarimana. (Final da Primeira 
República Ruandesa/ início da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bantu
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Expans%C3%A3o_Bantu&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1652
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_Holandesa_do_Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_Holandesa_do_Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1795
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_Holandesa_do_Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_Holandesa_do_Cabo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1899
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Boers
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B4eres
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1994: Fim do apartheid e primeira eleição 
livre do país 

1994: Nelson Mandela é eleito o primeiro 
presidente negro da República da África 
do Sul. 

 

Segunda República Ruandesa). 

1990: Forças rebeldes da Frente 
Patriótica de Ruanda, 
majoritariamente tutsi, invadem o 
território ruandês vindos de Uganda. 

Abril de 1994: Habyarimana e o 
presidente do Burundi são mortos 
quando o avião deles é derrubado 
ao sobrevoar Kigali. (Final da 
Segunda República Ruandesa). 

Abril, maio e junho de 1994 - 
Genocídio. 
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Mapa da África do Sul 
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Mapa de Ruanda 
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Glossário de termos nativos sul-africanos 

 Difaqane: “golpe de martelo” em sotho-tswana: Período de grandes 

transformações na região sul-africana. 

 Impis: Tática militar zulu. 

 Incwala: Antigo ritual tradicional de diferentes comunidades sul-africanas. 

 Induna: líder zulu que possuía autoridade frente a população. Era uma forma de 

ponte entre diferentes níveis de poder. 

 Khoikhois: sociedade sul-africana pertencente aos khoisans. Os Khoikhois foram 

duramente perseguidos e escravizados pelos colonizadores holandeses.  

 Khoisan: Grupo linguístico sul-africano. 

 Likoat: termo sotho destinado a sujeitos que não se encaixam totalmente em sua 

sociedade. 

 Madlathule: Grande seca do século XIX. 

 mfecane: “Esmagamento” em Nguni. Período de grandes transformações na região 

sul-africana. 

 Mthethuwas: sociedade de origem Nguni, que tiveram seu ápice sob a liderança de 

Dingiswayo no século XIX. 

 Ndebeles: sociedade de origem Nguni. 

 Ndwandwes: sociedade de origem Nguni, que tiveram seu ápice sob a liderança de 

Zwide no século XIX. 

 Ngunis: Grupo linguístico sul-africano de origem Banto. 

 Ngwawe-dlaminis: sociedade de origem Nguni. 

 Pedis: sociedade de origem sotho. 

 Sans: sociedade sul-africana pertencente aos khoisans. A recusa ao trabalho e à 

escravidão dos sans aos holandeses os levou ao seu quase extermínio e ao seu 

exílio na Namíbia 
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  sothos: Grupo linguístico sul-africano de origem Banto.  Consolidado enquanto 

uma comunidade sob a liderança de Moshoeshoe no século XIX, atingindo a 

independência no século XX e se constituindo no Estado de Lesoto. 

 Suazis: sociedade de origem Nguni, atingindo a independência no século XX, se 

constituindo no Estado de Suazilândia. 

 Thaba Bosiu: montanha que a sociedade sotho construiu parte de sua sociedade. 

 Tsongas: Grupo linguístico sul-africano de origem Banto.  

 Tswanas: Sociedade de origem sotho.  

 Umlungu: Termo para homens e mulheres brancos no decorrer do apartheid. 

 Xhosas: sociedade de origem Nguni. 

 zulus: sociedade de origem Nguni, que teve seu ápice sob a liderança de Shaka no 

século XIX. Ainda hoje os zulus constituem uma importante parte da sociedade sul-

africana. 
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Glossário de termos de Kinyaruanda (língua dos 
banayaruandas) 
 

Akazu: “Pequena Casa”. Termo destinado ao seleto grupo de indivíduos próximos 

ao Presidente Juvenal Habyarimana e sua esposa durante o seu governo da 

Segunda República Ruandesa.  

 banayaruanda: “Pessoas de Ruanda”. Nome da tradicional sociedade que vivia na 

região de Ruanda antes do início colonização Alemã e Belga. Suas origens 

remontam até o século XVI. 

 Igikingi: Terras que eram costumeiramente destinadas apenas ao Mwami e outros 

importantes aristocratas. 

 Impuzamugambi: “aqueles que têm o mesmo objetivo”. Grupo paramilitar da CDR, 

do início da década de 1990, que corroborou com o governo de Habyarimana e com 

o genocídio. 

 Inkotanyi: “Intocável”. Termo costumeiramente destinado ao mwami e também aos 

aristocratas da sociedade banayaruanda no período pré-colonial e colonial. O termo 

é utilizado até mesmo após a independência. 

 Interahamwe: “aqueles que trabalham juntos” ou “aqueles que atacam juntos”. 

Grupo paramilitar da MRND, do início da década de 1990, que corroborou com o 

governo de Habyarimana e com o genocídio. 

 Inyenzi: “baratas”. Modo que alguns indivíduos, principalmente tutsis, eram 

chamados de maneira pejorativa. 

 Mwami: Nome dado ao principal monarca e governante da sociedade 

banayaruanda. 

 Nyabingi: Revolta do período colonial. 

 Kangura: Revista de maior circulação e importância em Ruanda no início da 

década de 1990. 

 Kinyaruanda: “Língua de Ruanda”. Idioma tradicional da sociedade banayaruanda. 
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 Kwihutura: hutus que na sociedade banayaruanda possuíam uma posição social 

semelhante à um tutsi, principalmente na região norte da região que hoje é Ruanda. 

 Ubuhake: era uma relação tradicional entre indivíduos da sociedade 

banayaruanda. 

 Ubukonde: Terras destinadas aos não monarcas da sociedade banayaruanda. 

 Ubureetwa: tradicional relação social da sociedade banayaruanda, que consistia 

num trabalho forçado na terra do dono da colina, como forma de pagar pelo uso de 

parte da terra. 

 Umuheto: tradicional relação social da sociedade banayaruanda que a interligava 

numa cadeia de troca de favores, que,  na maioria das vezes, era uma troca de uma 

quantia de gado para o seu superior, em troca de proteção. 

 Rizabara uwariraye: “Apenas aquele que passou uma noite de insônia pode falar 

da noite”. Ditado popular ruandês. 
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Glossário de siglas – África do Sul 

 

ANC: Congresso Nacional Africano 

AZAPO: Organização Popular da Azânia 

CODESA: Convenção para um África do Sul Democrática 

Cosatu: Congresso dos Sindicatos Sul africanos 

Cusa: Conselho de uniões da África do Sul 

Fosatu: Federação dos Sindicatos Sul-africanos 

GEAR: Growth, Employment na Redistribution

INC: Congresso Nacional Africano 

ICU: União dos trabalhadores da indústria e Comércio 

NF: Fórum Nacional 

NUM: União Nacional dos Mineiros

PAC: Congresso Pan-africano 

PN: Partido Nacional 

 SACP: Partido Comunista Sul Africano 

UDF: Frente Democrática Unida 
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Glossário de siglas – Ruanda  

CDR: Coalizão em Defesa da República  

ERN: Exército da Resistência Nacional 

FPR: Frente Patriótica Ruandesa 

FRw: Franco Ruandês 

ICTR: Tribunal Criminal Internacional para Ruanda 

MDR: Movimento Democrático Republicano

MRND: Movimento Republicano Nacional pela Democracia 

PL: Partido Liberal 

PSD: Partido da Social Democracia 

RADER: Rassemblement Démocratique  Rwandais 

RTLM: Radio Television Libre dês Milles Collines 

UNAR: União Nacional Ruandesa 

UNAMIR: Missão de Assistência para Ruanda das Nações Unidas
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Glossário de Imagens 

 

Figura 1: Tradicional vestimenta do Mwami e sua corte mais próxima – p. 79 

Figura 2: Foto do Mwami Mutara III – p. 79 

Figura 3: Tradicional casa do Mwami – p. 80 

Figura 4: Nova casa do Mwami em Nyanza (1935) – p. 81 

Figura 5: Diagrama da Produção indígena de Café – p. 82 

Figura 6: Despesa governamental anual de Ruanda para apoiar os produtores de 

café (1965 – 1992) – p. 129.
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Introdução 

 

 

Em 1994, o continente africano experienciou processos extremos e opostos. 

No dia 10 de maio, Nelson Mandela tomava posse como presidente da República 

Sul-Africana, frente a uma multidão eufórica que o apoiou nas primeiras eleições 

livres do país, pondo fim a mais de 45 anos de segregação racial e de barbárie 

humana. No mesmo momento, em Ruanda, estava em marcha a mais pura barbárie. 

Desde a queda do avião presidencial de Juvenal Habyarimana, no dia 7 de abril 

daquele mesmo ano, os ruandeses que  eram denominados e se entendiam 

enquanto hutus, matavam seus vizinhos que  eram denominados e se entendiam 

enquanto tutsis, produzindo um genocídio com poucos precedentes na história 

contemporânea. 

Ambos os processos históricos, apesar de serem, à primeira vista, 

claramente distintos, fazem parte de uma mesma especificidade africana. Mesmo 

com as suas múltiplas particularidades sul-africanas e ruandesas, trata-se de um 

longo processo de luta já consolidado em grande parte do mundo capitalista que 

travam uma série de novas batalhas e questões.  A África ainda se constrói e, 

principalmente, se faz pelos próprios africanos dentro de um processo histórico que 

os mergulha num mundo global e industrializado, que acelera a constituição de 

instituições que comumente, apesar de seu apelo popular inicial, levam a longas 

ditaduras e conflitos num constante se fazer da população que teve seu modo de 

vida costumeiro chocado com o Capitalismo, provocando as múltiplas reações e 

contrarreações.  

A efervescência do norte africano a partir de 2011, com revoltas populares 

da Tunísia ao Egito, ou a consolidação do Sudão do Sul e os problemas eleitorais na 

Costa do Marfim já na África subsaariana, nos mostram a dimensão de tal processo 
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em que até hoje as instabilidades locais trazem novos e constantes desafios e 

questões.   

Porém, muitos intelectuais acabam atribuindo tais processos a submissões 

imperialistas – como o interesse norte-americano, francês, entre outras potências do 

capital – mergulhando assim numa análise simplista de Relações Internacionais, que 

não permitem o entendimento de uma lógica interna destes processos, mesmo 

porque marginalizam o sujeito histórico africano dentro desses complexos processos 

históricos, subsumindo a dinâmica interna à conjuntura internacional. 

O genocídio ruandês de 1994 e o apartheid sul-africano (1948-1994) foram 

longos desenvolvimentos  que nos permitem refletir acerca dos caminhos traçados 

por suas populações e os múltiplos interesses que envolvem o continente africano 

moderno, numa relação que possibilita e força o desenvolvimento de novos agentes 

sociais em novos contextos, mas sempre num processo intimamente interligado e 

com interlocuções entre o ser social tradicional e costumeiro e um determinado 

presente moderno, no qual intervêm tanto tais forças quanto as interferências 

externas. Ou seja, os ruandeses e os sul-africanos vão se fazer dentro de um 

processo histórico, não sendo sujeitos a análises de forma pré-determinada, ou 

também estrutural. 

Desta forma, entendemos na presente tese que os caminhos históricos da 

África do Sul e de Ruanda se constituíram e devem ser entendidos a partir das 

próprias práticas sociais de seus agentes históricos, que expressam suas 

experiências, ações e percepções baseadas em suas tradições e costumes recentes 

e pautados por suas etnicidades e modo de vida.   

Esse modo de vida sofre o impacto do contato com o mundo do  capitalismo, 

modificando paulatinamente tais práticas sociais ruandesas e sul-africanas que 

passam a se fazer historicamente a partir das próprias tensões entre o tradicional e 

o particular capitalismo que se constrói nestas territorialidades. Gestam-se aí 

particulares modos de vida que tangenciam tanto a etnicidade destes povos como 

também possibilitam a experiência de classes sociais frente a um trabalho 
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disciplinado e ocidental, que é introjetado a partir da violência da colonização, de 

modo a, também, formar classes sociais. 

Sendo assim, a constituição de processos históricos como o apartheid e o 

genocídio ruandês são similares enquanto particularidades que carregam tal 

dualidade e que se manifestam em múltiplos setores destas sociedades, conforme 

demonstra-se na presente tese. 

Tanto ruandeses quanto o sul africanos vivenciaram, na virada do século 

XIX para o XX, a inserção de europeus que, a partir da sustentação de um particular 

destino manifesto, visavam introduzir um modo de vida e produção capitalista, já que 

supostamente este seria um modo de sociedade mais “avançada”, ou ainda 

“civilizada”, frente à “barbárie” na qual os povos regionais estariam ainda imersos. , 

Tal concepção era amplamente sustentada tanto por percepções religiosas 

(de superioridade cristã frente às religiosidades africanas), como por concepções 

pseudocientíficas de caráter eugênico (que ditava uma superioridade de uma 

suposta “raça branca” de origem europeia frente á população de “raça negra” de 

origem africana). Essas concepções deram suporte para a colonização que visava 

destruir os modos de vida locais e substitui-los pelo de uma sociedade capitalista. 

Tal violência não foi aplicada sem a emergência de inúmeras formas de resistência, 

algumas desenvolvidas coletivamente, outras inerentes à condição de vida 

quotidiana daqueles indivíduos, resultando daí a transformação dos seres sociais 

ruandeses e sul-africanos.  

O nível de tensão latente, decorrente do choque entre modos de produção 

distintos, que se verificava tanto em Ruanda quanto na África do Sul no mesmo 

período, expressam em suas particularidades, conforme veremos.  

 

Durante quase cinquenta anos, do final da década de 1940 ao início de 

1990, os sul-africanos experienciaram um modo de vida pautado numa ampla 

segregação racial institucionalizada nos âmbitos políticos, sociais e econômicos, 
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pelos “europeus” brancos contra os africanos negros (além de milhares de 

imigrantes asiáticos, principalmente de origem indiana).  

Foram anos em que a legislação vigente do país pretendia ter controle total 

da sociedade a partir de leis e práticas sociais que impossibilitavam uma série de 

relações sociais entre a população negra e a branca, com um domínio que se 

preocupava com coisas que iam desde bancos em que cada um iria se sentar, ou 

com o transporte público que brancos e negros poderiam utilizar, e ainda, que 

relações matrimoniais e sexuais essas populações poderiam contrair entre si, 

estendendo até às relações de trabalho e às condições trabalhistas, determinando 

quem poderia se sindicalizar ou realizar greves, por exemplo.1 

Essas décadas foram marcadas por uma quase completa segregação social 

da vida em todos os seus âmbitos, seja ela no cotidiano, na economia e também na 

política, em que a população africana negra era marginalizada socialmente, com 

uma série de impedimentos sociais e com um crescimento contínuo de exploração e 

miséria que compunha a maior parte da África do Sul. Em fluxo inverso,  a 

população de origem europeia branca, detentora do poder político e produtivo, 

adquiriu um relativo Estado de Bem-estar Social2, com uma qualidade de vida impar, 

sustentada pela dinâmica social de segregação, que gestava uma péssima 

qualidade de vida para a população negra. 

Toda essa violenta segregação e o desenvolvimento forçado pautado numa 

superexploração da população local fez com que a África do Sul se tornasse a ponta 

de lança de uma sociedade capitalista no continente africano. Esse destaque fez 

com que o país se tornasse foco em múltiplas pesquisas acadêmicas, o que 

resultou, ao longo de décadas, numa série de estudos para se compreender o 

                                                 
1
 DE JONG, Klass. África do Sul: apartheid e resistência. São Paulo, Cortez, 1991, p. 67 

2
 O Estado de Bem-estar Social se deu principalmente na Europa ocidental em que a sua população 

atingiu uma boa qualidade de vida e estabilidade social, principalmente devido a um rápido 
crescimento econômico, baixos níveis de desemprego, entre outros benefícios para a população. 
Porém, este período conhecido como “os 30 anos gloriosos” (que não foram 30 anos e muito menos 
gloriosos), era sustentado por uma gigantesca exploração de operários de regiões periféricas do 
globo. No caso sul-africano, as regiões destinadas às classes dominantes conseguiram atingir este 
padrão de vida, porém, essa qualidade de vida era sustentada pela ampla exploração nas regiões de 
segregação racial. 
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processo histórico sul-africano, o que consolidou extensos debates historiográficos 

acerca de uma territorialidade africana, mas que ainda carece de ser mais estudado 

e aprofundado.  

E como a historiografia vai analisar tais evidências?  

As primeiras reflexões acerca do apartheid e do processo histórico da África 

do sul como um todo, realizadas nas décadas de 1940 e 1950, estão intimamente 

atreladas ao próprio processo de implementação e consolidação de uma política de 

segregação, em que o passado começa a ser analisado para dar sustentação às 

pretensões políticas dos agentes históricos de origem europeia. Desta forma, foi 

comum entender a história da África do Sul a partir de uma perspectiva europeia que 

proclamava a necessidade de realizar uma missão civilizatória nas regiões que eram 

supostamente mais “atrasadas”, “primitivas”, e, portanto, ainda inseridas num 

contexto de barbárie, que se contrapunha à civilização ocidental.  

Fage nos demonstra as limitações que eram encontradas para se realizar 

uma pesquisa histórica na região da África do Sul fazendo a crítica historiográfica a 

tal perspectiva, denunciando como a política segregacionista atingia também a 

produção do conhecimento acadêmico: 

As nove universidades que existiam na África do Sul em 1940 eram prejudicadas 

pela política segregacionista do regime de Pretória: tanto a pesquisa histórica 

quanto o ensino eram eurocentristas, e a história da África não passava da história 

dos imigrantes brancos.3 

 

Para Fage, a historiografia sul-africana tinha o homem branco como o 

protagonista principal, enquanto que as populações negras são postas de um modo 

inferior, reforçando o preconceito da supremacia branca.  Sua função social era, 

portanto, a de qualificar e dar sustentação à política do apartheid, que já vinha sendo 

implementado. 

                                                 
3
 FAGE, J. D. A evolução da historiografia da África. In: KI-ZERBO, J. (EDITOR) História Geral da 

África I: metodologia e pré-história da África. Brasília, UNESCO, 2010. 
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Porém, a partir da década de 1970 a população sul-africana passa a resistir 

a violência do apartheid de um modo mais contundente e novas perspectivas 

passam a respaldar o processo histórico sul-africano, buscando dar voz àqueles que 

até então eram silenciados. Tais novas perspectivas se vinculam à crescente 

resistência negra concomitante à fragilização do regime do apartheid. 

 De modo mais presente e diretamente atrelado às lutas contra o apartheid, 

a perspectiva historiográfica que ganhou força nesse momento foi a de uma análise 

com perspectivas marxistas. Porém, tal postura da década de 1970, na África do 

Sul, revela estar embasada em um marxismo reducionista, ou seja,  diz respeito às 

perspectivas que se dizem pautadas em Marx, mas que subsumem os seus 

entendimentos ontológicos a explicações pautadas em um determinismo econômico, 

cujas contradições entre capitalistas e trabalhadores, reconhecidos como a 

polaridade entre uma burguesia e um proletariado, resultariam uma luta de classes à 

semelhança do que ocorrera na Europa em fins do século XIX. A associação entre 

essa polaridade de classes e os problemas étnico-raciais foi correlacionada 

diretamente a uma bipolarização entre uma população branca representante da 

burguesia e outra negra, correspondente ao proletariado, sem se preocupar com o 

modo que estes grupos fizeram-se historicamente a partir de uma especificidade 

local. 

Surge também, na mesma década, uma perspectiva historiográfica que 

também se apropria de conceitos extraídos de Marx, mas mais próxima dos 

indivíduos do que das estruturas da sociedade capitalista, trazendo um impasse 

interno ao debate, além de uma ampliação nas temáticas do trabalho e dos 

movimentos sociais. Analisando esta historiografia, Murray observa que: 

O marxismo tem evoluído como a perspectiva intelectual dominante na África do 

Sul, substituindo o liberalismo Sul-Africano, porque o liberalismo não reconheceu 

a conexão entre o capitalismo e o apartheid. Mas o paradigma marxista 

emergente foi dividido em dois pólos distintos: " Historiadores sociais" e os 

“estruturalistas”. A tensão entre essas duas perspectivas alternativas permeou 
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um número de sub-campos, incluindo estudos de relações rurais, movimentos 

sociais e trabalhistas, e de classe e cultura4 [tradução própria]5 

 

Podemos observar aqui uma postura de questionamento ao modo como a 

sociedade sul-africana vinha se desenvolvendo, porém, quando busca dar voz aos 

agentes históricos até então emudecidos, se respalda em uma concepção 

estruturalista, como é o caso da pesquisa de Ray e Jack Simons na obra “Class and 

Color in South Africa” 6 de 1969, em que os buscam as contradições entre uma 

suposta estrutura e uma superestrutura para explicar as tensões existentes e criadas 

pelo regime do apartheid. 

Por outro lado, pesquisadores como Charles Van Onselen7 valorizam em 

sua obra a própria experiência dos trabalhadores sul-africanos, colocando-os 

enquanto sujeitos ativos de sua própria história a partir de processos vivenciados 

pelos trabalhadores. 

Ora, as comunidades que compõem a África do Sul têm, com tal analítica, a 

sua complexidade reduzida, mantendo-se ainda a perspectiva a partir da experiência 

do processo histórico europeu, subsumindo-se as particularidades dos sul-africanos. 

A partir da decadência do apartheid novas perspectivas passam a brotar de 

modo mais livre para analisar o que foi o processo histórico da África do Sul. Porém, 

sem o calor do conflito pelo fim do regime, a historiografia passa a se preocupar com 

novas temáticas até então esquecidas nas décadas anteriores. Desta forma, passam 

a proliferar análises como a de uma história da criança na África do Sul, ou também 

                                                 
4
 MURRAY, Martin. The triumph of marxist approaches in South African Social and Labour History. 

Journal of Asian and African Studies, vol 23, number 1-2, 1988, p. 1. 
5
 No original: Marxism has evolved as the dominant intellectual perspective in South Africa, replacing 

South African liberalism, because liberalism has failed to acknowledge the connection between 
capitalism and apartheid. But the emergent Marxist paradigm was divided into two distinct poles: the 
"structuralists" and the "social historians." The tension between these two alternative perspectives has 
pervaded a number of sub-fields, including studies of rural relations, labour and social movements, 
and class and culture. i  
6
 J. Simon, e R. Simon, Class and Color in South Africa, Londres, IDAF, 1969.  

7
 Charles Van Onselen escreveu obras como The Seed is Mine: The Life of Kas Maine, a South 

African Sharecropper 1894-1985  e Small Matter of a Horse: The Life of 'Nongoloza' Mathebula, 1867-
1948. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seed_is_Mine
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seed_is_Mine
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a história da mulher sul africana, como é o caso das obras de Christine Liddel8, e 

Nomboniso Gasa,9 respectivamente. 

De qualquer modo, para se entender o processo histórico do apartheid é 

preciso ir além de muitas dessas perspectivas e complementar outras, já que os sul-

africanos vivenciaram e construíram uma dinâmica social muito mais ampla, 

passando por questões de nacionalidade (britânicos, holandeses, portugueses) e 

etnicidade (zulus, sothos, swazis, khoisans etc.), além de relações de produção e 

questões de classes na experiência do trabalho, da sindicalização, das greves e da 

luta inerente aqueles que detinham os meios de produção e reprodução da vida e 

daqueles que, para viver, necessitavam vender a sua própria força de trabalho. 

Nesse sentido, entender o impacto do apartheid sul-africano não é apenas 

buscar uma bipolarização entre a população negra e a população branca expressa 

na legislação ou em uma bipolaridade de classes entre proprietários e não 

proprietários, mas sim procurar entender como cada grupo social experienciou esse 

processo histórico a partir de suas próprias práticas sociais, práticas essas 

permeadas por uma reelaboração ativa enquanto sujeitos históricos envolvidos em 

tradições étnicas e de seu lugar numa sociedade que lhes impôs uma 

industrialização rápida e forçada. Ou seja, como zulus, sothos, swazis, khoisans, 

etc., a partir de suas práticas sociais de origem, experienciaram, elaboraram e se 

fizeram, quando inseridos numa lógica social do trabalho ocidental. 

Ao se debruçar sobre o processo histórico sul-africano, a presente tese tem 

o objetivo de entender, a partir da prática social dos sujeitos históricos diretamente 

envolvidos nesse caminho, como foram construídas na África do Sul, antes e 

durante o apartheid, as relações, tensões e contradições entre a resistência da 

prática social costumeira e tradicional pautada na etnicidade dos diferentes grupos 

étnicos sul-africanos e o seu se fazer da vida, pautado em práticas sociais que são 

inerentemente antagônicas à inserção de uma lógica social do trabalho ocidental 

sustentado pela violência colonial Holandesa e Britânica. 
                                                 
8
 LIDDEL, Christine, Historical Perspectives on South African Childhood, in: International Journal of 

Behavioral Development, v14 n1 p1-19 Mar 1991. 
9
 GASA, Nomboniso (eds). Woman in South Africa history,2007 
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O entendimento dessas tensões resultantes de uma forma de ser social 

costumeiro que entra em conflito com a expansão do capital e que é mergulhado em 

práticas sociais modernas, nos possibilita refletir acerca dos limites entre as 

identidades e práticas da etnicidade e as identidades e práticas de classes sociais 

experienciadas no decorrer desse processo histórico. Pois, é a partir destas práticas 

costumeiras dos diferentes grupos étnicos sul-africanos que estes, enquanto seres 

sociais históricos ativos, vão reelaborar e resistir às práticas sociais impostas pelo 

capitalismo.  As classes sociais que emergem nesta nova lógica do capital, 

decorrente de uma específica forma de exploração do trabalho, configuram novos 

dilemas e preocupações típicas de uma classe trabalhadora cujas manifestações 

têm visibilidade em formas que traduzem a cultura de suas etnicidades. 

Dessa forma, a presente tese busca entender esses limites tênues que vão 

se constituir entre a etnicidade sul-africana e a formação de classes sociais a partir 

da exposição do próprio se fazer da vida dos sujeitos históricos diretamente 

envolvidos no processo. Tais evidências emergem das fontes analisadas, as quais 

nos permitiram problematizar sobre como e quando, no decorrer do processo 

histórico sul-africano, as lutas dos trabalhadores se exprimem por meio de suas 

experiências históricas ancestrais. Assim, tais lutas, por serem carregadas de suas 

identidades étnicas (zulus, sothos, swazis, khoisans, etc.) vão se traduzindo em 

identidades étnico-raciais (brancos e negros), mas, de forma indissociável à nova 

condição de classes. 

A hipótese com a qual trabalhamos é a de que, apesar das diferenças, os 

mesmos fatores que gestam a tensão latente na África do Sul, fazem explodir o 

genocídio de Ruanda em temporalidades análogas. 

Em 1994, Ruanda passou por um dos mais ferozes genocídios do século 

XX, resultando numa estimativa que varia entre quinhentos mil e pouco mais de um 

milhão de mortos no decorrer de abril a julho daquele ano. Durante estes quase 

quatro meses, uma parte significativa da população ruandesa que se entendia como 

sendo hutu participou de uma matança em larga escala e com métodos 

rudimentares, tais como armamentos improvisados, principalmente o facão que era 
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utilizado no trabalho das lavouras. Apesar dos instrumentos rudimentares, tal 

movimento adquiriu uma organização e condução impar que resultou no assassinato 

de parte da população que era entendida como sendo tutsi e também daqueles que 

eram chamados de hutus moderados. 

O genocídio ruandês, apesar de sua curta extensão no tempo, faz parte de 

um processo histórico mais amplo que remonta às tensões da guerra civil ruandesa, 

que se desenvolveu no início da década de 1990 entre as forças militares do 

governo ditatorial de Juvenal Habyarimana10 e a oposição armada da Frente 

Patriótica Ruandesa.11 Essa oposição armada trás toda uma tensão nas relações 

entre a população que era oficialmente taxada como sendo de origem tutsi e aquela 

população que era também oficialmente taxada como sendo de origem hutu, o que 

impulsiona no ano de 1994 os ruandeses a aderirem e participarem ativamente do 

genocídio. 

O repentino acontecimento do genocídio naquele pequeno país, que até 

então não despertara maiores atenções por parte dos analistas acadêmicos, pôs a 

necessidade de se tentar explicar rapidamente o que ocorria, resultando em análises 

apressadas e repletas de anacronismos. Isso significa que, de um modo geral, ao se 

defrontarem com um genocídio de largas proporções, políticos, sociólogos, 

historiadores e jornalistas buscaram entender as motivações e causas de tal evento 

a partir de suas manifestações imediatas, concluindo que expressavam um conflito 

étnico racial atávico entre tutsis e hutus, remontando o processo histórico ruandês a 

partir desse discurso, encontrando supostas tensões entre tutsis e hutus em 

diferentes momentos históricos da sociedade ruandesa.  

                                                 
10

 O General Juvenal Habyarimana foi o presidente da Segunda República Ruandesa (1973 – 1994), 
governando o país por mais de 20 anos, Habyarimana participou do golpe de estado de 1973, que 
pôs fim a Primeira República Ruandesa (1962 – 1973) e o colocou como presidente, porém com 
amplas características ditatoriais. Veremos mais sobre este assunto no Capítulo 2: Classe e Etnia nas 
experiências do trabalho ocidental: resistências, mobilizações e repressão. 

11
 A Frente Patriótica Ruandesa (FPR) foi uma oposição armada ao governo Habyarimana criada na 

década de 1980, formada por exilados e oposicionistas do governo ruandês. Veremos mais sobre 
este assunto no Capítulo 3: Estado e Trabalho: A violência da autocracia e no Capítulo 3: Classes e 
etnias na construção do genocídio ruandês de 1994 e no apartheid.Sul-africano. 
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Na avaliação apressada para tentar entender tal barbárie não atentaram que 

o povo ruandês, enquanto sujeitos históricos ativos, foram sofrendo transformações 

profundas ao longo de períodos históricos extensos, constituídos por séculos de 

introjeção de formas capitalistas de produção que configuraram categorias sociais 

superpostas às suas seculares e tradicionais configurações étnicas. 

Com isso, a especificidade do processo histórico ruandês (assim como o sul 

africanos) comumente aparece subsumida em análises que enfatizam um processo 

de acumulação de ódio étnico. No caso ruandês, entre tutsis e hutus, o que, 

conforme demonstramos em nossa dissertação de mestrado,12 não procede. 

Para deixar a germinal análise do processo histórico ruandês ainda mais 

confusa e problemática, muitos analistas demonstram uma preocupação fundante 

em apontar os “culpados” pelo genocídio, à semelhança das análises sobre os sul-

africanos, sem se aprofundar no entendimento da constituição dessas sociedades e 

das tensões e contradições que corroboraram para que nesse processo ocorresse o 

genocídio ruandês em 1994, não o colocando apenas como um fim, mas, 

principalmente, como parte de um processo mais amplo. 

De qualquer forma, essa fusão entre uma análise apressada que concretiza 

uma série de anacronismos, e as análises que visam meramente julgar o ocorrido, 

resultou numa série de diferentes concepções acerca do genocídio ruandês e um 

princípio de debate historiográfico sobre a temática. Tais análises, segundo Alves13, 

podem ser divididas em três principais teorias: (1) a de que resultou da ação de 

agentes estrangeiros no território ruandês, fosse pela a ação do poder colonial Belga 

ou pela ação do exército francês e da ONU em Ruanda, durante a década de 1990; 

(2) a ação das “elites dirigentes” pautadas em Habyarimana; (3) a escassez dos 

recursos naturais em Ruanda. É importante destacar que, muitas vezes, essas 

                                                 
12

 FONSECA, Danilo F. Ruanda: a produção de um genocídio. Dissertação. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo, dezembro de 2009. 
13

 ALVES, Ana Cristina. Contos sobre Ruanda: Uma análise crítica sobre o genocídio ruandês de 
1994. Dissertação (mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto de 
Relações Internacionais, 2005, p. 64. 
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concepções não são excludentes e que também se complementam nas diferentes 

análises realizadas. 

A primeira dessas teorias citadas valoriza em sua construção argumentativa 

a importância dos sujeitos históricos estrangeiros no processo histórico ruandês, e 

explica o genocídio a partir das interferências (ou não interferências) externas no 

país. Mantendo a primazia da existência de um conflito étnico entre tutsis e hutus, 

aponta este como fruto da interferência colonial belga, gestada propositalmente 

como forma de manter o controle colonial.  Conforme um dos analistas que 

expressam tal postura:  

 

o que quer que a identidade hutu e tutsi tenha significado na situação pré-colonial 

não importava mais; os belgas haviam feito da „etnicidade‟ o traço definidor da 

existência ruandesa,14 

os colonizadores belgas aferraram-se ao mito hamítico15 como modelo e, 
governando Ruanda mais ou menos em parceria com a Igreja Católica Romana, 
providenciaram a reorganização da sociedade ruandesa em função das assim 
chamadas linhas étnicas.16 
 

Podemos perceber que para Philip Gourevitch, que realiza uma das mais 

respeitadas exames acerca de Ruanda, o poder colonial belga teve a capacidade de 

apagar completamente a constituição histórica de um povo inteiro e reconstituí-la 

como bem quis. Porém, apesar de um processo colonial ser algo por excelência 

violento, nos parece difícil apagar e reconstituir completamente um povo inteiro, 

ainda mais em tão pouco tempo. Tal concepção de Gourevitch, e de outros 

pesquisadores que concordam com ele, acaba por reduzir toda a população 

ruandesa a um povo submisso e sem uma base histórica e cultural forte o suficiente, 

                                                 
14

 GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas 
famílias. São Paulo, Companhia das letras, 2006, p. 56. 

15
 O mito hamítico é um mito bíblico que conta a trajetória dos irmãos Caim e Abel. Um mito muito 

utilizado dentro do processo histórico ruandês, e na historiografia, para explicar a relação aposta 
entre as etnias tutsis e hutus. Nos aprofundaremos mais neste assunto no Capítulo 1 – Entre práticas 
tradicionais e a violência da colonização 
16

 GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas 
famílias. São Paulo, Companhia das letras, 2006. 



24 
 

se não para resistir, mas pelo menos para reelaborar, a partir de sua própria 

experiência, no interior do processo colonial, seu próprio processo histórico. 

Essas análises historiográficas também buscam entender o processo 

histórico ruandês a partir de outros agentes históricos estrangeiros e apontam, por 

um lado, os desastres da interferência militar realizada pelo exército francês na 

década de 1990 e, por outro, a conduta das Nações Unidas em tal processo. No 

entanto, também nessas percepções historiográficas observa-se a subsunção do 

africano, reduzido à submissão sem reação, colocando-o como secundário em seu 

próprio processo histórico. Nesse sentido, o genocídio ruandês seria fruto da má 

condução da interferência militar realizada pelo exército francês na década de 1990, 

ou da não ação militar da ONU, o que teria levado ao genocídio, como podemos 

observar nos trechos selecionados abaixo: 

A Operation Turquoise acabou ganhando crédito pelo resgate de pelo menos 10 mil 
tutsis no oeste de Ruanda, mas outros milhares continuavam a ser mortos na zona 
ocupada pelos franceses. Brigadas do Poder hutu17 adornavam seus carros com 
bandeiras francesas para atrair tutsis para fora de seus esconderijos e os levar para 
a morte; e mesmo quando tropas francesas verdadeiras encontravam 
sobreviventes, elas frequentemente lhes dizia para esperar por transporte, iam 
embora e quando voltavam descobriam que aqueles que haviam salvado eram 
agora cadáveres. Desde o momento em que chegaram os franceses, e aonde quer 
que fossem, as forças francesas sustentaram e preservaram os mesmos líderes 
políticos locais que comandaram o genocídio.18    

 

Ruanda é um país paupérrimo (…) no que diz respeito aos interesses políticos, 
militares e econômicos das potências mundiais, tem tanta importância quanto 
Marte. Mas Ruanda, ao contrário de Marte, é povoada por seres humanos, e 
quando Ruanda sofreu o genocídio, as potências mundiais abandonaram-na à 
própria sorte.19 

 

O apoio da França à ditadura de Habyarimana entre os anos de 1973 a 

1994, vendendo-lhe armas e treinamento militar para impulsionar os combates entre 

o governo e a oposição no início da década de 1990, também tem sido enfatizado 

                                                 
17

 O poder hutu foi um importante movimento do início da década de 1990, veremos mais no Capítulo 
3: Classes e etnias na construção do genocídio ruandês de 1994 e no apartheid 
18

 GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas 
famílias. São Paulo, Companhia das letras, 2006, p. 154. 
19

 Idem, p 146. 
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pelos autores que se colocam de forma crítica ao processo colonizador, como é o 

caso de Kapuscinski,20 que afirma em sua obra Ébano (2002):  

 
“não fosse um telefonema, provavelmente também se teria evitado a hecatombe, 
os massacres e a carnificina de 1994 – o telefonema do general Habyarimana ao 
presidente Mitterrand, pedindo ajuda”.21 
“as colunas da Frente Patriótica Ruandesa já estavam próximas a capital e o clã e 
o governo Habyarimana já tinham as malas prontas, quando paraquedistas 
franceses chegaram ao aeroporto de Kigali. Eram apenas duas companhias, mas 
bastaram”.22 

 

Embora tais críticas ao modo que estes sujeitos históricos estrangeiros 

participaram do processo sejam procedentes e necessárias, não podemos reduzir a 

análise histórica ruandesa a ela, como se os ruandeses fossem incapazes de 

conduzir o seu próprio processo histórico, ou pior, quando reconhecidos, enfatiza-se 

que as suas ações seriam meramente fruto de mera barbárie e não de um processo 

histórico complexo e pluricausal. 

 As concepções historiográficas que resgatam ruandeses como agentes 

históricos valorizam a ação das chamadas “elites dirigentes” no decorrer do 

desenvolvimento da Guerra Civil ruandesa e do próprio genocídio, como podemos 

observar no seguinte trecho da obra “The graves are not yet full: Race, tribe and 

power in the heart of África” de Berkely: 

 

“Estava claro que os massacres haviam sido orquestrado pelo Estado. (...) mas 
como isso foi possível? O genocídio de Ruanda matou mais pessoas mais 
rapidamente do que qualquer outra chacina na história documentada. A velocidade 
sem precedentes da matança não teria sido possível sem a participação de 
centenas de milhares de cidadãos comuns (...) [Akazu] personificava a sociedade 
rigidamente hierárquica e uma cultura de obediência, sem as quais a matança em 
tal escala não seria possível”.23  
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É possível perceber nesse trecho, que o genocídio é entendido como sendo 

programado e conduzido sob o comando de certos setores sociais postos como uma 

“elite” ruandesa que teriam o interesse de realizar uma manutenção política para 

manter-se no poder.  Porém, tais análises reduzem a política ruandesa a ações 

meramente personalistas, vinculadas aos que detinham o poder político em Ruanda, 

ou seja, as pessoas próximas ao presidente Juvenal Habyarimana. Não 

problematizam, por exemplo, quem seriam os ruandeses na esfera civil ligados ao 

clã Akazu, o que impede um entendimento efetivo das funções e práticas sociais 

elaboradas por esta “elite dirigente”. 

Por outro lado, mesmo inserindo na história ruandesa alguns ruandeses, 

essa tendência de análise marginaliza outros milhões de ruandeses de seu processo 

histórico, e justamente aquele ruandês popular e agricultor que, com o seu facão, 

constituiu a maior “força de trabalho” do genocídio.  

Quando este ruandês pobre e agricultor é destacado na história ruandesa, 

ele costuma ser analisado como figura obediente e submissa,  expressão de uma 

“cultura da obediência”, conforme podemos observar na análise de Desforges. A 

pesquisadora interpreta o genocídio, assim como a conversão dos ruandeses ao 

catolicismo, como um processo simples de mera obediência aos grupos dominantes, 

deixando de lado suas práticas sociais e religiosas, já que, “não poderiam 

permanecer parados, enquanto seus superiores estavam ajoelhados rezando”.24 

 Assim como as outras análises, tal explicação não dá conta das práticas 

societárias ruandesas (principalmente as mais populares e rurais), seus próprios 

dilemas e suas experiências históricas (constituídas a partir de tensões e conflitos). 

Uma terceira perspectiva analítica busca focar o desenvolvimento do 

genocídio a partir das duras condições de vida enfrentadas pelos ruandeses devido 

ao prolongamento da estiagem e a consequente baixa produtividade agrícola no 

país que levou ao crescimento da fome, vivenciadas desde 1990.  Também se 
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apresenta de um modo excessivamente simplista, colocando os ruandeses como 

seres destituídos do entendimento da política enquanto mediação dos complexos 

sociais e econômicos e enquanto seres primitivos levados pelos instintos mais 

básicos, agindo por mera necessidade  biológica. Nessa perspectiva, o genocídio  é 

tomado como um súbito evento de barbárie, conforme podemos observar nos 

trechos abaixo de Scott Straus: 

 

“Ruanda é o país mais densamente povoado da África e um dos mais 

densamente povoados do mundo. Ruanda também é uma terra ondulada, de 

colinas cultivadas. Há muito pouco espaço aberto ainda não cultivado no país. 

Como resultado, a população do país é muito mais vulnerável, particularmente em 

áreas rurais, e há muito pouco espaço físico para escapar".25 

 

Tal postura é complementada por Gourevitch, para o qual “catástrofes 

climáticas e o mau gerenciamento dos recursos [que] criaram bolsões de fome”,
26 

assim, era de se esperar que em determinado momento a população precisasse ser 

reduzida de alguma forma, levando os ruandeses, ao sentirem a escassez de seus 

recursos, a se unirem de acordo com a etnia a que pertencessem e, a partir do 

genocídio, estabilizassem a oferta de alimentos.  

É claro que momentos de fome sempre são mais suscetíveis a crises 

sociais, os segmentos sociais mais pobres que sofrem com ela podem se mobilizar, 

porém, daí a se organizar por este motivo, parece não se comprovar na história 

ruandesa. A crise alimentar que Ruanda sofreu no início da década de 1990 não foi 

a primeira e nem a única e, nesses momentos, a situação não foi solucionada com o 

uso da violência.  

Ou seja, de uma forma ou de outra, Ruanda (e o continente africano como 

um todo), é colocada como atrasada e selvagem, destituída de civilização, ou seja, 
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segundo Silva (2003), “uma psicopatia tomou conta da população hutu, muito bem 

dirigida pelos extremistas, levando-a a barbárie hobbesiana e ao genocídio (...)”.27 

Apesar dos distintos caminhos seguidos pelas concepções rapidamente 

explicitadas aqui, elas confluem no mesmo ponto: a de um genocídio baseado na 

rivalidade e ódio étnico entre os tutsis e hutus ruandeses, conforme Silva desenvolve 

no trecho destacado: 

 

O acirramento do ódio entre os diferentes grupos étnicos também foi o pano de 
fundo sobre o qual se desenhou o complicado xadrez de relacionamentos entre 
tutsis e hutus em Ruanda. A clivagem social, representada pelas hostilidades entre 
as duas etnias, foi sendo sulcada paulatinamente pelos colonizadores alemães e 
belgas desde os primeiros momentos da administração da região (...).28 
 

Porém, entender o processo histórico ruandês a partir de uma bipolarização 

simplista entre dois supostos grupos étnicos – tutsis e hutus – cuja rivalidade latente 

a qual teria sido utilizada por agentes sociais terceiros (fossem as potências 

ocidentais ou as elites dirigentes de Ruanda) nos parece insuficiente, já que não é 

valorizado o próprio processo histórico ruandês e os seres sociais que se 

constituíram de diferentes formas neste processo.  

Esse reducionismo histórico do genocídio ruandês, enquanto uma mera 

rivalidade étnica expressam anacronismos, pois aderem a um dos discursos 

genocidas (o discurso de extermínio dos tutsis e da supremacia hutu), e buscam a 

bipolarização entre tutsis e hutus em todo processo histórico ruandês, produzindo 

assim uma análise histórica que representa uma mera acumulação de ódio étnico 

que inevitavelmente levaria aos acontecimentos de 1994, como se Ruanda 

possuísse uma teleologia ao genocídio. 

Tão pouco se pode creditar o genocídio à ação – ou até a não ação – de 

sujeitos históricos estrangeiros, como a ONU, a ação francesa na operação 
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Turquesa, ou a colonização Belga. Apesar da procedente crítica destas ações que 

certamente corroboraram com o ocorrido, centralizar o processo histórico nestes 

agentes internacionais é o mesmo que negar a história aos ruandeses, colocá-los 

como sujeitos históricos de segunda categoria, passivos e facilmente manipuláveis. 

Acaba-se por desconsiderar a história ruandesa, sem inquirir diretamente como 

eram os modos de produção social em Ruanda, sem situar o movimento histórico 

que precede o genocídio. Entender estas questões numa perspectiva histórica vista 

de baixo pode trazer uma visão mais apurada  sobre esses acontecimentos no 

interior do processo histórico ruandês. 

A história ruandesa deve ser entendida principalmente a partir de como os 

próprios ruandeses se fizeram e se refizeram historicamente, buscando suas 

múltiplas práticas e identidades sociais que dentro desse processo trouxeram 

diferentes percepções e ações para tutsis e hutus. 

 O se fazer da vida dos ruandeses, de tutsis e hutus, é o que constitui o 

pano de fundo do genocídio, dimensionado  pelas tensões e contradições situadas 

tanto no interior da sociedade banayaruanda, quanto pelo violento e tardio contato 

com a sociedade ocidental que passa a lhe impor novas práticas e percepções de 

mundo (que, conforme as práticas culturais dos ruandeses, foram, ou parcialmente 

“aceitas”, ou incorporadas ou repudiadas ). Ou seja, é no interior destas diferentes 

práticas, que confrontam tanto as práticas costumeiras – e elaboradas pela 

etnicidade banayaruanda – quanto as práticas modernas capitalistas e que se 

explicitam na vivência de novas formas de trabalho e propriedade – que o  genocídio 

ruandês deve ser compreendido. 

Dessa forma, ao desnudar o processo histórico ruandês, a presente tese 

tem o objetivo de entender como foram construídos em Ruanda os limites, as 

tensões, os conflitos e as absorções entre um modo de produção e reprodução da 

vida costumeiro e tradicional, pautado em práticas culturais banayaruandas 

extremamente específicas, com o modo de vida que passa a ser proposto e imposto 

pela colonização belga a partir da década de 1920, em que o ser social ruandês vai 
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encontrar a necessidade de se reelaborar frente a um modo de vida que lhe era 

estranho. 

Assim como na análise do processo histórico sul-africano, o entendimento 

do processo histórico ruandês deve se dar a partir do modo que ocorre o choque 

entre as práticas costumeiras dos povos tradicionais de Ruanda e as práticas sociais 

de um trabalho ocidental (principalmente rural) imposto por uma compactação entre 

um poder colonial belga e setores sociais dirigentes. Isso nos trás a possibilidade de 

evidenciar como os próprios ruandeses vão se fazer ao meio desta tensão 

elaborando tanto identidades étnicas, ao mesmo tempo em que, ao se realocarem e 

ao passar por questões modernas, também vão se fazer em classes sociais. As 

margens destas práticas e identidades dificilmente serão bem demarcadas, já que 

constantemente uma vai colaborar com o se fazer da outra, trazendo uma grande 

flutuabilidade de práticas. 

Sendo assim, essa tese vai buscar o entendimento de como se dão essas 

fluidas fronteiras que se constituem a partir de uma etnicidade ruandesa e sul- 

africana.  Há também a preocupação de entender  a constituição de classes sociais, 

a partir do próprio movimento ruandês enquanto seres sociais históricos ativos, 

como  se fizeram na prática, e de que modo e em que momento essa flutuabilidade 

faz com que se manifestem tanto práticas e identidades de grupos étnicos, assim 

como também se manifestam práticas e identidades de classes sociais.  Ainda mais 

importante, verificar como e quando essas práticas e identidades se fundem se 

tornando uma chave para o entendimento da experiência histórica. 

A presente tese se estrutura em três capítulos distintos, que irão abarcar 

conjuntamente o processo histórico ruandês e o sul-africano a partir de temáticas 

que se assemelham. A análise foi realizada de modo conjunto nos três capítulos de 

modo a valorizar tanto as aproximações de algumas temáticas que envolvem ambas 

as territorialidades, assim como as especificidades de cada região. 

O Capítulo 1, intitulado “Entre práticas tradicionais e a violência da 

colonização,” se preocupa em expor os diferentes modos de produção e reprodução 
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da vida das diferentes sociedades nativas ruandesas (mais especificamente os 

banayaruandas) e sul-africanas (principalmente diferentes grupos khoisans, ngunis, 

sothos e swazis) problematizando como, e a partir destas práticas sociais 

costumeiras, estas múltiplas sociedades entraram em contato com o modo de vida 

dos colonizadores europeus, e como esta violenta aproximação possibilitou novas 

vivências e experiências para os nativos ruandeses e sul-africanos potencializando-

os um novo e traumático fazer-se. 

Esse primeiro capítulo possui como suporte uma problematização de uma 

compilação de fontes bibliográficas produzidas durante o século XX e que de um 

modo crítico nos trouxeram informações que não podem ser encontradas em fontes 

primárias. Devemos destacar dessas fontes bibliográficas o trabalho realizado pelo 

agente colonial belga Everaerts, que na sua obra Monographie agricole Du Ruanda-

urundi,29 da década de 1940, analisa o modo de vida da sociedade banayaruanda, 

além de nos fornecer dados produtivos e raras fontes fotográficas da primeira 

metade do século XX.  

Outra fonte bibliográfica que trouxe um grande amparo para esta parte 

inicial do trabalho foi fruto de um esforço internacional de resgatar histórias 

tradicionais e muitas até então perdidas que resultou na coleção da UNESCO 

acerca da história da África30. Uma série de pequenos artigos que nos permitiu filtrar 

importantes informações. 

É importante destacar também a riqueza da pesquisa de Max Gluckman que 

analisa a sociedade da zululândia no decorrer da década de 1930 na sua obra 

“Análise de uma Situação Social na zululândia Moderna”31, em que o autor nos traz 

uma série de dados trabalhistas e sociais dos zulus de seu período. 

Já o Capítulo 2, intitulado “Classe e Etnia nas experiências frente ao 

trabalho ocidental: resistências, mobilizações e repressão”, preocupa-se em 
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demonstrar a consolidação de uma sociedade plural, que possui um modo de 

produção do trabalho ocidental e que possibilita a seus sujeitos históricos novas 

experiências e consequentemente um novo se fazer, resultando novas organizações 

sociais e políticas, além de outras formas de resistência. 

Para se entender tal processo foram utilizadas fontes produzidas pelos 

setores dominados da população, tais como panfletos e manifestos produzidos por 

partidos e sindicatos e que indicam a  reação institucionalizada, assim como  

músicas, literaturas e memórias registradas destes sujeitos históricos, de modo a 

lhes dar voz dentro de seu próprio processo histórico e que também são tomados 

como expressões de reação cultural.  

Esse capítulo também tem como propósito elucidar as ações e reações dos 

setores dominantes da sociedade sul-africana e ruandesa durante os conflitos, 

visando entender sua real configuração. A análise da função social que os governos 

ruandeses e sul-africanos cumprem antes, durante e depois do conflito nos permite 

indicar sua conformação autocrata, porque ao configurar o domínio do Estado, estas 

classes conformam para si o domínio da sociedade como um todo, destinando a 

produção social para interesses próprios. 

  Diretamente ligado a este processo, encontramos ainda as relações de 

trabalho, já que muitas vezes estas se apresentam como um mediador fundamental 

entre ação e repressão das relações de dominação frente ás populações locais de 

Ruanda e da África do Sul. 

Nesse momento é necessária tanto uma mensuração do poder do Estado, 

quanto das reações da própria população para que o processo de luta entre os 

dominantes e dominados fique ainda mais claro e nos elucide como esta experiência 

de luta corroborou com a construção de classes e qual era a sua relação com os 

diferentes grupos étnicos. 

Para dar suporte a este segundo capítulo, são utilizadas fontes oficiais 

produzidas pelo próprio Estado, como as leis do apartheid na África do Sul, ou os 

discursos presidenciais de Juvenal Habyarimana em Ruanda, já que estes nos 
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dimensionam as intencionalidades, as preocupações e repressões cometidas pelas 

classes dominantes sul-africanas e o ruandesas.  

Já o terceiro e último capítulo, intitulado “Classes e etnias na construção do 

genocídio ruandês de 1994 e na abolição do apartheid”,  demonstra como estes dois 

momentos extremos e que comumente são apontados como eventos étnico-raciais, 

apresentam uma dada flutuabilidade de uma identificação e consciência de classe, 

que se expressam também nas manifestações étnico-raciais. 

Esse terceiro capítulo é sustentado com a análise de relatos e memórias de 

sujeitos históricos que estavam presentes no decorrer destes processos 

(principalmente no caso ruandês), além de uma série de fontes midiáticas e 

manifestos políticos e culturais de múltiplos agentes sociais que vão desde a 

organização do Movimento da consciência Negra de Steve Biko, à formalização de 

negociações partidárias no decorrer da transição do regime do apartheid para uma 

democracia eleitoral. 

Neste mesmo capítulo, também buscamos analisar o processo histórico 

ruandês e sul-africano para além do genocídio e do apartheid, apontando novas 

interações entre as relações de grupos étnico-raciais e a própria luta de classes.  

Apesar da tese desenvolver conjuntamente o processo histórico de duas 

sociedades distintas, o seu propósito não é de uma construção de uma história 

comparativa, o que, por outro lado, também não implica que as temáticas foram 

construídas de um modo paralelo. O desenvolvimento acerca do processo histórico 

de Ruanda e da África do Sul possui o intuito de problematizar as potencialidades 

destrutivas e construtivas contido nas relações de dominação entre distintos modos 

de vida que ocorreram no continente africano.  

A escolha de Ruanda e África do Sul se deu a partir da própria 

potencialidade que as duas territorialidades possuem para ampliarmos o 

entendimento de toda a região. Aparentemente, ambos os processos históricos, 

apesar de sua amplitude e importância, seriam bastante distintos, com a África do 

Sul possuindo múltiplas sociedades tradicionais e um contato precoce com o 
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ocidente, enquanto que Ruanda é constituída por uma única sociedade tradicional e 

com uma aproximação mais tardia com o mundo ocidental. 

É evidente que emanam no decorrer da tese momentos de comparação 

entre os dois processos, mas isso não se dá com o mero intuito de comparar, mas 

sim para elucidar melhor estes processos. Dessa forma, a tese não é uma 

comparação entre diferentes países, mas sim, uma análise das convergências entre 

processos históricos distintos. 

Por último, é importante ressaltar que a postura teórica da tese evita partir 

de conceitualizações prévias ou pré-determinadas, já que os conceitos devem 

emanar da própria especificidade da prática social dos processos históricos aqui 

analisados. Assim sendo, a definição ou entendimento de alguns determinados 

conceitos encontram-se no decorrer da redação e da análise desenvolvida da prática 

social. 

Nas palavras de Chasin: 

Não há caminho pré-configurado, uma chave de ouro ou uma determinada 

metodologia de acesso ao verdadeiro. (...) Não há guias, mapas ou expedientes 

que pavimentem a caminhada, ou pontos de partida ideais previamente 

estabelecidos. O rumo só está inscrito na própria coisa e o roteiro de viagem só é 

visível, olhando para trás, do cimo luminoso, quando, a rigor, já não tem serventia, 

nem mesmo para outras jornadas, a não ser como cintilação evanescente, tanto 

mais esquiva ou enganosa quanto mais à risca for perseguida, exatamente porque 

é luminosidade específica de um objeto específico.32 
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Capítulo 1: 

 

Entre práticas tradicionais e a violência da colonização 

 

 

1.1 – Sociedades tradicionais frente às pretensões do Capital 

 

 

O continente africano possuiu (e ainda possui) por séculos a consolidação e 

a interação entre diferentes sociedades que realizavam as mais diversas práticas 

sociais, passando desde um modo de vida árabe, em suas múltiplas variações, 

principalmente ao norte do continente, até as sociedades bantos e khoisans, em 

regiões subsaarianas, que também possuem uma imensa diversidade de 

comunidades, línguas e práticas culturais. 

As mais variadas formas e intensidades de interação resultaram na 

constituição de organizações sociais, econômicas e políticas, das mais variadas 

formas e dimensões, com algumas se constituindo em grandes impérios – de que 

são exemplos o Império zulu de Shaka, ou também o de Gana e o Bornu – e outras 

permanecendo isoladas por séculos e em pequenas dimensões – caso dos Azande, 

e dos próprios banayaruandas, em Ruanda. 

Porém, apesar de suas múltiplas práticas sociais, culturais e modos de vida, 

essas sociedades possuem em comum a prevalência de tradições transmitidas 

oralmente a pautarem o seu modo de vida. Suas dinâmicas socioeconômicas e 

culturais manifestaram uma gestação permanente decorrente de tais interações, 

muitas das quais envolvendo processos migratórios, com uma ampla quantidade de 

trocas sociais e econômicas, além de guerras e processos de alternâncias de 
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dominações, o que trouxe um grande dinamismo no processo histórico desses 

povos, conforme nos evidenciou John Thornton em sua obra “A África e os africanos 

na formação do mundo atlântico (1400 – 1800)”.33 

Todavia, a grande maioria dessas sociedades possui como uma de suas 

principais características a organização em sociedades domésticas, se constituindo 

em pequenos grupos dispersos que podem ou não estar conectados em pequena ou 

larga escala, a partir de uma diversidade de instituições políticas, sociais e culturais 

que, somadas a uma série de rituais, trazem uma estabilidade para a mobilidade das 

pessoas que fazem parte deste grupo e também da produção de alguns bens, 

principalmente alimentos. 

Tais sociedades se estendem a partir de complexas relações hierárquicas 

que envolvem tanto questões de gênero, de idade e origem familiar, estabelecendo 

intercâmbios entre si e com outras sociedades. Esses  são marcadas principalmente 

pela troca de mulheres para realização de casamentos e também de trocas 

comerciais. 

As intensas movimentações de produtos e de mulheres estão atreladas à 

própria necessidade dessas sociedades possuírem uma heterogeneidade na sua 

produção, que é pautada por uma série de bens artesanais que vão desde adereços 

ritualísticos até a moradia de uma dada família, mas que se desenvolvem 

principalmente ao redor da agricultura e da sua relação com a terra (exclui-se disso 

as sociedades que se desenvolvem enquanto coletores e caçadores, sem o contato 

com a agricultura). 

Mas, é importante ressaltar, que essa relação com a terra não se constitui 

enquanto uma propriedade privada, já que tal  relação  é comumente atrelada a 
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questões de coletividade e com íntimas associações com seus ancestrais e com o 

passado da sociedade.34 

A paulatina entrada de europeus, principalmente a partir do século XVI, em 

regiões pontuais para o estabelecimento de postos comerciais e de abastecimento, 

além da busca de escravos e trocas comerciais, começa a intervir nessa dinâmica 

societária, colocando-os, como mais um integrante nesse rico processo, mais um 

para negociar, trocar mercadorias, tecnologia e também, é claro, combater sempre 

que fosse necessário. 

Porém, as pretensões destes peculiares estrangeiros passam a se 

transformar paulatinamente, a partir das mudanças tecnológicas e produtivas em 

sua terra natal, a Europa, principalmente na Inglaterra e na França, e assim os 

europeus começam a enxergar na África novas possibilidades. 

 

 

1.1.1 Tradições nativas e seu inicial contato com a colonização do Capital 

europeu na África do Sul 

 

 

A região que hoje se entende como a África do Sul foi constituída por uma 

gama de grupos étnicos que trouxeram um grande dinamismo histórico com ricas 

interações socioeconômicas e culturais, cada qual com um modo específico de  

produzir suas relações sociais, as quais incluíam uma série de relações interétnicas 

dessas diferentes sociedades que constituíam a região. Porém, para se estudar o 

modo de vida dessas sociedades, é necessário uma retomada e uma reflexão de 

caráter antropológico para que possamos entender, nas páginas seguintes, como 
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ocorreram as múltiplas interações entre eles e os grupos de colonizadores e os 

próprios nativos que ali já se constituíam historicamente. 

Estudos arqueológicos acerca das sociedades que viviam na região sul-

africana indicam a habitação dessa localidade desde o início do primeiro milênio, e 

foram se constituindo até o termino do apartheid em cinco grandes grupos 

linguísticos e culturais: os Khoisan (divididos principalmente em khoikhois e sans); e 

quatro grandes grupos bantos: Ngunis, sothos, vendas e tsongas. 

Conforme D. Denoon desenvolve,35 o grupo linguístico cultural dos khoisans 

vivia principalmente na região do Cabo, próximo ao litoral, com práticas sociais 

voltadas principalmente para a criação de gado (no caso dos khoikhois), e para 

práticas sociais de caça e coleta de alimentos (no caso dos sans) constituindo 

pequenos grupos nômades.  

Por sua vez, os grupos bantos voltaram-se para a agricultura, atuando 

principalmente no interior da África do Sul na região do Orange e do Transvaal. 

Esses se subdividiam em outros grupos étnicos, dentre os quais se destacaram os 

Ngunis, os quais também se subdividiram nos grupos xhosas, zulus, suazis e 

ndebeles. Outro grupo banto de grande destaque foram os sothos que se 

subdividiram em basothos, pedis e tswanas. 

 A sociedade dos Khoisan passa a se transformar significativamente a partir 

da entrada de agentes estrangeiros em sua região natal, a região do Cabo. A partir 

do século XVII, com o estabelecimento de holandeses da Companhia Holandesa 

das Índias Orientais no Cabo da Boa Esperança, os khoikhois e os Sans se viram 

diante de novas relações sociais e de poder, já que num primeiro momento, frente à 

necessidade de abastecimento dos navios holandeses em trânsito, os khoikhois 

passaram a negociar o seu próprio gado para os estrangeiros que estavam de 

passagem. Mas os Sans mantiveram distância deste estranho povo, preservando 

seu território e seus costumes.36 
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Essa inicial relação de troca entre os khoikhois e os holandeses não 

perdurou muito tempo, já que poucos anos depois, os holandeses começaram a se 

estabelecer na região enquanto colonos e não mais apenas como agentes de 

passagem, e viram nas terras dos khoikhois e em seu gado a oportunidade de 

prosperarem na região. Deste modo, os khoikhois tiveram constantemente o seu 

gado furtado e suas terras ocupadas e cercadas, o que não poderiam mais tolerar, 

restando-lhes a alternativa da guerra.  

Porém, após alguns anos de certo equilíbrio no conflito com os holandeses, 

os khoikhois foram duramente atingidos pela varíola. Aqueles que resistiram foram 

duramente levados ao trabalho forçado, principalmente na produção do gado, o qual 

já estavam mais habituados, e mesmo com a proibição da escravidão, as condições 

de trabalho que estavam sujeitos eram análogas à esse regime, conforme 

desenvolve Leonard Thompson.37 

Por sua vez, os povos sans viram no avanço dos colonos holandeses uma 

concreta ameaça aos seus modos de vida, já que, enquanto povos caçadores e 

coletores necessitavam de grandes quantidades de terras para o seu modo 

produção e reprodução da vida. O seu estranhamento com o modo de trabalho que 

os holandeses propunham e o fim dos seus vizinhos khoikhois neste trabalho  

impulsionou os sans  para um conflito com os colonos, agindo principalmente a partir 

de ataques surpresas.  

Porém, os bôeres implementaram uma política genocida para a população 

san, frente à sua completa negação do trabalho nos moldes impostos por eles, e 

apenas crianças eram capturadas sendo criadas como escravas. Em pouco tempo, 

pouco mais de cinco mil sans perderam suas vidas, e os sobreviventes se 

refugiaram e vivem até hoje em pequenos grupos na região do deserto do Kalahari, 

principalmente na Namíbia. Deste modo, a partir de uma violenta dominação dos 

povos nativos locais, os holandeses começaram a se estabelecer na região Cabo. 
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Podemos perceber que o processo histórico que os povos khoisan 

experienciaram é bastante significativo e representativo das possibilidades e da 

violência das relações coloniais. Podemos observar nesse processo um contato 

inicial com algumas trocas entre a população nativa e os colonos, mas, com o 

aumento dos interesses do colono na região, as relações se modificaram, fazendo 

com que buscassem a ampliação de sua dominação frente ao povo nativo, com 

força de trabalho barata ou escrava, o levando, é claro, a uma grande resistência 

dos povos locais. No entanto, os a nativos ao serem derrotados, ficam sujeitos ao 

trabalho, à escravidão e à parcial incorporação de modos de vida, enquanto que 

aqueles povos ou indivíduos que possuem um completo estranhamento, ou uma 

incongruência de vida com o modo de vida proposto pelo colonizador são 

exterminados. No caso dos khoikhois, que era um povo de pastores, são 

incorporados ao trabalho da produção de gado e são paulatinamente subjugados e 

incorporados à outros setores (econômicos, sociais ou até culturais) da sociedade 

colonial, enquanto que os povos sans e a sua repulsa e incongruência com o modo 

de vida do colonizador, lutaram até seu quase extermínio. 

Fora da região do Cabo, uma série de outras sociedades se desenvolveu a 

partir de múltiplas práticas e tradições baseadas em duas matrizes distintas, mas que 

constantemente realizavam trocas em diferentes níveis, sejam elas comerciais, 

matrimoniais ou ainda bélicas.38 

As centenas de sociedades que viveram na região que hoje é a África do Sul 

possuíram principalmente uma origem sotho-tswana - da qual irão se desdobrar 

grandes comunidades como os sothos,  e, também, de origem Nguni - ainda mais 

numerosa, e que se constitui como a matriz de importantes sociedades, como os 

Ngwawe-dlaminis, os Ndwandwes, os Mthethuwas, além dos expressivos Ndebeles e 

zulus. 

Tais sociedades, apesar de numerosas, possuíam modos de vida e uma 

forma de poder bastantes semelhantes, baseados principalmente no domínio da 
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produção de gêneros agrícolas e pecuários que eventualmente poderiam vir a ser 

negociados por escambo em negócios de curtas ou longas distâncias.  

O controle dessa sociedade, comumente estava nas mãos de linhagens 

familiares que se apresentavam como uma "dinastia real", possuindo principalmente 

o papel de proteção e de recolher tributos em troca de proteção, mas, de qualquer 

modo, essas múltiplas sociedades viviam distantes e com uma relativa estabilidade 

a partir de um modo de vida e produção essencialmente costumeiro. Essa 

estabilidade sustentada por relações tradicionais passa a ser abalada a partir da 

virada do século XVIII para o XIX, num período em que a população local costumou 

chamar de mfecane (que significa esmagamento, na língua Nguni), ou ainda 

difaqane (algo como golpe de martelo, na língua sotho-tswana), que foi mais 

aprofundado em estudos de Leonard Ngcongco. 39  

Ao contrário do que a literatura dominante sobre o assunto pressupõe, o 

movimento mfecane não se constituiu como uma mera reação ao avanço europeu 

na região, mesmo porque ele não se inicia em regiões fronteiriças com as 

localidades dominadas por holandeses e ingleses, mas, sim, no seio das extensas 

terras dominadas pela própria população local, principalmente Ngunis. Essa 

suposição do mfecane como sendo um movimento secundário ao movimento do 

europeu expressa mais uma das concepções eurocêntricas que não conseguem 

conceber o africano como sujeitos históricos ativos e senhores de sua própria 

história. 

Dessa forma, o mfecane se constituiu como um movimento ativo de 

milhares de sujeitos históricos que estavam se deparando com dilemas e problemas 

internos impulsionando-os a uma grande expansão social e política que vai 

extravasar a partir de disputas territoriais e políticas, levando a fusão de sociedades 
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e dinastias, trazendo uma organização ampla e extensa, que antes poucas vezes 

vista nesta região. 40 

É certo que a introdução do cultivo do milho a partir do século XVIII pelos 

Ngunis do norte levou a um significativo aumento da produção de alimentos e da 

própria população, o que trouxe novas questões para estas sociedades, em que, 

cada vez mais, deveria aumentar a sua produção para adequá-la a mais pessoas. 

Porém, tal relação entre população e alimento está longe de se configurar como uma 

mera questão Malthusiana (conforme vimos na Introdução, comumente os sujeitos 

históricos africanos são postos como sujeitos ativos apenas quando se movimentam 

pela fome e as vontades mais naturais, configurando-se como uma análise 

eurocêntrica), 

O aumento populacional e da capacidade produtiva impôs aos nativos desta 

temporalidade questões ligadas a dominação, a distribuição e administração de 

recursos, levando a formação de novas organizações de grandes sociedades, ao 

mesmo tempo que extinguiram-se dezenas de outras, seja pela  dominação e 

incorporação, ou simplesmente pelo padecimento, ainda mais com a ocorrência  de 

grandes estiagens e secas do início do século XIX conhecidas como madlathule. 

O mais importante a ser entendido desse gigantesco movimento é como se 

constituíram essas novas e diferentes organizações, principalmente a partir das suas 

próprias relações costumeiras, tradicionais, produtivas e de poder, que se articulam 

entre si e estão intimamente atreladas ao modo de vida anterior ao mfecane, mas 

que, diante das circunstâncias, tiveram que ser transformadas e reelaboradas. Além 

disso, o modo que essas sociedades vão se produzir e reproduzir está também 

ligado ao início de relações mais próximas (e violentas) entre as populações sul-

africanas nativas e as europeias. 

Antes do mfecane, a grande maioria das sociedades que se localizava na 

região da África do Sul, principalmente os Ngunis do Norte, possuía uma prática 

social com alguns pontos chave fundamentais muito próximos e atrelados à tradição, 
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à produção e ainda á forma de dominação, o que possibilitou que durante o 

crescimento populacional do século XVII os diferentes chefes locais passassem a se 

aglomerar a partir de acordos, assim como também pela força. Essas sociedades, 

apesar de suas diferenças, se estruturavam de um modo geral a partir de divisões 

de funções e poder baseados em três questões: gênero; faixa etária; e origem41 

(pontos muito próximos também ao modo de vida das sociedades sotho-tswanas). 

A tradicional relação e divisão entre homens e mulheres nestas sociedades 

sul-africanas dava base para decidir onde e como cada um iria trabalhar e qual seria 

o seu lugar na comunidade. De modo geral, os homens casados se configuravam 

como patriarcas que coordenavam o seu lar e deveriam cuidar principalmente da 

produção animal (principalmente de gado, mas também de caprinos) e da caça, 

enquanto que suas mulheres deveriam cuidar de seus filhos e da produção de bens 

agrícolas. 

Nessa sociedade poligâmica, os homens poderiam se casar normalmente 

de uma a três vezes (em alguns momentos com até mais de três mulheres) e a 

quantidade de casamento que cada homem poderia ter, dependia de outro ponto 

fundamental para a estruturação desta sociedade: a origem dos indivíduos.  Quanto 

mais tradicional a família de um indivíduo, mais casamentos esses podem contrair, 

enquanto que novos membros de uma sociedade não podiam se casar com tanta 

facilidade. Nesse sentido, o casamento se constituiu como uma importante 

ferramenta de divisão de poder, já que quanto mais mulheres e filhos um homem 

tinha, maiores eram os seus domínios e sua produção de bens agrícolas, deixando-o 

mais poderoso. 

Porém, não eram todos os homens que podiam participar de casamentos, já 

que essas sociedades sul-africanas possuíam uma rígida divisão de faixa etária, em 

que os homens novos permaneciam solteiros e cuidando das plantações até que 

passassem por um ritual de iniciação,42 e, assim se tornassem verdadeiros homens. 
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Durante anos, para que um menino se tornasse homem e enfim poder 

mudar a sua função social para construir a sua própria família, era preciso passar 

por rituais que, dentre os mais comuns e utilizados pelas diferentes sociedades sul-

africanas, tanto de origem Nguni como sotho-Tswana, era a circuncisão e o 

autoisolamento. Dentre estes rituais, o possivelmente mais conhecido era o incwala, 

que foi adotado por diferentes grupos e com algumas variações, mas tinham a 

mesma função de transformar um menino em um homem. 

Um ritual de tamanha importância era comumente administrado pelos 

chefes e feiticeiros das pequenas comunidades, que ao possuí o poder de decidir 

como e quando cada membro da sociedade poderia produzir e reproduzir os 

próprios meios da vida. Esses chefes se configuravam, na verdade, como uma figura 

de um grande domínio tradicional de sua comunidade como um todo. 

Com o mfecane, essas instâncias de poder e domínios produtivos acabam 

se transformando radicalmente, pois o aumento e a fusão de comunidades a partir 

de incorporações e acordos levando à formação de grandes sociedades faz com 

esse domínio ficasse cada vez mais monopolizado nas mãos de poucas famílias e 

seus líderes. Parte do poder adquirido pelos líderes dessas novas organizações e 

sociedades sul-africanas se deu principalmente  com a  transferência dos poderes 

tradicionais locais para poderes mais centralizados, ficando a cargo de apenas 

alguns  o poder de decidir pelas iniciações dos jovens e dos casamentos. 

Sociedades como os Ndewandwe tinham o seu conhecido líder Zwide acumulando 

esta função de coordenar casamentos e iniciações, assim como possuía outros 

líderes, como Dingiswayo frente aos Mthethuwa, e o próprio Shaka frente aos 

zulus.43 

A centralização de um ritual como o casamento trazia para aqueles que 

comandavam estas sociedades um domínio produtivo e de poder, podendo pedir 

tributos e coordenar a produção e reprodução da vida em sua sociedade, já que era 
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no núcleo masculino e na quantidade de mulheres que um homem possuía que se 

configurava um setor importante do modo de vida dessas sociedades.  

Além do casamento, ao possuir o controle dos rituais de iniciação, esses 

novos líderes surgidos do mfecane possuíam o poder de inserir a quantidade de 

homens que quisessem no momento em que acreditavam ser mais adequado. 

Porém, a grande quantidade de jovens nesse momento, e as tensões entre as 

diferentes comunidades, dificultou cada vez mais o isolamento individual dos jovens, 

levando a uma importante modificação no ritual de iniciação, pois  o isolamento de 

sua comunidade deixou de ser algo individual para ser algo coletivo. Em períodos de 

conflitos, esse isolamento coletivo se dava principalmente em regimentos armados 

preparados para a guerra e próximos ao líder da comunidade. 

Dessa forma, centenas e até milhares de jovens, ficavam disponíveis para 

os líderes das novas e extensas comunidades, e passaram a ser utilizados 

principalmente para a guerra, mas também para o trabalho em plantações reais, um 

trabalho que um homem adulto casado não poderia fazer, dando ainda mais poder 

para aqueles que começaram a dominar as extensas regiões do que hoje é a África 

do Sul. 

Assim, o ritual de iniciação deixou, gradualmente, de ser um processo de 

circuncisão e isolamento individual não muito duradouro, para um isolamento 

coletivo que poderia durar até dez anos. Na realidade este acaba se transformando 

em um treinamento para a guerra e em um sistema de trabalho compulsório sem 

retribuição de qualquer espécie, para as famílias dominantes,  aumentando seu 

poder. Mesmo com essa mudança, a circuncisão permaneceu, embora em 

momentos de maiores conflitos que essa poderia ser suspensa tendo em vista a 

necessidade mais imediata de guerreiros, como muitas vezes fez Shaka, líder dos 

zulus. 

As principais sociedades que se utilizaram dessa forma de organização e 

que conseguiram se expandir durante o mfecane, foram, principalmente, os 

Ndwandwe, liderados por Zwide, e os Mthethuwa que tinham como líder Dingiswayo, 
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e travaram numerosas batalhas no decorrer da primeira metade do século XIX. Esse 

processo ocorria, principalmente, pela via armada, dominando e subjugando outras 

comunidades, impondo-lhes novos líderes e até novos costumes e línguas (era 

comum Shaka nomear líderes zulus além de impor a língua zulu para as 

comunidades que foram dominadas durante a expansão de seu povo).  

A derrota e morte de Dingiswayo por Zwide em uma destas batalhas levou 

ao poder dos ngunis um jovem general zulu chamado Shaka, que a partir de suas 

inovações militares e táticas conseguiu fazer com que o modo de vida zulu se 

tornasse predominante entre os nativos sul-africanos, dominando quase todas as 

comunidades Ngunis, principalmente as do norte. 

Porém, nem todas as comunidades que emergiram do mfecane utilizaram 

essas alterações ocorridas nas tradições matrimoniais e de iniciação com o objetivo 

de realizar práticas expansionistas, muito pelo contrário, já que prósperas 

comunidades surgiram na própria ação defensiva dessa expansão dos Ngunis do 

norte. Dessas comunidades, devemos destacar os swazis (originários de uma fusão 

de comunidades Nguni-embo, Ntungwa, além Tsongas) e também os sothos que se 

estabeleceram nas montanhas do sudeste sul-africano, como a Thaba Bosiu, sob a 

liderança de Moshoeshoe. 

Tanto os swazis, como os sothos, constituíram uma política da boa 

vizinhança para manter seus domínios e suas comunidades, tendo constantemente 

que ceder tributos às sociedades que os ameaçava, muitas vezes os swazis 

enviaram mulheres de suas altas famílias para os zulus, ou ainda tiveram que ceder 

passagens e regiões para missionários e caçadores de origem europeia, 

principalmente os bôeres. Os sothos, por sua vez, mantiveram essa mesma política 

dos swazis, mas com um apoio modesto dos ingleses, principalmente nos conflitos 

que travaram contra os bôeres e de comunidades nativas locais.  

Essa política constituída pelos swazis e pelos sothos para preservar seus 

territórios e populações foi relativamente eficiente já que se constituíram, até hoje, 

em dois Estados independentes e reconhecidos pela comunidade internacional: 
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Suazilândia e Lesoto, respectivamente. Porém, esses Estados se configuraram 

como duras monarquias para as suas populações locais, mas são regiões ainda 

carentes de análises e estudos. 

O avanço e a expansão sistemática dos zulus resultaram em um impasse 

ao se defrontar com um novo inimigo: os bôeres. Após a morte de Shaka, na década 

de 1830, os zulus, ao tentarem dominar regiões ao sul, habitadas por povos Xhosas, 

encontram os colonos de origem holandesa, que também possuíam pretensões de 

dominação nesse mesmo território e que já vinham guerreando com os Xhosas. 

Essas pretensões conflitantes não demoraram a trazer impasses e conflitos entre os 

bôeres e os zulus, e, após anos de duras batalhas, os zulus recuam para o norte e 

se estabelecem na região que ficou denominada como a zululândia. 

O modo de vida destes povos bantos ficaria ainda mais comprometido por 

um novo agente colonial, pois a partir da década de 1820 inicia-se outro processo de 

colonização significativamente diferente do projeto colonial que era levado pelos 

bôeres.  

A Inglaterra vê a África do Sul como uma localidade de grande importância 

para seus domínios imperiais em diferentes regiões do globo44, o que os leva a um 

programa de expulsão dos bôeres, controlando a exportação de vinho e de lã, 

impulsionando o avanço dos antigos colonizadores para o norte e nordeste. Dessa 

forma, potencializou os conflitos entre os de origem europeia e os povos bantos, que 

só foi paralisado devido às vitórias e alianças entre os povos pedis e suazis, o que 

limitou os avanços dos Bôeres, forçando-os a selar negociações com estas 

sociedades. 

Esses distintos projetos de diferentes sociedades, tanto dos nativos locais, 

como dos colonizadores britânicos ou o dos bôeres, fez com que, na segunda 

metade do século XIX, a África do Sul se tornasse uma colcha de retalhos com 

diferentes administrações e modos de vida, com regiões nativas autônomas e de 
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significativa extensão territorial, principalmente o da zululândia, mas também a 

Griqualândia e o Estado de Pedi, além das regiões de domínio europeu, como as 

colônias de metrópoles europeias (Colônia do Cabo e a de Natal) e também as 

Repúblicas Bôeres independentes (Estado Livre do Orange e a República do 

Transvaal). 

Entretanto, a relativa estabilidade atingida pelo desgaste e término de 

diversos conflitos entre as sociedades nativas e também entre as populações 

coloniais é duramente atingida pela descoberta de minas de diamante em 1867,45 

elevando, para os ingleses, a viabilidade econômica da colônia para outro patamar, 

o que corrobora com o seu projeto de um pleno domínio das diferentes regiões sul-

africanas, como os territórios das sociedades nativas. Estas novas pretensões 

resultaram em diversos conflitos pelo domínio da zululândia entre 1877 e 1887, 

assim como os territórios dominados pelos bôeres, o que ajudou no 

desenvolvimento da primeira Guerra Anglo-Bôer entre 1880-81, e na efetiva 

anexação da região do Orange e do Transvaal pelas forças britânicas na Segunda 

Guerra Anglo-Bôer entre 1899 e 1902.46 

Esses conflitos entre holandeses e britânicos que avançaram pelo interior 

da África do Sul não podem ser entendidos como meras disputas de um mesmo 

território por países diferentes, mas sim como um conflito entre projetos de 

dominação colonial distintos, em que cada um propunha uma prática social apoiada 

em distintos discursos. 

Enquanto os bôeres de origem holandesa estavam mais preocupados com 

a sua própria prosperidade agrícola, utilizando largamente o trabalho escravo da 

população nativa da África do Sul (principalmente os Khoikhois), a Inglaterra possuía 

um projeto de ampliação comercial para o país, em que a população nativa poderia 

ser utilizada em larga escala como mão de obra barata e não mais escrava. 
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Para os Bôeres, o seu domínio e avanço diante de sociedades nativas da 

África do Sul e o processo de escravidão desses povos era justificado por meio da 

religião, o que incluía o pressuposto da intervenção divina, decorrente de uma 

suposta superioridade religiosa da doutrina cristã frente às religiosidades das 

populações locais. 

Mas, para os ingleses, o propósito de dominação possuía outro viés. Ao 

proibir a escravidão na sua Colônia na África do Sul, resultando na revolta das 

comunidades bôeres, os ingleses estavam mais preocupados em explorar 

trabalhadores livres do que em escravizar os nativos sul-africanos.47 

A recusa de grande parte dos povos sul-africanos de se submeter a uma 

lógica da exploração do trabalho, preferindo se locomover ou permanecer nas 

regiões em que as diferentes sociedades sul-africanas possuíam seu pleno controle, 

levou os ingleses as importarem trabalhadores indianos e chineses para as 

plantações e para outros trabalhos manufaturados, além das minas de diamante. 

Os empreendimentos para o domínio inglês foram ampliados ainda mais a 

partir da descoberta de minas de ouro na região do Vaal em 1886, deixando grande 

parte das sociedades nativas, que possuíam relações cordiais com os ingleses, 

estarrecidos e sem entender o porquê da virada de comportamento de seus antigos 

aliados. 

As grandes jazidas de ouro e diamante no interior da África do Sul 

transformaram significativamente a vida das diferentes populações nativas, mesmo 

porque muitas foram expulsas de seus territórios estabelecidos após a invasão 

colonial.  

Mas, ainda mais importante, foram as mudanças nas relações de trabalho 

na África do Sul, entre os sul-africanos nativos e os de origem europeia. A rápida 

viabilidade econômica da região e a necessidade de mão de obra para se trabalhar 

nas minas de diamante e, principalmente, ouro, fez com que a importação de 

trabalhadores da China e Índia não fosse o suficiente para a exploração  e a solução 
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para essa falta de trabalhadores estaria agora, segundo a administração inglesa, 

nos próprios nativos que muitas vezes se recusavam a entrar numa lógica do 

trabalho ocidental. A questão para os ingleses ficou em como forçar as populações 

nativas ao trabalho explorado nas rentáveis minas de diamante e ouro. 

Dessa forma, a administração inglesa passou aos poucos a minar as 

alternativas de vida das populações nativas que buscavam um modo de vida nas 

regiões em que poderiam se autodeterminar, deixando-as cada vez mais inviáveis, 

ou trazendo taxas e impostos para as populações nativas que não poderiam ser 

pagos seguindo suas antigas tradições, ainda mais pela necessidade de realizar tais 

pagamentos com dinheiro. Assim, cada vez mais as populações nativas eram 

impulsionadas para o trabalho nas minas. 

No entanto, as populações sul-africanas não aceitaram com facilidade a 

introdução dessa lógica do trabalho ocidental e, não podemos entender a ida ao 

trabalho como algo meramente forçado, ou pior ainda, como apenas uma 

necessidade que essas populações estariam passando, como se a carência de 

recursos para o modo de vida dessas sociedades já fizesse com que milhares de 

nativos sul-africanos vendessem a sua força de trabalho para as companhias 

inglesas.  

Aceitar teoricamente como pressuposto a ida ao trabalho como uma opção 

clara e objetiva é não conseguir ir além da própria lógica do trabalho ocidental e, 

como nessa tese se trata de problematizar como que os nativos sul-africanos se 

fizeram na vida enquanto trabalhadores a partir de suas próprias experiência e 

práticas sociais, enquanto sujeitos históricos ativos, precisamos entender como foi o 

processo que levou milhares de nativos sul-africanos a optarem pelo trabalho 

ocidental dentro de sua própria perspectiva e prática tradicional. Nesse sentido, é 

preciso complementar este debate buscando a perspectiva vista de baixo.  

Nesse período e em toda colonização europeia na região, milhares de sul-

africanos nativos resistiram ao trabalho, uma resistência que, na maioria das vezes, 

levou à aniquilação e à morte de comunidades inteiras, seja pela violência da 
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colonização, ou pela violência de comunidades internas ligadas ao poder colonial, ou 

ainda pelo exílio para regiões áridas com poucas possibilidades de sobrevivência e 

até ao suicídio, já que para muitos a morte era uma opção muito mais tentadora do 

que os modos do trabalho ocidental que lhes era estranho e inconcebível. 

Podemos ver essa opção entre a morte e o trabalho muito claramente já na 

relação colonial entre os holandeses e os khoikhois e os sans na região do Cabo. Os 

khoikhois (mesmo muito contrariados e forçados) acabaram por trabalhar para os 

colonizadores e participar da vida na colônia do Cabo, enquanto que os Sans, 

apesar da insistência do poder colonial, resistiram e se negaram a trabalhar quase 

até a sua aniquilação, quando então, optaram por se exilar no deserto do Kalahari. 

Mais de um século depois, as comunidades zulus, sothos, entre outras 

enfrentavam o mesmo dilema, porém a substituição dos líderes desta comunidade 

por nativos que passaram a negociar com o poder colonial facilitou a transformação 

significativa de algumas práticas tradicionais, transformações essas que passaram a 

ser mais aceitas.  

Na virada do século XIX para o XX, em regiões já reduzidas, com a queda 

dos conflitos armados e a diminuição dos regimentos, os jovens nativos de muitas 

comunidades precisavam passar pelo ritual de iniciação e se isolar da comunidade 

para que pudessem se transformar em homens, num processo que passava por 

provações, porém os antigos locais utilizados para tal fim já não existiam mais, ou 

estavam reduzidos. 

Os locais encontrados para que os jovens realizassem essa transição para 

a vida adulta foram as minas de ouro e diamante das companhias inglesas, que aos 

poucos passaram a substituir os antigos regimentos de guerreiros e de trabalho para 

as dinastias reais, mas, desta vez, os “reis” mandavam esses jovens para outro 

isolamento, outras provações e outros serviços. 

Essa mudança na lógica tradicional é evidenciada pela ligação de práticas 

do ritual de iniciação de modo antecedente à viagem de ida ao trabalho, em que os 

jovens nativos só poderiam ir pela primeira vez após passarem pelo ritual de 
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circuncisão, conforme aponta Delius em seu artigo “Sexual Socialisation in South 

Africa: a Historical perspective”.48 

 Essa ligação entre as práticas tradicionais e costumeiras foi o que permitiu 

que milhares de nativos aceitassem minimamente o trabalho, o que possibilitou 

também o início de novas práticas sociais e experiências que permitiram um novo 

modo de vida destes sul-africanos, experienciando questões e práticas modernas e 

novas construções de identidades, o que irá corroborar com a construção germinal 

de uma possível classe trabalhadora de sul-africanos, composta não só pelos 

nativos, que aos poucos passam a se identificar como pertencentes a uma 

população negra, mas também de uma população branca. 

 

 

1.1.2: As tradições da sociedade banayaruanda e a dominação colonial Belga 

em Ruanda. 

 

 

Dentre os múltiplos povos e culturas que se construíram no continente 

africano, encontramos os banayaruandas cravados na África Central em meio à 

região das “mil colinas”, próximo ao Lago Vitória, onde hoje se encontram os países 

de Ruanda e Urundi. Essa reservada sociedade, ao contrário das sociedades sul-

africanas possuíram um modo de vida mais local, sem transpor os limites de seu 

mundo, que, dentro de suas percepções, terminava logo após as cadeias 

montanhosas que cercavam a região, local reservado apenas para as suas 

divindades. 

Desse modo, ao contrário dos Khoikhois, os banayaruandas não passaram 

por processos de escravidão e também não se propuseram a expandir seus 
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domínios, como fizeram os zulus na África do Sul, deixando por séculos sua 

sociedade isolada e se construindo dentro de um processo costumeiro e pautado em 

seus tradicionais costumes. 

Apesar das limitações existentes dentro do estudo do processo histórico dos 

banayaruandas, muito devido a práticas pautadas na oralidade desse povo, 

podemos buscar entender como se construía o modo de vida dessa sociedade 

costumeira, a partir do cruzamento de dados de algumas pesquisas já realizadas. 

É certo que os banayaruandas possuíam uma sociedade dividida em três 

grandes grupos que tinham funções sociais distintas e complementares, o que trazia 

certo equilíbrio de forçar a estabilidade para a constituição societária dessas 

pessoas. Essa divisão em grupos era constituída por uma grande maioria 

denominada hutu, uma minoria denominada como tutsis, e ainda uma pequena 

quantidade marginalizada de tuas.  

 Mas, embora minoritários, cabia aos tutsis atuar politicamente na 

sociedade, controlando relações de poder e o acesso à terra a partir das suas 

grandes criações de gado que não possuíam primordialmente a função social de 

servir como alimento, apesar do consumo de leite e do sangue dos animais. O gado 

criado pelos tutsis tinha como a principal função social trazer prestígio e poder aos 

seus donos, mesmo porque numa localidade pequena e de solo relativamente 

pobre, a capacidade de acumular gado era um sinônimo de uma posição social mais 

privilegiada.49 

 Os tutsis se configuravam como os “senhores” locais e mantinham com os 

hutus uma espécie de relação patriarcal. Dentro da divisão social banayaruanda, os 

hutus realizavam a maioria dos trabalhos braçais, com um grande destaque para os 

trabalhos agrícolas em lavouras, das quais tiravam o seu próprio sustento e também 

o sustento dos tutsis, já que as terras eram dos donos dos gados, ou seja, os tutsis 

que passavam o dia vigiando e pastoreando o próprio gado. 
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Os tuás ficavam praticamente marginalizados dessas relações sociais, 

praticando, principalmente, colheitas e caças em locais mais periféricos, mas ainda é 

incerto como se constituía a inserção desse grupo na sociedade banayaruanda. 

De qualquer forma estas relações sociais entre tutsis e hutus eram 

mediadas por uma série de práticas sociais costumeiras que as legitimavam e 

mantinham estável o modo de vida banayaruanda. Destacavam-se para a garantia 

disso, conforme desenvolve Mahmood Mamdani (2002), as práticas de umuheto, de 

ubuhake e a ubureetwa que, além disso, eram responsáveis pelo equilíbrio de poder, 

de trabalho e de exploração. 

O umuheto configurava uma corrente de favores e trocas sociais que 

articulava grande parte da sociedade banayaruanda.50 A principal troca era realizada 

majoritariamente entre os próprios tutsis e consistia na doação de uma quantidade 

específica de gado pela proteção de seu superior. Essas trocas, principalmente de 

gado, fazia com que a quantidade de gado de cada pessoa  estivesse diretamente 

relacionada ao seu poder na sociedade.  

No topo dessa estrutura de relações encontrava-se uma figura conhecida 

como Mwami, colocado pela historiografia sobre Ruanda como uma espécie de 

monarca cercado por nobres de maioria tutsis que eram socialmente conhecidos 

como inkotanyis (ou intocáveis). 

Já a prática ubuhake, ao contrário da umuheto, se configurava como uma 

relação direta entre indivíduos, entre um senhor de colina que costumava ceder o 

leite ou o sangue de seu gado, recebendo em troca a possibilidade de utilizar 

“formas arbitrárias de exploração”.51 Esse tipo de escambo não formava uma longa 

cadeia social de trocas e favores, sendo uma relação mais direta e pontual. Também 

aí não entrava a obrigação de trabalhar nas terras do senhor da colina, já que as 

relações de trabalho eram mediadas por outra tradição mais específica: a 

ubureetwa. 
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Dentre as tradicionais relações, a ubureetwa consistia na obrigação dos 

hutus em lavrar a terra da qual tiravam seu sustento e o dos tutsis. A terra era, em 

geral, cedida pelo senhor local, comumente um tutsi. 

Procurava-se manter um equilíbrio entre o tempo de trabalho e quantidade 

de terras que cada um poderia utilizar, sem demasiados prejuízos para ambas as 

partes. 

Para mediar tais relações que dimensionavam o tempo de trabalho, havia 

uma série de  critérios para dividir a quantidade de terra que deveria ser destinada 

aos nobres inkotanyis próximos ao Mwami, e a terra que tinha como destino o cultivo 

pelo restante da população. Sempre que fosse possível ou necessário, as terras dos 

banayaruandas poderiam ser declaradas como sendo de uso exclusivo dos 

inkotanyis, e, nesse caso, eram denominadas  igikingis, mas se fosse necessário, as 

terras poderiam ser utilizadas por toda a população, sendo declaradas como 

ubukondes.52 

Todas essas relações e práticas tradicionais dos banayaruandas  flutuavam 

conforme as necessidades do momento, de modo a se manter legítimas frente a 

toda a população. Essa flutuabilidade se dava principalmente em relação à 

destinação da terra, alternando-se as práticas igikingis e as ubukondes, ou seja, um 

equilíbrio entre as terras destinadas a apenas alguns e as terras destinadas a todos. 

Diante de situações adversas o Mwami ou alguns inkotanyis poderiam reverter os 

status de um igikingi para um ubukonde, assim como o contrário também poderia 

ocorrer, caso existissem condições favoráveis para tal, atingindo, assim, um 

equilíbrio aceito pelas diferentes parcelas da população, daí sua legitimidade. 

Outra prática e relação costumeira dos banayaruandas que também estava 

sujeita a flutuabilidade de acordo com as condições postas era a própria 

denominação entre tutsis e hutus.53 Apesar de ainda não ser certo e bem entendido 

como surgiram e se desenvolveram tais categorias sociais, existem indícios de que 
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na sociedade banayaruanda era possível um tutsi ser socialmente rebaixado, 

passando a ser reconhecido como um hutu, assim como alguns hutus tiveram um 

grande destaque social, podendo ser senhores de colina e possuindo a 

denominação de um kwihutura, principalmente na região norte da sociedade 

banayaruanda. Estas situações estavam sujeitas a uma série de condições, como 

relações matrimoniais, inserção no poder local, entre outras possibilidades. 

Toda essa flutuabilidade de relações nos evidencia que as tentativas de 

classificações de tutsis e hutus como povos etnicamente distintos e as de classificar 

a sociedade banayaruanda como uma sociedade de castas, à semelhança da 

indiana, mostram-se, no mínimo, insuficientes, quando não, improcedentes.  

 Além disso, um grupo étnico é classificado por questões linguísticas, 

históricas e culturais, sendo que os tutsis e hutus possuíam uma unidade linguística 

(o kinyaruanda)54 e se constituíram em um único processo histórico e cultural, o dos 

banayaruandas.55  

As classificações de tutsis e hutus enquanto grupos étnicos distintos 

ocorrem apenas tardiamente dentro de uma percepção ocidental racializada que  

busca identificar diferentes características físicas, que, infelizmente, ainda hoje é 

amplamente utilizada nas analises históricas acerca de Ruanda. As diferenças 

físicas entre estes dois supostos grupos étnicos seriam: 

 
“para os hutus, rostos sólidos e redondos, pele escura, nariz achatado, lábios 
grossos e mandíbulas quadradas; para os tutsis, rostos delgados e compridos, 
pele não tão escura, nariz estreito, lábios finos, queixo estreito.”56  

 

Se as distinções entre tutsis e hutus possuíssem efetivamente como fator 

principal predominante questões que envolvessem uma suposta diferenciação física, 

estes não poderiam ser vistos enquanto diferentes grupos étnicos, mas só poderiam 

ser enquadrados enquanto diferentes grupos raciais, dentro de uma concepção 
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ultrapassada da primeira metade do século XX, que produziu episódios de intensa 

barbárie e que deve ser, ainda hoje, duramente combatido.  

Essa construção historiográfica sobre  tutsis e hutus é, porém, uma 

importante  evidência para que possamos entender como foram construídas as 

relações entre o mundo dos banayaruandas e o mundo ocidental. 

Ao contrário das sociedades sul-africanas que tiveram um contato mais 

prematuro com sociedades ocidentais passando por colonizações portuguesas, 

holandesas e britânicas, os banayaruandas tiveram um contato tardio com o mundo 

europeu. O primeiro contato entre esses dois povos se deu, provavelmente, entre 

1857 e 1858, quando o explorador britânico John Speke chegou ao mundo 

banayaruanda numa expedição que buscava descobrir onde ficava a nascente do rio 

Nilo. Este primeiro contato resultou numa conhecida interpretação de Speke acerca 

do desenvolvimento da sociedade banayaruanda,  o qual, pela primeira vez, utilizou-

se do mito Hamítico para entender a organização entre tutsis e hutus. 

Speke, ao observar a organização banayaruanda, compara-a à história dos 

irmãos Caim e Abel, relatado na Bíblia cristã. Ao identificar que a maioria tutsi 

possuía privilégios sociais e grandes manadas de gado e que hutus eram, 

preponderantemente agricultores dominados, o britânico associa as características 

dos tutsis a Abel e as características dos hutus a Caim, já que Abel era pastor e 

preferido por Deus, enquanto que Caim era agricultor e fora preterido por Deus, o 

que, dentro do mito Hamítico, leva Deus a recusar os produtos agrícolas de Caim 

enquanto oferendas, e a aceitar o gado de Abel como oferenda, resultando no ciúme 

de Caim que o leva a assassinar o seu irmão. 

Para o observador europeu, tutsis e hutus seriam os descendentes diretos 

desta família bíblica, preservados no coração do continente africano. Esse discurso 

religioso acerca da sociedade banayaruanda vai ser a primeira forma de se entender 

esta sociedade de um modo hereditário, trazendo a tutsis e hutus características 

distintas e enrijecidas, já que ou um membro da sociedade banayaruanda era 

descendente de Caim, ou de Abel. 
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Com isso, não demorou para que Ruanda se tornasse um local de amplo 

investimento religioso, com muitos padres e freiras migrando para a região e 

construindo missões católicas com igrejas, escolas e hospitais, o que foi 

sistematicamente sendo incorporado na vida dos banayaruandas.57 

Na virada do século XX, milhares de banayaruandas frequentavam os cultos 

religiosos, só entre 1900 e 1903 existiam mais de cinco mil ruandeses inscritos na 

catequese, na qual recebiam uma educação católica, conforme levantou Ricart. 

Neste mesmo período, quase cento e quarenta mil ruandeses foram atendidos em 

centros de saúde e ambulatórios das missões, além de serem batizados em larga 

escala,58 e tudo isto com o mito hamítico sendo amplamente propagado pelas 

missas e através do ensino católico. Os postos de missões também vão proliferar 

durante esse período, passando de onze em 1917 para vinte e sete em 1939, 

levando a centenas de milhares de conversões religiosas para o cristianismo.59 

Porém, muitos banayaruandas buscaram resistir a este processo, mantendo 

a prática de suas tradições, sendo Mwami Yuri IV um dos que mais expressou suas 

ressalvas acerca do contato com esta nova população estrangeira. 

Essa concepção hereditária que pressupõe uma divisão antagônica entre 

tutsis e hutus vai ser ainda mais difundida e reforçada a partir da dominação Belga 

na região. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a 

Bélgica vai anexar a região de Ruanda-Urundi aos seus domínios coloniais, assim 

como a região do Congo. Com isso, fica institucionalizada uma nova forma de 

dominação colonial com o mundo dos banayaruandas, sendo transferido para um 

novo dono que distava deles milhares de quilômetros. 

Assim, a prática de segregação social hereditária vai aos poucos deixar de 

ser pautada numa concepção católica para ser baseada numa concepção racialista 

que pretendia ser cientificista. Podemos refletir acerca deste processo a partir do 
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seguinte documento oficial da dominação colonial belga e produzido no ano de 

1925: 

 

Os tutsis são outra gente. Fisicamente, eles não têm uma semelhança com os 
hutus, exceto, evidentemente, alguns 'declassés'(desclassificados) cujo sangue 
não é mais puro. Mas, os tutsis de boa raça possuem, além da cor, nada de um 
negro. As características físicas recordam numa maneira inquietante o perfil da 
múmia de Ramsés II. Os tutsis foram destinados a governar .... De onde estes 
conquistadores vieram? Eles não são Banto, isso é muito certo. Mas a sua 
linguagem é a do país, claramente banto, sem qualquer vestígio de infiltração em 
relação à sua origem.60 [tradução própria]61 

 

Podemos observar nesse fragmento um amplo caráter racialista na 

definição e separação entre tutsis e hutus, em que é apontada uma divisão em dois 

grupos humanos distintos em que os “tutsis são outra gente”, que, segundo o 

documento, possui diferenças físicas com os hutus. Nesse sentido, aflora uma 

argumentação que, ao se preocupar com questões físicas, baseia-se na concepção 

de raça, o que também é evidenciado quando o documento ressalta uma distinção 

de sangue entre os dois grupos. Porém, tal distinção sanguínea é realizada na fonte 

de modo a lamentar uma suposta mistura racial entre os dois grupos, o que teria 

resultado uma série de indivíduos “declassés” que não se encaixariam nas 

características físicas nem de tutsis e também de hutus. 

Na verdade, qualquer distinção racialista que ressalte supostas 

características físicas entre tutsis e hutus é falsa e serve apenas para análises 

apressadas e que aderem à proposta de construção histórica dos colonizadores 

belgas. Em termos práticos não existem distinções físicas entre tutsis e hutus, já que 
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diferenciação biológica entre eles, amplamente propagada em Ruanda e 

internacionalmente, não confere diretamente com a concretude social ruandesa.  

Ocorre que, durante o genocídio, muitos tutsis passaram por hutus e 

muitos hutus foram mortos por serem supostamente tutsis, e como veremos mais 

adiante nesta tese, outros foram os critérios para identificar quem seria a vítima no 

decorrer do genocídio em 1994. 

De qualquer forma, a concepção racializada entre tutsis e hutus propagada 

pelos belgas, e que difere significativamente do modo como a sociedade 

banayaruanda concebia tais categorias, vai ser ampliada e, cada vez mais 

incorporada pela população ruandesa e também pela historiografia que discute tal 

processo. Porém, neste momento, mais do que discutir se existiram ou não tais 

diferenças raciais, nos interessa analisar a função social que a propaganda belga 

cumpriu e até que ponto a sociedade banayaruanda compactuou e resistiu a isso. 

Podemos refletir acerca desse processo no próprio documento colonial 

exposto anteriormente, pois dentre as supostas características traçadas para a 

população tutsis, destacaram que não possuíam, “além da cor, nada de um negro”, 

ou seja, o poder colonial belga buscou classificar este grupo dirigente da sociedade 

banayaruanda do modo mais próximo possível da população branca europeia que 

desenvolvia o processo de dominação colonial dentro do território africano. 

Sendo assim, o poder colonial belga, ao classificar com um argumento 

racialista os tutsis (“de boa raça” como afirma o documento) como sendo pessoas 

mais próximas da população europeia, estes se elevaram ante o restante da 

população banayaruanda, assumindo também a percepção da dominação colonial. 

Mesmo porque, dentro de uma concepção racialista e racista, as distinções raciais 

também expressariam diferentes capacidades políticas, sociais, econômicas e de 

trabalho.62 
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Podemos observar essa concepção racialista e racista da sociedade 

ruandesa, que pressupõem capacidades dos indivíduos a partir de supostas 

heranças genéticas, nos escritos do observador belga E. Everaerts expressas, em 

1947, na obra “Monografia agrícola de Ruanda-Urundi”63. Nessa, o observador 

belga, ao classificar as diferenças entre tutsis e hutus, destaca que  a diferença 

racial entre os dois grupos expressaria também as suas capacidades frente à 

sociedade,  ou seja, tutsis seriam naturalmente mais “inteligentes, ambiciosos, 

diplomatas,”64 enquanto que a raça hutu teria como uma característica natural serem 

mais “tímidos, obedientes, brutos.”65  

Essa divisão de capacidades frente à sociedade dos banayaruandas 

realizadas pelo poder colonial belga não era algo apenas ideal, mas tinha o 

propósito prático de criar um grupo dirigente fixo e local que estivesse alinhado à 

dominação estrangeira, já que, ao contrário de outros processos coloniais no 

continente africano, como ocorreu na África do Sul, em Ruanda uma quantidade 

ínfima de europeus se mudou para a região.  

Deste modo, os belgas poderiam governar a região de maneira mais 

indireta e com uma dominação local que conduzisse tal processo, já que os tutsis, 

segundo o documento belga, “foram destinados a governar”. 

Porém, a população banayaruanda não aceitou tal projeto e tal concepção 

social com facilidade, ou como uma substituição radical de valores e práticas sociais. 

Pelo contrário, na década de 1920, enquanto manteve-se no poder Mwami Yuri IV, 

este resiste às transformações sociais propostas pela colonização belga e mantém 

as práticas  consuetudinárias, barrando a proposta colonial. Mas o entusiasmo de 

seu filho, Mutara III, com tais mudanças sociais propostas pelos belgas, fez com que 

Mwami Yuri IV fosse assassinado e substituído por seu descendente. Assim que 

assume a liderança Mutara III  propõe uma reforma no modo de vida banayaruanda, 

que vai se aproximar do poder colonial belga ao mesmo tempo em que tenta manter 
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sua legitimidade tradicional frente ao restante da população. Assim, é a partir das 

antigas tradições, das próprias práticas sociais tradicionais e costumeiras já citadas 

anteriormente, que o novo Mwami incorpora as mudanças induzidas pelos belgas. 

Transmuta-se a sociedade sem perder a legitimidade. 

 

 

1.2: Reelaborações das tradições frente ao mundo moderno 

 

 

A tentativa de impor uma nova prática social baseada num processo de 

dominação, que possui um amplo caráter imperialista (tanto em âmbitos produtivos 

como também culturais), em que se busca introduzir novas práticas e valores sociais 

baseados numa domesticação social a partir da imposição de um modo de vida 

fundado no trabalho disciplinado, com uma legitimação religiosa cristã e, é claro, da 

valorização de uma economia que busca a produção de excedente, dão base para 

um novo momento no processo histórico dos países africanos. 

Não se trata mais de uma aproximação parcial da população africana dentro 

de um modo de vida importado pelo colonizador, mas sim de uma consolidação e 

permanência da nova ordem social. A partir do momento em que os poderes locais 

se tornam parcialmente compactuados com a lógica estrangeira, seja essa 

compactuação impositiva pela violência e coerção, ou pela simples aceitação, torna-

se mais rápido o estabelecimento de instituições aos moldes ocidentais (mas 

sempre com características locais), em que se destaca um Estado comprometido 

com a estabilidade social e de acordo com um constante crescimento da produção. 

Desta forma, tanto sul-africanos nativos como ruandeses, passam a 

experienciar uma vida próxima a lógica do trabalho ocidental, o que possibilita um 

novo fazer histórico que pode ser observado tanto no modo em que ocorreram as 
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novas reorganizações e estruturas políticas, assim como na manifestação de 

práticas culturais enquanto um modo de luta. 

 

 

1.2.1: A experiência dos nativos sul-africanos entre as cidades e as reservas: 

novas vivências, problemas e questões. 

 

 

No caso sul-africano, vimos que existiu um curto processo de transição que 

passou a levar cada vez mais nativos ao trabalho das minas de diamante e ouro, 

além de uma germinal indústria nacional. Essa transição e participação dos nativos 

na venda da força de trabalho aos moldes ocidentais só foram possíveis devido à 

transmutação de certas práticas sociais tradicionais, como o processo de iniciação.  

Conforme vimos no tópico anterior, um jovem nativo sul-africano passa a se 

tornar adulto a partir de um exílio coletivo próximo ao líder local (formando 

importantes exércitos no decorrer do século XIX), e depois esse processo se 

transforma em um exílio coletivo nas regiões de trabalho, com a transformação da 

prática de circuncisão na iniciação ao trabalho. 

Essa situação vai se aprofundar ainda mais com o fim das guerras entre os 

sul-africanos nativos e os colonizadores e, também, entre os próprios colonizadores, 

gestando, em 1910, a criação da União Sul-Africana, que vai unir numa só 

constituição as antigas repúblicas Boers, as colônias inglesas e os territórios 

dominados pelos nativos, com exceção dos reinos da Suazilândia e de Lesotho. 

Uma das primeiras preocupações legislativas da União Sul-africana foi 

regular o trabalho dos sul-africanos negros nativos a partir da "The Native Labour 

Regulation Act" 66. essa regulamentação tinha como principal ponto impossibilitar a 

quebra de contrato de trabalho dos trabalhadores negros nativos sul-africanos com 
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os seus empregadores, considerando criminoso o nativo que buscasse se demitir ou 

trocar de trabalho, deixando-o preso nesta relação. 

Conforme M´Bokolo desenvolve67, outra importante regulamentação que a 

União Sul-africana promulgou de modo a ampliar seus domínios e impossibilitar a 

vida tradicional dos nativos, de modo a impulsioná-los ao trabalho, foi o “Native land 

Act”68, que visava delimitar as terras que deveriam ser destinadas às sociedades 

nativas tradicionais. Neste ato, a população nativa poderia usufruir apenas 7,5% das 

terras sul-africanas, enquanto que a população branca ficava com o direito de 

explorar 92,5% das terras, o que, de certo modo impulsiona ainda mais a população 

nativa a incorporar parcialmente em sua tradição o trabalho assalariado. 

A partir do momento em que os sul-africanos nativos de distintos grupos 

bantos passam a incorporar como prática social ter que vender a sua força de 

trabalho, seja devido às difíceis condições de sobrevivência nas reservas ou pela 

dura vida em cidades como Johanesburgo e Durban, essa população desenvolve 

novas formas de sociabilidade, tanto no confronto como na solidariedade. 

Já na década de 1920, grande parte dos homens africanos negros 

precisava de uma complementação de renda para si e para sua família, por não 

mais conseguir sobreviver a partir das formas produtivas de subsistência. Até 

mesmo aqueles que viviam em reservas nativas, que deveriam servir para 

possibilitar a sobrevivência de populações que possuíam outros modos  produtivos, 

precisavam estar ausentes das reservas para buscar emprego na agricultura, na 

mineração e nas indústrias.  

Segundo o antropólogo da escola de Manchester, Max Gluckman, que fez 

uma ampla análise da reserva da zululândia na década de 1930, “o fluxo de 

trabalhadores inclui[a] praticamente todos os zulus fisicamente capacitados”69, o que 
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demonstra a grande necessidade de mão de obra “nativa” para o desenvolvimento 

econômico do país, conforme afirma.  

Os sul-africanos negros, nas décadas de 1920 a 1940, eram recrutados por 

empregadores brancos, como mão de obra, para trabalharem em locais distantes 

das reservas. Esta prática social do trabalho assalariado fora das reservas levou 

grande parte destes sul-africanos a conviverem com diferentes grupos étnicos 

provenientes de distantes localidades, muitos dos quais se envolveram em conflitos 

étnicos no decorrer do século XIX, conforme vimos no tópico anterior. 

Porém, a convivência no trabalho e nos acampamentos fazia com que 

esses indivíduos de diferentes localidades, línguas, tradições e culturas, 

vivenciassem conflitos e dilemas semelhantes. Momentaneamente ele deixa de ser 

zulu, para ser um trabalhador fabril ou um mineiro, dividindo sua condição com 

outros grupos bantos e também com parte da população branca que trabalhava em 

fábricas e minas, muitos dos quais estavam articulados com organizações sindicais 

e trabalhistas nas grandes cidades. Esta articulação resultou em mais de dezesseis 

mil africanos sindicalizados apenas na cidade de Johanesburgo durante este 

período.70  

Ao fim do trabalho os sul-africanos negros dos diferentes grupos étnicos 

voltavam às suas reservas – que, conforme veremos posteriormente, vão se 

transformando cada vez mais em cidades dormitórios – e com a retomada da 

vivência cotidiana de suas tradições e hierarquias, sua identidade étnica era 

novamente aflorada. No entanto, ao se aproximar de uma vivência mais centrada em 

um trabalho assalariado, esse indivíduo supera as diferenças étnicas, se solidariza 

com os outros trabalhadores e passa a questionar os capatazes, empregadores e 

também a polícia.  

Por outro lado, não podemos afirmar que existiu na África do Sul uma 

bipolarização de identidades tão nítida, como se no trabalho ocorresse uma vivência 

que transformava completamente estes homens, ou que nas reservas o mesmo 
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poderia ser desfeito. A vida nas reservas nativas e nas cidades estava cada vez 

mais ligada, com amplas transformações em ambas. 

Com a população nativa vivenciando cada vez mais esta condição de 

trabalhadores fez com que durante as décadas de 1920 e 1940, por diversas vezes, 

ocorressem protestos e revoltas trabalhistas, como no período de 1918 e 1920 em 

que milhares de mineiros sul-africanos buscaram confrontar juntos, independentes 

de sua origem, os problemas enfrentados nestas unidades produtivas, 

principalmente naquelas localizadas na região do Transvaal, como as minas de 

Witwatersrand. As táticas utilizadas por estes trabalhadores foram diversas, como o 

boicote às lojas das empresas em que trabalhavam, que costumavam fornecer para 

estes trabalhadores seus alimentos e produtos manufaturados71, além de também 

realizar paralisações, como a de fevereiro de 1920 em que mais de setenta mil 

trabalhadores nativos cruzaram os braços em mais de vinte minas da região do 

Transvaal, realizando reivindicações coesas como um: 

Considerável aumento de salários (em vez de 2 xelins por dia, reclamavam de 5 a 
10 xelins), a possibilidade de acesso a postos de responsabilidade e a empregos 
mais bem pagos, reforma radical de gestão das lojas da empresa e, por fim, a 
atenuação da discriminação racial.72  

 

Podemos perceber nessas reivindicações que, apesar destes milhares de 

sul-africanos possuírem línguas distintas e origens distintas, eles vivenciavam 

conjuntamente a exploração do trabalho e se uniram enquanto trabalhadores, mas, 

mais do que isso, pois uma de suas reivindicações era a “atenuação da 

discriminação racial”, ou seja, começaram a se unir não só como trabalhadores, mas 

como um grupo socialmente descriminado devido às suas origens étnico-raciais. 

A partir da interferência do Estado sul-africano nos territórios das reservas, 

novas atividades passam a ser desenvolvidas nestas localidades, entre elas a 

realização de leilões de gado, que tinham o intuito de aumentar a produção das 
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reservas, que eram vistas como locais improdutivos. Dessa forma, o Estado 

incentivou a produção de excedente de gado por parte da população sul-africana 

negra para que estes pudessem aumentar seus ganhos, vendendo-os para o 

mercado fora das reservas. Porém, a venda do gado produzida pelas reservas para 

as camadas da população europeia e sul-africana branca se dava num valor muito 

abaixo daquele realizado nos mercados fora da reserva.73 

O início de um incentivo para que a população africana das reservas 

começasse a realizar uma produção voltada ao excedente e não mais apenas para a 

própria subsistência é bastante significativo naquele momento. Ao se buscar a 

produção excedente, o resultado vai ser a queda no ritmo de produção de alimentos, 

pois acaba por introduzir nestas comunidades “nativas” novas prioridades e formas 

de relações culturais e de produção. Isto  gerou também grandes revoltas de 

comunidades agrárias, como foi o caso dos Bondelswarts, que protestavam contra o 

aumento de impostos e a manipulação de preços no decorrer do ano de 1922. 

Nesse e em outros casos o governo sul-africano foi duro na repressão e na 

punição, realizando incursões armadas com soldados do exército e com ataques 

aéreos em pequenas aldeias, nas quais centenas de pessoas foram presas ou 

mortas.74 

Conforme dissemos, a adesão ao trabalho assalariado não foi simples, já 

que este modo de vida era estranho à população sul-africana nativa. Uma vida 

parcialmente voltada para o trabalho só foi aceita, ou minimamente incorporada, por 

parte da população dos bantos locais devido à fusão e mescla com práticas e 

costumes já comuns entre esta população.  

O trabalho nas fábricas, nas lavouras e nas minas foi sendo incentivado 

pelos príncipes e chefes locais dos diferentes bantos. Sua posição hierárquica 

tradicional foi se transmutando em capatazia e outros cargos superiores, de modo 
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que as novas formas de trabalho passaram a ser menos questionadas e mais 

facilmente aceitas – embora houvesse muita resistência. 

O modo de se organizar o trabalho também não ficou alheio às tradições 

locais, não se tratava de uma organização plenamente ocidental, mas também, 

muitas vezes, eram utilizadas práticas tradicionais dos zulus. Por exemplo, uma 

divisão do trabalho cujo coordenador de uma sessão era sempre o induna, uma 

figura social dos zulus reconhecida como um líder local e que possuía autoridade 

para coordenar. Dentro de uma mina ou uma fábrica, esta figura aproximava a nova 

prática de trabalho com aquelas já conhecidas pela população, principalmente 

questões relacionadas a hierarquia. 

Podemos observar que nesse momento processa-se uma fusão de práticas 

sociais – os antigos costumes locais são subsumidos pelas novas práticas que 

expressam a dominação ocidental. Tal fusão foi experienciada em diversos 

momentos e situações do cotidiano dos sul-africanos, não só no trabalho, mas 

também nas celebrações, na religião, e em outras instituições sociais. 

Em sua pesquisa, Max Gluckman faz uma interessante análise da 

zululândia a partir de um evento específico. No caso, o antropólogo escolhe a 

celebração de uma inauguração de uma ponte em 1938 numa reserva destinada aos 

zulus. Nesse evento ele destaca como costumes e tradições zulus e europeus se 

misturavam num mesmo local, não apenas pela presença, tanto de policiais brancos, 

como de policiais negros e típicos guerreiros zulus, mas também pelas as ações 

comemorativas de inauguração da ponte: as autoridades locais cortam uma fita para 

marcar a inauguração da ponte, e também despejam um frasco de bílis de vaca na 

nova obra.  

A celebração também foi marcada por uma série de práticas cristãs, como a 

presença de símbolos e cantos, e também por práticas que expressavam as 

religiosidades locais, tudo isso expressando uma hierarquia e uma divisão social 

muito complexa, mas rígida. Observou o antropólogo que a aparente integração 

continha uma nítida e distinta forma de tratamento para os zulus cristãos e para 
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aqueles entendidos como pagãos, pois os zulus cristãos, comumente vestidos e com 

alguns hábitos europeus, tinham algumas benesses frente aos zulus que 

preservavam costumes tradicionais. 

Essa fusão/discriminação de tradições e práticas é muito representativa de 

um período de profundas transformações no modo da produção e reprodução da 

vida daqueles povos africanos.  

A distinção entre zulus com crenças tradicionais e zulus cristãos estavam 

longe de ser apenas uma divisão hierárquica e valorativa das religiões, mas era 

também a expressão de uma divisão social do trabalho, já que grande parte dos 

zulus que aderiam ao cristianismo eram atrelados à dominação europeia, que 

ocupavam os cargos de funcionários administrativos, técnicos assistentes, policiais e 

capatazes, enquanto que a maioria dos zulus que preservava seus costumes era 

impulsionada para ser mão-de-obra barata. 

Essa divisão do trabalho dentro das comunidades zulus e também de outros 

bantos sul-africanos transformou estruturas e costumes sociais locais fundamentais, 

mudando “os agrupamentos de casamentos, os círculos de amigos, os pactos de 

aliança em conflitos entre facções e as rodas de cerveja”75, práticas essas que 

continham toda uma percepção de pertencimento à um determinado grupo social. A 

partir do momento em que uma confraternização social como “a roda de cerveja” 

deixa de ser compartilhada por seu grupo étnico para celebrar uma colheita local e 

passa a ser compartilhada por uma série de grupos étnicos (mas não com seus 

superiores do mesmo grupo étnico) para celebrar o fim do dia de trabalho, 

importantes mudanças nas práticas sociais se processam. 

Nessa nova prática social que começava a se consolidar, podemos 

observar novos agentes sociais, que agem de acordo com o seu novo modo de vida 

e suas novas experiências. A ação desses novos indivíduos na sociedade sul-
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africana não é simples, mas evidenciam os limites entre as classes sociais que 

emergem e as antigas formas societárias dos grupos étnico/raciais.  

Esse momento vai ser marcado tanto por práticas sociais tradicionais 

baseadas no costume e no fortalecimento de seu grupo étnico, fosse ele zulu, shoto 

ou swazi, mas era também um período que trouxe para a vivência dos sul-africanos 

diferentes esferas do mundo ocidental, o que possibilitou o início da formação de 

uma classe operária de africanos negros e também de africanos atrelados à 

administração pública (funcionários do Estado e policiais) e à produção europeia 

(como capatazes e administradores), mas tudo isso sem ocorrer um rompimento 

completo com o seu banto de origem. Somada a esta complexa teia de múltiplas 

práticas ainda estava a difícil e quase inexistente relação entre brancos e negros, 

apesar da convivência enquanto trabalhadores.  

As experiências de um trabalhador de origem europeia eram muito 

semelhantes às de um trabalhador negro africano, o que em alguns momentos vai 

realmente trazer uma aproximação maior entre estes indivíduos que encontram 

dilemas parecidos e vão lutar juntos por mais direitos trabalhistas. Mas, em outros 

momentos, essa união foi quebrada devido às diferenças étnico-raciais, 

principalmente em momentos de desarticulação trabalhista em que ao se tornarem 

concorrentes num mesmo trabalho, levando esses trabalhadores de diferentes 

origens à reivindicaram maior hierarquização racial do trabalho. É possível notar que 

essa hierarquização racial se constitui em momentos de desarticulação dos 

trabalhadores no interior de um grupo que possui um mesmo interesse. 

A experiência desses novos trabalhadores nativos frente a lógica do 

trabalho ocidental é elaborada e manifestada a partir de múltiplas práticas sociais da 

época, mas o que demonstra com maior clareza estas experiências é a própria 

prática cultural desses trabalhadores no decorrer de seu trabalho, ou seja, o modo 

como  os milhares de trabalhadores nativos da primeira metade do século XX sul-

africano manifestaram culturalmente aquelas situações que estavam atravessando. 
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Essa manifestação de uma prática cultural num ambiente de trabalho é 

permeada a partir das próprias práticas sociais tradicionais que os nativos sul-

africanos possuíam, mas que se transformavam e se refaziam a partir das novas 

experiências com o trabalho e com colegas de trabalho que eram representantes de 

outro grupo cultural ou linguístico da África do Sul.  

Dessa forma, durante as primeira décadas do século XX, as regiões 

urbanas sul-africanas vão efervescer de novas manifestações culturais que 

manifestam tanto a experiência do novo trabalho, como as tradições e costumes 

destes povos. 

Segundo Richard Ralston76 (1998) existem três principais formas de 

manifestações culturais no decorrer do trabalho ou nos momentos de folga: (1) 

recital de versos críticos, com uma influência principalmente dos sothos; (2) Grupos 

de coral, dança, jogos, teatro, entre outros que possuíam uma grande influência 

zulu, ou ainda de outras regiões do continente africano, como é o caso de 

Moçambique; (3) Narrativas da vida mineira, como uma espécie de tragédia cômica 

com críticas sociais.77 

Na hora do descanso do trabalho, ou ainda durante o trabalho, era comum 

os trabalhadores nativos recitarem versos para relaxar. Dentre as formas de versos 

produzidas por esses trabalhadores estava a sefela, constituída de uma poesia oral 

de origem sotho que levava a combates jocosos entre aqueles que as recitava, 

podendo ter tanto um caráter de elogio, como também de crítica. As lifela (o plural 

de Sefela), tradicionalmente praticada pelos sothos, passou a ser um mecanismo de 

elaboração da experiência do novo trabalho e sua nova condição de vida para uma 

série de trabalhadores de diferentes origens culturais, reconfigurando-se assim, sua 

finalidade social. 
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 Depoimento citado em RALSTON, Richard. On the Mines (1880-1950): Work, Leisure and 
REsistence in the folklore of Mines and Miners of South Africa and Appalachian America, in: 
GREENSTEIN, Ran (org), Comparative perspectives on South Africa. New York, St. Martins Press 
Inc. 1998. 
77

 Em sua obra “On the Mines (1880-1950): Work, Leisure and Resistence in the folklore of Mines and 
Miners of South Africa and Appalachian America”, o autor analisa as diferentes experiências 
encontradas por mineiros na África do sul e nos Estados Unidos, 
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Podemos observar as características das Lifela na seguinte Sefela retirada 

da obra já citada de Ralston: 

 

Estes Basotho que você vê 

são as pessoas que vivem em dificuldades 

nas minas onde trabalham, 

que eles trabalham duro para agradar o Boer, 

Quero dizer tentando de tudo o que é possível, 

mesmo que fazer o impossível 

Eu juro que você nunca vai ver o sorriso Boer.78 [tradução própria]79 

 

Nestes versos podemos perceber que os nativos sul-africanos denunciam o 

trabalho excessivo, fazendo “de tudo o que é possível” dentro do seu ambiente e 

trabalho, e apesar de fazer até mesmo o “impossível”, em um trabalho de muita 

exploração, o seu patrão não fica satisfeito (não sorri), querendo ainda mais trabalho 

e produção. Nesta Sefela é visível uma polarização entre patrão e empregado de 

grupos étnicos distintos, sendo que o trabalhador que “vive em dificuldades” é o 

Basotho, e o dono do trabalho e de seu produto é o Bôer, o que manisfesta ainda 

uma polarização e uma identidade trabalhista muito mais étnica (sotho e Bôer), do 

que uma identidade mais étnico-racial (negros e brancos) como veremos nos 

capítulos seguintes. 

As lifela também manifestam outras problemáticas enfrentadas pelos 

trabalhadores nativos sul-africanos da primeira metade do século XX, conforme 

podemos observar na Sefela abaixo também retirada dos escritos de Ralston. Esta 

retrata a conversa entre um homem e uma mulher: 

 

por que você está triste Lethetsa de Malimatle? 

                                                 
78

 Doc: Sefela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 165. 
79

 original:  these Basatho that you see / are the people who live in difficulties / in the mines where 
they work, / though they toil hard to please the Boer, / I mean trying everything in their power, / even if 
they do the impossible / I swear you´ll never see the Boer smile. 
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Eu estou indo para o deserto da República [África do Sul], 

lá onde pessoas vivem através do trabalho duro. 

ela disse: o que faz você ir para o lugar diabólico? 

Eu disse: seus parentes me desprezam, garota, eles querem gado para o seu 

bohali (dote)80 [tradução própria]81 

 

Nesta conversa percebemos que, novamente, o trabalho ocidental (duro) é 

posto de forma negativa, assim como o fato de viver deste trabalho nas regiões da 

“República”, que é classificada enquanto um lugar desértico, ou seja, estéril e de 

difícil sobrevivência, além de ser considerada também como sendo um “lugar 

diabólico” pela mulher da conversa.  

Porém, o que é interessante nessa fonte, é o motivo que leva o Lethetsa a 

aceitar a ida para um lugar mal visto, pois ele necessita adquirir gado para o bohali 

(dote) da garota, ou seja, ocorre uma nítida fusão e flutuabilidade de práticas e 

valores tradicionais e modernos, expressos na adesão ao trabalho, assim como na 

necessidade de possuir um dote, levando a estes homens uma experiência dupla 

bastante ambígua. 

Esta experiência de precisar sair da sua própria terra para trabalhar no local 

do homem branco se tornava cada vez mais comum a múltiplos grupos étnicos sul-

africanos nativos, o que levava a muitas lamentações, conforme vimos 

anteriormente, mas também leva a uma rememoração das histórias e tradições 

destes diferentes grupos, conforme podemos observar na seguinte música de 

Caluza de 1928: 

Os negros choram por sua terra 

A terra de nossos antepassados que foi tirada de nós, 

E que pertenceu ao Shaka, Dingaan, 

Cetshwayo, Dinizulu, 

e Solomon, 

Rei e herói dos zulus. 

                                                 
80

 Doc: Sefela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 165. 
81

 why are you sad Lethetsa of Malimatle? / I am going into the wilderness of the Republic [South 
Africa], / there were people live through hard work. / she said: what makes you go to the devilish 
place? / I said: your relatives disgust me, girl, they want cattle for your bohali (bridewealth) 
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Que o Senhor esta com você. 

Foi Moshoeshoe, rei dos sothos, 

E Sobhuza, rei dos swazis, 

Que eram bravos e amados por seus povos inteiros. 

Eles governaram os sothos e os swazis. 

A Terra era governada por Hinsa, Ngqika, 

Dlambe, Gcaleka, 

E Dalingebo. 

Eles governaram os Xhosas e os Fingos82 [tradução própria]83 

 

Podemos observar na música acima que, ao recordar de modo conjunto 

uma série de líderes importantes de diversos grupos sul-africanos, muitos dos quais 

lutaram entre si, nos aponta para uma unidade entre estes diferentes indivíduos. 

Essa unidade estava no “choro pela terra” que todos os negros passavam no 

momento, ou seja, ocorria uma experiência parecida entre estes grupos que por 

anos se viam como diferentes, mas que agora transcorriam por questões 

semelhantes ao se deslocaram para as cidades ou lavouras com o intuito de 

trabalhar aos moldes ocidentais.  

Uma das formas de maior destaque para a elaboração desse processo por 

meios culturais foram os corais masculinos, como o Isicathamiya, que possibilitavam 

a convivência de múltiplos homens advindos das reservas para os alojamentos de 

trabalho. Entrando em contato com instrumentos musicais e experiências corpóreas 

tradicionais, esses homens formavam grupos e cantavam, quando possível, a partir  

da influência da sonoridade zulu Mbube, em que as diferentes tonalidades (da mais 

grave a mais aguda) se misturam em cantos distintos, porém, complementares. 

Tais músicas repercutiram em toda a sociedade sul africana, sendo 

sonorizadas em boates, clubes de dança e bares, como foi o caso do Banto Men´s 

Social Center, local em que os trabalhadores podiam se divertir e problematizar 

                                                 
82

Doc: música de Caluza, citada em: ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south African 
performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 136. 
83

 No original: The black people cry for their land/ Our forefather´s land wich was taken away from us,/ 
And wich belonged to Shaka, Dingaan,/ Cetshwayo, Dinizulu,/ And Solomon,/ King and hero of the 
zulu./ May the Lord be with you./ It was Moshoeshoe, king of the sotho,/ And Sobhuza, king of the 
swazi,/ Who were brave and loved their entire people./ They ruled the sotho and the swazi./ The Land 
was ruled by Hinsa, Ngqika,/ Dlambe, Gcaleka,/ And Dalingebo./ They ruled the Xhosa and Fingo 
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sobre a nova vida que estavam levando. A música Mbube foi base para grandes 

artistas que se destacavam nesses bares, como foi o caso de Solomon Linda que na 

década de 1920 compôs a música “home boy”.84 O grupo de Linda (Solomon Linda 

and the Evening Birds) também se torna um conjunto musical significativo por 

introduzir no isicathamiya uma mudança de vestimenta, fazendo com que o grupo 

passasse a utilizar ternos em sua apresentação ao invés de apetrechos 

tradicionais85 

Os desdobramentos musicais feitos nos alojamentos do trabalho e nos 

bares e possibilitados pelo Mbube foram numerosos e com um grande destaque 

para a música Marabi, também conhecida pelo nome de “township jazz”, devido ao 

seu rápido improviso e abertura das melodias,86 e, conforme Hobsbawm, tais 

musicalidades sem partitura ou estrutura previamente definida possuem na própria 

sonoridade um caráter mais aberto e questionador do que uma estrutura pré-

definida.87 

Também podemos observar a experiência do trabalhador nativo sul-africano 

a partir de narrativas elaboradas neste momento, que expressam questionamentos e 

problemáticas da época, conforme se observa no trecho abaixo: 

Lesoto, agora deixo-vos com as suas montanhas, onde eu costumava correr. 

eu estou indo para o lugar do homem branco - o planalto 

Manter os nossos filhos para que eles possam crescer em seus lados 

como fizemos nós mesmos. 

Eu nunca vou [novamente] ver seus homens com suas belas montanhas. 

Eu estou indo para o lugar do homem branco - com eletricidade 

Estou deixando os lugares escuros aqui. 

Mas eu ainda prefiro as montanhas do Lesoto.88 [tradução própria]89 

                                                 
84

 A música de Solomon Linda conseguiu um grande destaque internacional a partir da década de 
1960 devido a gravação de uma versão da música Home Boy pela banda “the tokens”. Esta nova 
versão foi chamada de “The Lion sleep to night”.  
85

 ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south African performance. Chicago: University of 
Chicago Press, 1991. p.167. 
86

 Outros desdobramentos da musicalidade Mbube e do próprio Marabi foram o Kwala, o Tsaba-tsaba 
e o Mboqanga. 
87

 HOBSBAWM, E. A História Social do Jazz. Tradução: Ângela Noronha – Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1990. 
88

 Doc: Lifela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 161. 
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Expressa-se aí a agonia do narrador por estar saindo de sua terra nativa (no 

caso Lesotho) e se locomovando para as cidades “do homem branco” –movimento 

que milhares de nativos sul-africanos faziam naquele momento. Essa agonia é 

evidente nas distinções e polarizações contidas na narrativa: Lesoto é valorizada por 

suas montanhas, nas quais se poderia correr livremente. A cidade é o lugar do “do 

homem branco”, um planalto em que a escuridão da noite (e alvez a luz das 

estrelas) é substituida pela claridade da eletricidade.  

Esse fluxo contínuo de sul-africanos nativos para as cidades e para os 

alojamentos de trabalho se reflete também no modo destas pessoas se entenderem 

e se relacionarem entre si.  A vivência ambigua entre seus padrões étnicos de 

origem e o trabalho assalariado e regulado nas minas e nas fábricas,  se expressa 

no depoimento de um mineiro sul-africano: 

Certamente, ser um mineiro muda o caráter de alguém ... porque em casa você 

tem que se comportar de uma maneira e no trabalho de outra maneira. Por 

exemplo, todas as pessoas que conheço da minha região são pessoas diferentes 

aqui nas minas90 [tradução própria]91 

 

Podemos observar no depoimento acima que o mineiro que a realizou 

sentia uma cisão entre a sua vida nas minas e na região em que costumava viver. 

Essa ambiguidade de experiências resulta numa dificuldade de vivência desses 

trabalhadores quando voltavam para as suas reservas, já que muitas vezes não se 

sentiam mais integrados totalmente à sua antiga sociedade, tanto que começaram a 

                                                                                                                                                         
89 Lesotho, now i leave you with your mountains where i used to run./ i am going to the white man´s 

place - the tableland / Keep our children so that they may grow up on your sides / as we did ourselves. 
/ I will never [again] see your men with their beautiful mountains. / I am going to the white man´s place 
-  with electricity / i am leaving the dark places here. / but i still prefer the mountains of Lesotho. 
90

 Doc: Depoimento de mineiro citado em RALSTON, Richard. On the Mines (1880-1950): Work, 
Leisure and REsistence in the folklore of Mines and Miners of South Africa and Appalachian America, 
in: GREENSTEIN, Ran (org), Comparative perspectives on South Africa. New York, St. Martins Press 
Inc. 1998. P 161. 
91

 No original: Surely to be a miner is to change one´s character… because at home one has to 
behave one way and at work another way. For instance, all those people whom I know form mu home 
are different people here on the mines. 
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se autodenominar e ser denominados de Likoatas, um termo sotho para aqueles que 

viviam de um modo descompassado com a sua sociedade. 

Isso acaba por se manifestar no próprio modo em que estes homens vão se 

mobilizar e lutar pela conquista de novos direitos dentro desta nova sociedade. A 

mobilização operária, como no já citado caso dos mineiros ou ainda dos funcionários 

do Serviço de Esgotos e da Coleta de Lixo de Johanesburgo (que deixaram a cidade 

repleta de lixo e esgoto em 1917 e seus conflitos com o Estado Sul-africano 

possibilita a constituição de organizações que manifestam os modos como emergem 

essa próprias tensões e identidades, como é o caso do Congresso Nacional Africano 

(ANC) e também do Partido Comunista Sul- Africano (SACP), conforme veremos no 

capítulo seguintes. 

 

Portanto, em alguns momentos destas décadas que vão preceder ao 

apartheid, um homem zulu poderia, dependendo da situação, se confraternizar com 

seus colegas banto contra outros bantos sul-africanos, mas esse mesmo homem, 

enquanto um trabalhador de mão de obra poderia se solidarizar com trabalhadores 

brancos em sindicatos, o que também poderia levar a uma concorrência entre os 

trabalhadores gestando uma maior rivalidade com trabalhadores de origem 

europeia, ou seja, são múltiplas experiências que resultam em múltiplas identidades 

que afloram simultaneamente trazendo um ambiente de enorme instabilidade e 

constantes tensões. 

Dentro destas múltiplas práticas e representações, a crise na década de 

1950 vai trazer uma maior articulação entre o operariado branco com empresas e 

com o próprio Estado, para uma maior regulação da vida social. É dos mineiros 

brancos que surgem os primeiros protestos que vão configurar um modo de 

produção e reprodução da vida, racializado e com respaldo e legitimidade legalista, 

que virá a caracterizar o apartheid.  
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1.2.2 : Mudando as bases da sociedade banayaruanda 

 

 

A década de 1930 também vai ser um momento decisivo dentro da 

consolidação das relações de práticas sociais pautadas tanto em tradições locais, 

como também no modo de vida europeu em Ruanda. 

Ruanda, mesmo estando parcialmente isolada de contatos com o mundo do 

capital ocidental, com interferências mais pontuais de alguns missionários católicos 

(conforme vimos no tópico anterior) que buscavam não apenas uma conversão 

religiosa, mas sim uma transformação de uma prática social, vai começar a realizar 

uma guinada nas suas relações e práticas sociais que se aproximam em alguns 

pontos das práticas consolidadas de uma sociedade moderna. 

A partir da década de 1930 é possível observar uma série de 

transformações sociais na sociedade banayaruanda, em que, pela primeira vez, o 

Mwami ruandês vai romper com crenças e práticas tradicionais para se converter à 

religião católica e concretizar reformas na organização política de seu reino que 

acabaram por tangenciar com as organizações estatais do ocidente.92 

O papel político-social do monarca deixa de ser aquela figura que 

assegurava as correlações de poderes e tensões de uma sociedade tradicional, 

conforme vimos anteriormente, para ser uma das esferas de modernização da 

sociedade ruandesa. OMwami abandona seus antigos trajes tradicionais (figura1) e 

passa a utilizar como vestimenta oficial uma roupa militar com características 

ocidentais (figura 2), mas que mantém algumas características tradicionais, como é 

o caso de seu chapéu e de seu mastro, conforme podemos observar nas figuras 

abaixo: 

 
 
 
 

                                                 
92

 FONSECA, Danilo F. Opus cite, p. 40. 
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Figura 1: Tradicional vestimenta do Mwami e sua corte mais próxima 
 

 
 
Fonte: http://bikotwa.tripod.com/ildephonse/index.album/le-mwami-mutara-rudahigwa?i=15&s=1 
 
Figura 2: foto do Mwami Mutara III 
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Fonte: site da família Real ruandesa. (http://www.kingkigeli.org 
 

Os locais de convivência, articulação e decisões políticas também se 

transformam radicalmente. Antes, o monarca vivia numa cabana tradicional de 

maiores proporções e próximo de seus súditos mais imediatos, num modo de vida 

legítimo para a organização social banayaruanda com decisões feitas em locais 

abertos e em rodas de discussão. Com as mudanças da década de 1930, o Mwami 

passa a viver num palacete isolado na capital Nyanza, em que toda a articulação 

política é feita em seu gabinete, ou seja, nos bastidores da sociedade, se 

distanciando cada vez mais de seus súditos e “servos”, conforme podemos observar 

nas fotografias a baixo: 

 
 
 
Figura 3: Tradicional casa do Mwami 
 

      
 
Fonte: site da família Real ruandesa. (http://www.kingkigeli.org)   
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Figura 4: Nova casa do Mwami em Nyanza (1935) 

 

 

Fonte: EVERAERTS E, 1947 

 

Porém, é preciso compreender e problematizar a efetiva importância dessas 

mudanças no modo de vida do Mwami para a sociedade banayaruanda como um 

todo. Não podemos entendê-las como o elemento causador de todas as 

transformações, conforme sugere Berkely93, mas sim como mais uma expressão 

dessas, em que um grupo dominante local vai passar a ser construído ao mesmo 

tempo em que se constrói com novos propósitos, práticas, funções e ambições 

sociais.  

A mudança de roupa do Mwami vai ser de certo modo uma nova vestimenta 

para todos aqueles ruandeses que faziam parte da articulação com o poder colonial 

belga, ou seja, uma parte considerável dos tutsis que aceitam uma comunicação e 

articulação mais estreita entre o modo de vida do colonizador e do colonizado. 

Esses tutsis atrelados ao poder colonial passaram a utilizar a terra não mais 

enquanto concessão que visava um equilíbrio de poder, mas sim como propriedade 

com fins privados, e, do mesmo modo, as tradicionais relações de produção e de 

                                                 
93

 Para Berkely a população ruandesa era culturalmente submissa e simplesmente aceitava o que 
seu chefes diziam e escolhiam, conforme vimos na introdução. 
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prática do trabalho humano passaram a ser utilizadas com uma destinação a 

produção de excedentes com o fim de serem comercializados para a metrópole.  

Nesse sentido, ocorreu a partir da década de 1930 uma explosão na 

produção de bens agrícolas, como o algodão e, principalmente, o café. Podemos 

observar o amplo crescimento destes bens nos gráficos abaixo, retirados da 

monografia em Agricultura da década de 1940 do engenheiro agrônomo colonial E. 

Everaerts, em que o autor estava preocupado em entender a produção agrícola da 

então ainda colônia Belga. 

 

Figura 5: Diagrama da produção indígena de Café: 
 

 

Fonte: EVERAERTS, E. Monographie Agricole du Ruanda-Urundi, Bruxelas, Direction de l´Agriculture 
et de l´évage, 1947. p 82. 

 

Podemos observar no diagrama acima que, a partir de 1936, a produção de 

café começa a crescer rapidamente ano a ano, iniciando com a modesta produção 

de 450 toneladas e, em apenas sete anos, a produção anual de café em Ruanda 
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atinge a impressionante marca de 10.000 toneladas, ou seja, mais de vinte vezes o 

que produzia anteriormente. 

Por outro lado, não podemos acreditar que essas mudanças, que 

impulsionaram milhares de ruandeses ao trabalho compulsório no campo, foram tão 

simples, sem qualquer forma de resistência e apenas pela vontade dos grupos 

dominantes locais. 

Essas grandes mudanças só foram minimamente possíveis devido a uma 

singular transferência das práticas sociais tradicionais para as práticas próximas a 

de um trabalho moderno. A parcial tolerância de parte da população ruandesa frente 

a estas mudanças só foram tangíveis devido a uma proximidade entre as práticas 

sociais anteriores e as novas práticas sociais que foram se transformando aos 

poucos. 

Conforme vimos anteriormente, as relações entre a população 

banayaruanda eram baseadas em compromissos e redes de vínculos pessoais que 

estabeleciam trocas de tarefas e favores entre as parcelas dominantes e dominadas 

da sociedade. Podemos ver isso nas práticas Umuheto, Ubuhake e Ubureetwa, que 

vimos no tópico anterior, além das práticas construídas na relação com a terra que 

se manifestavam numa divisão equilibrada entre a terra destinada a apenas alguns e 

as terras destinadas a todos, ou seja, os igikingis e os Ubukondes. 

A partir de um alinhamento mais direto entre os banayaruandas próximos ao 

mwami Mutara III com o poder colonial belga e uma busca pela obtenção de ganhos 

pela produção e exportação de café, esses nobres que já possuíam uma série de 

privilégios tradicionais, como a possibilidade de explorar o trabalho de parte da 

população banayaruanda (principalmente hutus), passam a exercer estes privilégios 

de um modo exacerbado, rompendo paulatinamente o equilíbrio destas práticas 

sociais tradicionais. 

Para poder ampliar as suas produções, principalmente do café, os nobres 

banayaruandas passaram a necessitar cada vez mais de maiores quantidades de 
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terras férteis e também de uma extensiva mão de obra para trabalhar nestas 

plantações.  

Segundo Takeushi e Marara, este processo resultou num aumento 

progressivo do estabelecimento e concessões de terras enquanto Igikingis em 

detrimento dos Ubukondes,94 rompendo lentamente o equilíbrio entre essas duas 

formas de concessão que de certa forma possibilitava um domínio tanto dos nobres 

e sua acumulação de gado, assim como o abastecimento da população, em que, 

sempre que necessário, era possível expandir um ou o outro dependendo das 

necessidades de cada grupo.  

Porém, a partir da própria prática social tradicional de sua sociedade, a terra 

começa a se transformar e adquirir cada vez mais um caráter de propriedade fixa e 

voltada para a produção de bens, em que os Igikingis eram enrijecidos e dificilmente 

voltavam a serem cedidos enquanto Ubukondes – veremos mais para frente na 

dissertação que este desequilíbrio acabou gestando uma grande deslegitimação do 

modo de vida vigente e levou a uma série de revoltas e protestos populares. 

Além destas transformações ou mudanças de prioridades na prática social 

tradicional voltada para a relação com a terra, os grupos dominantes, frente à 

necessidade de uma maior mão de obra, também vão passar a valorizar de 

diferentes modos as relações sociais que estavam destinadas a regular o trabalho 

na sociedade banayaruanda. Nesse sentido, a população local dominada passou a 

ser submetida pelos nobres próximos ao mwami e ao poder Colonial a um 

progressivo aumento da prática da Ubureetwa, destinando menos preocupações às 

práticas do Umuheto e do Ubuhake, em que o trabalho forçado nos Igikingis acabou 

sendo uma das principais atividades dos banayaruandas. 

As práticas sociais destinadas pelo Ubuhake, ou seja, a troca de formas 

aleatórias de trabalho que alguns hutus realizavam com tutsis nobres para poder 

consumir o leite do gado (de grande importância para os banayaruandas), ficou 

marginalizada devido a uma crescente necessidade de mão-de-obra destinada ao 

                                                 
94

 TAKEUSHI, S. MARARA, J. Conflict and Land tenure in Rwanda. Tokya, Jica Research, 2009, p. 8. 
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trabalho nos Igikingis que produziam café, já que o cultivar na terra do “senhor local” 

era uma atividade destinada a prática da Ubureetwa, que se configurava como a 

troca específica do trabalho agrícola. 

Essa valorização e prioridade da prática da Ubureetwa do cultivo na terra de 

seu senhor, frente ao Ubuhake (outras formas de trabalho), colabora com a 

gestação de um desequilíbrio entre a produção e acúmulo de gado, e da a produção 

e do consumo de bens agrícolas que eram anteriormente destinados apenas para a 

subsistência, tendo em vista que os nobres próximos ao mwami não estavam mais 

apenas preocupados com o prestígio do acúmulo de gado e com a própria 

subsistência (mantida por parcela da população campesina hutu), mas também com 

um progressivo aumento de produção de café e chá para a exportação. 

Por outro lado, o aumento progressivo de terras e força de trabalho 

destinados para a produção de excedentes não rompe completamente com 

percepções e práticas culturais dos setores dominantes dos banayaruandas. Mesmo 

com o início de uma valorização de produção agrícola para a exportação e uma 

prioridade da Ubureetwa frente ao Ubuhake, os nobres não deixam de praticar o 

Umuheto, que permanece tendo como principal relação a necessidade de ceder uma 

quantidade de gado a seu superior, para que assim estes consiga cada vez mais 

prestígio. Dessa forma, os tutsis nobres buscam uma dominação tanto pela antiga 

tradição, ou seja, pelo prestígio da acumulação de gado, assim como pela obtenção 

de ganhos pela exportação de excedentes agrícolas, principalmente o café, 

enquanto que os camponeses (maioria hutu) passam a ser reprimidos e dominados 

por uma regulação da terra e do trabalho ligados tanto pela limitação do acúmulo de 

gado, como pelas grandes plantações, o que aumenta sistematicamente a repressão 

a estes camponeses. 

Portanto, a forma como a sociedade banayaruanda vai experienciar este 

período vai ser amplamente ambíguo, com questões e tensões novas, mas que não 

se desligam de suas práticas tradicionais, o que leva a uma grande flutuação nesta 

experiência.  
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Porém, numa sociedade fluida, como era a banayaruanda, em que um 

indivíduo tido como tutsi que eventualmente deixasse de agir de acordo com as suas 

respectivas tradicionais de práticas sociais, poderia se tornar um hutu. Assim como 

um hutu, com práticas sociais distintas daquelas destinadas a população hutu, 

poderia assumir a função social de um Kwihutura (conforme vimos no tópico 

anterior). Como seria possível definir quem poderia ser possuidor e quem deveria 

trabalhar, ainda mais com as novas práticas sociais que estavam sendo realizadas e 

que minavam a legitimação social das práticas sociais tradicionais? Como um tutsi 

que passava a assumir uma prática social não inteiramente correspondente aquilo 

que era esperado dele pela sociedade banayaruanda poderia continuar a ser um 

legítimo tutsi? 

A solução encontrada pelo poder colonial e pelos banayaruandas atrelados 

a esse e ao poder do Mwami foi o de institucionalizar as identidades sociais de tutsis 

e hutus a partir de registros de identidades, em que um banayaruanda era 

classificado de modo definitivo como um tutsi ou um hutu.Classificação essa que 

não poderia mais se desvincular, o enrijecendo socialmente nas práticas sociais que 

lhe eram esperadas, independente do seu comportamento efetivo na sociedade. 

Deste modo, se antes tutsis e hutus possuíam uma íntima relação entre a 

sua prática social tradicional e a sua identidade, o que paulatinamente começa a 

ocorrer a partir da década de 1930 foi a consolidação de novas práticas sociais a 

partir de identidades imutáveis e independentes de uma possível legitimação social.  

Assim, pouco a pouco, a tradição deixa de ser o fio condutor do equilíbrio 

das práticas sociais banayaruandas, para que as práticas sociais fiquem diretamente 

correlacionadas e legitimadas pelo registro de identidade que o indivíduo recebe e 

também, é claro, por uma dose significativa de repressão à aqueles que não 

aceitavam essas novas experiências a partir de mudanças no modo de produção e 

reprodução da vida. 

Esses novos registros de identidade, ao enrijecerem a dinâmica social 

banayaruandesa, possibilitam a ampliação da exploração pelas classes dominantes 
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atreladas ao Estado e o Poder colonial belga, já que nestas carteiras estão 

demarcada as possibilidades de práticas sociais que cada identidade poderia ter, ou 

seja, caso um banayaruanda fosse consolidado como um hutu caberia a ele apenas 

trabalhar, enquanto que se um indivíduo fosse marcado como um tutsi, este teria o 

direito de explorar a terra e o trabalho dos hutus.  

Portanto, o que antes era feito de modo equilibrado, passa a ser realizado 

de modo desenfreado e com um contínuo crescimento – o que expresso nos 

gráficos apresentados anteriormente, em que a partir de 1936 a produção de café 

começa a ter um grande crescimento.  

Porém, múltiplos mecanismos buscaram auxiliar esse incomodo processo 

que Ruanda estava percorrendo, visando consolidar ainda mais esta nova sociedade 

com características agroexportadoras. Entre esses mecanismos está a difusão 

maciça da concepção cristã e do mito hamítico acerca da formação da sociedade 

banayaruanda, em que os tutsis seriam descendentes diretos de Abel, enquanto que 

a descendência de seu irmão, Caim, caberia aos hutus, já referida.  

Apesar destas rápidas mudanças que vinham ocorrendo no interior da 

sociedade banayaruanda, os seus membros não conseguem romper com as 

práticas sociais mais tradicionais, em que algumas práticas e valores vão resistir e 

continuar a serem praticados. Mesmo com o comprometimento do equilíbrio social 

causado pelas transformações que Ruanda vinha experienciando, muitos ruandeses 

“servos” do mwami se agarravam às tradições para propagar uma aceitação desta 

nova sociedade. Do mesmo modo, os nobres ruandeses não conseguem romper 

com tradições que lhes trazia mais prestígio: assim como buscavam uma maior 

quantidade de terras e de trabalho para ampliar as suas plantações e realizar mais 

valor a partir da exportação dos bens agrícolas, eles também buscavam continuar 

com o acúmulo de gado e com a tradicional prática do Ubuheto, mesmo que estes 

atrapalhassem os objetivos anteriores de ampliar as plantações. Desse modo, os 

banayaruandas, agora enrijecidos como tutsis, realizavam tanto práticas sociais 

tradicionais, como também modernas, assim como os banayaruandas enrijecidos 
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como hutus, também vão ter essa prática social permeada tanto pelo tradicional 

como pelo moderno. 

Essa flutuação de práticas sociais tradicionais e modernas traz para os 

banayaruandas uma série de experiências ambíguas. Ao mesmo tempo em que os 

hutus passam a experienciar práticas, dilemas, contradições e valores enquanto 

trabalhadores explorados (conforme veremos no capítulo seguinte com o Manifesto 

hutu de 1959), também experienciam uma dominação tradicional que está 

desequilibrada, em que o acúmulo de gado e de Igikingis, acaba sufocando e 

pisoteando as plantações destinadas ao seu próprio sustento. Desse modo, a prática 

social hutu e sua identidade vai flutuar entre um trabalhador do campo e também um 

grupo “étnico” tradicionalmente subalterno. 

Porém, ao contrário do que ocorre na África do Sul, em que os diferentes 

grupos étnicos também experienciam práticas enquanto trabalhadores 

(principalmente mineiros) e práticas mais tradicionais, os hutus banayaruandas não 

possuíam quase que separação física dos locais em que realizavam estas práticas 

como possuíam os sul-africanos de grupos étnicos tradicionais (nos reservas e nas 

minas), mas sim, estas práticas e experiências repletas de contradições e tensões, 

eram juntas. 

De qualquer modo, essas tensões e contradições gestadas por tais 

sociedades não demorariam muito para explodirem. 
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Capítulo 2: 

 

Classe e Etnia nas experiências do trabalho ocidental: 

resistências, mobilizações e repressão. 

 

 

2.1: Propostas partidárias e movimentos sindicais numa África do sul 

racializada 

 

 

O final da década de 1940 e a década seguinte, de 1950, configuraram-se 

como o momento de grande reação e mobilização popular contra a ordem social que 

há anos vinha sendo implementada na sociedade sul-africana. Uma ordem social 

que possibilitava uma exploração da mão de obra “nativa” africana de modo quase 

que ilimitado, em que essa mesma população era segregada em reservas 

separadas para, supostamente, poderem viver de acordo com suas tradições e 

práticas culturais e se desenvolverem economicamente de modo “independente”, 

Mas, devido à impossibilidade disso se concretizar, os jovens zulus, sothos e swazis 

eram impulsionados ao trabalho nas grandes plantações e nas minas de ouro e 

diamante, além de uma germinal indústria, para tentar complementar o sustento que 

nessas reservas quase que os reduzia à inanição. 

Porém, essa forma de exploração rapidamente se torna insustentável, ainda 

mais com o rápido crescimento econômico e a ampliação que alguns setores sul-

africanos atravessavam, principalmente nas grandes plantações latifundiárias e nas 

novas indústrias que rapidamente se desenvolviam com o incentivo do Estado.  
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Todo esse crescimento só foi possível devido à ampliação da exploração 

existente, fazendo com que os trabalhadores trabalhem ainda mais, além de 

necessitar de uma quantidade maior de mão de obra, o que ficou a cargo, mais uma 

vez, de os jovens africanos nativos se sobrecarregarem no trabalho. 

Entretanto, nesse momento, as situações vivenciadas e experienciadas 

mudam drasticamente, já que a ampla necessidade de mão de obra que diferentes 

setores dominantes demandavam faz com que estes jovens africanos passassem 

constantemente a viver nos meios urbanos. Se antes a vida se dava entre os 

alojamentos do trabalho e as reservas, a partir da década de 1940 muitos africanos 

nativos passaram a vivenciar a vida urbana, principalmente a periférica, clandestina 

e de baixíssima qualidade de vida. 

Vimos no capítulo anterior que estes sul-africanos problematizavam a sua 

vida a partir de suas próprias práticas sociais culturais, tornando o ambiente de 

trabalho minimamente aceito, como estratégia para minimizar o choque de tal 

experiência. Os setores dominantes também percebiam esses processos, tanto que, 

muitas vezes, incentivavam tais práticas, porém apenas quando lhes convinha, 

como era o caso da promoção da dança ingoma. 

Diferentes companhias, principalmente de mineração, buscavam um maior 

domínio sobre seus trabalhadores promovendo e patrocinando equipes de dança 

ingoma, incentivando-as a participar de grandes campeonatos promovidos pelo 

governo.95 Segundo o governo sul-africano, a promoção de tais campeonatos de 

dança tradicional tinha o intuito de promover a saúde dos trabalhadores pelo 

exercício físico, além de discipliná-los para o trabalho em equipe.96 Observa-se 

nessas assertivas, além da disciplinarização para o trabalho, a conotação pejorativa 

atribuída a esses povos. 

Porém, muitas vezes a dança ingoma era indisciplinável, já que ela também 

possibilitava formas de problematizar as contradições enfrentadas no cotidiano 
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 ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south African performance. Chicago: University of 
Chicago Press, 1991. p 96 
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desses trabalhadores. Em determinadas situações, os trabalhadores cantavam e 

dançavam músicas durante os campeonatos que seus patrões não possuíam ideia 

de seu significado, mesmo que esse tivesse um conteúdo crítico. 

Em 1930, a antropóloga britânica Margery Perham,97 ficou estarrecida ao se 

deparar, em Durban, com uma execução da dança Ingoma em que a seguinte 

música de protesto era cantada de modo conjunto:  

 

Quem tirou nosso país de nós? 

Quem tirou? 

Venha! Vamos lutar! 

A terra era nossa. Agora ela foi pega. 

Nós não temos mais liberdade deixada nela. 

Venha e lute! 

A terra é nossa, agora ela foi pega. 

Lute! Lute! 

Vergonha sobre o homem que é queimado em sua própria cabana! 

Venha e lute!98 [tradução própria]99 

 

Podemos observar nessa música não apenas o lamento das dificuldades, 

conforme vimos no capítulo anterior, mas também a impulsão por novas conquistas 

e a necessidade de se retomar a liberdade e a terra que haviam sido tomadas pelos 

colonizadores. Ou seja, ela expressa a consciência da usurpação de suas terras por 

estranhos e clama fortemente pela necessidade de se lutar. No entanto, essa luta 

não era apenas por aquilo que se havia perdido, mas também pelos novos 

problemas enfrentados por essa população, conforme podemos observar na 

seguinte música denominada Sixotshwa Emsebenzini100 de Caluza feita em 1924: 
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 Perham era na década de 1930 pesquisadora e professora de Administração Colonial da 
universidade Oxford. 
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 Doc: Letra de Ingoma citada em: ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south African 
performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 95-96. 
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 No original: Who has taken our country from us? / Who has taken it? / Come out! Let us fight! / The 
land was ours. Now it is taken. / We have no more freedom left in it. / Come out and fight! / The land is 
ours, now it is taken. / Fight! Fight! / Shame on the man Who is burnt in his hut! / Come and fight! 
100

 Do zulu: Estamos sendo expulsos do trabalho. 
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Um sério problema está enfrentando a nação negra. 

Os broncos estão nos expulsando do trabalho. 

Eles só empregam brancos. 

Nós temos trabalhado para eles por muitos anos, sem problemas. 

Mas agora os negros são excluídos do trabalho 

Em Durban e em Johannnesburg. 

A maioria está em marcha lenta, pois não possuem nada para fazer. 

Mas nós temos que pagar o aluguel. 

Nós seremos presos, sem dinheiro. 

O que nós faremos, gente?101 [tradução própria]102 

 

Podemos observar na música acima uma problematização de algumas 

dificuldades enfrentadas nas décadas anteriores ao apartheid, relacionados 

principalmente ao desemprego, decorrente do privilegiamento dos brancos na 

ocupação dos postos de trabalho em detrimento do trabalhador negro. 

O que é interessante nessa música é que ela expressa claramente a 

tomada de consciência da população africana nativa, ou a “nação negra,” conforme 

exposto na música, da exploração, da concorrência, dos compromissos financeiros 

(como o aluguel) e do desemprego a que estavam reduzidos. Além disso, indica 

também sua percepção de que esse é um problema conjunto e que está afeto à sua 

condição de classe trabalhadora.  

O convívio e a vivência constante nos meios urbanos possibilitaram um 

experienciar mais amplo do moderno e uma maior participação, ação e discussão 

dessa sociedade, de suas possibilidades e, principalmente, a reivindicação de 

maiores e melhores condições de vida, que eram limitadas devido a uma série de 

esparsas leis constituídas no decorrer das décadas anteriores, que, conforme vimos 

no capítulo anterior, visavam possibilitar (e que realmente possibilitaram) a 

constituição de uma ordem social do trabalho com o domínio do agente estrangeiro 
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colonizador. Porém, naquele momento, o domínio estrangeiro já se constituía e se 

entendia efetivamente como um agente dominante local. 

As leis que regulamentavam o trabalho nativo e a distribuição da Terra 

desde a década de 1910 (como a The Native Labour Regulation Act e a Native Land 

Act) solidificavam essa ordem social, limitando a população negra a trabalhar cada 

vez mais ao lado de outros novos trabalhadores como os mestiços e também os 

asiáticos (principalmente indianos), todos esses formando um imenso grupo social 

com uma série de impossibilidades e impedimentos, genericamente denominados de 

“pretos” (no inglês “black”). 

Apesar e a partir das limitações impostas por estas institucionalizações, 

suas tensões e contradições gestam uma série de reações e protestos contra o 

modo de vida potencializado pela África do Sul. Porém, tais protestos estão longe de 

ser homogêneos e possuir um mesmo propósito, mesmo que todos tivessem como 

pano de fundo a plena igualdade jurídica entre a população branca e a “preta” (seja 

ela negra, mestiça ou indiana). Os motivos e os modos que a sociedade gesta são, 

assim, significativamente diferentes e até contraditórios. 

A reação contra aquela sociedade fechada, que visava a consolidação de 

uma exploração do trabalho, advinha tanto de setores que concordavam com esta 

lógica, mas que pregam maior abertura no mundo do trabalho, assim como de 

setores contrários a uma ordem de exploração e que vislumbravam a sua 

destruição. Para tornar esse panorama mais complexo, as diferentes ações também 

contemplavam distintas práticas e perspectivas acerca de como se deveria encarar e 

agir diante das questões tidas como “raciais”.  

Dentre os grupos contestadores da ordem social sul-africana, aquele que 

conseguiu maior adesão e mobilização de uma parte significativa da população da 

África do Sul – e que vai conseguir apoio crescente até e após o final do apartheid, 

inclusive atingindo a presidência com Nelson Mandela – foi o Congresso Nacional 

Africano (ANC). Esse evento surge já em 1912 a partir da mobilização de uma 

pequena, mas, emergente, burguesia negra, que conseguira uma acumulação de 
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capital apesar de todos os impedimentos impostos pelo Estado para que isso não 

ocorresse. Nessa condição, essas pessoas vão começar a lutar por um espaço 

maior dentro da sociedade sul-africana.103 

No entanto, o ANC só conseguiu uma projeção nacional a partir da 

mobilização de seu setor mais jovem, a Liga da Juventude que, a partir da década 

de 1940, passou a coordenar uma série de movimentos grevistas numa íntima 

relação com o trabalho de massas e a reivindicação por melhores condições para os 

trabalhadores negros. Podemos refletir acerca das possibilidades propostas por tal 

setor a partir de sua Conferência Anual de 1943: 

 

Exigimos a concessão de todos os direitos de cidadania. Exigimos a abolição da 

discriminação baseada na raça, e a extensão, a todos os adultos, independente da 

raça, do direito de voltar e ser eleito para o parlamento. Exigimos também a 

liberdade de movimento e a anulação das leis do passe; uma redistribuição justa 

da terra; salário igual para trabalho igual e a anulação de toda a legislação 

discriminadora.104 

   

Nessas palavras do Congresso Nacional Africano é possível observar um 

duplo caráter de propostas sociais: ao mesmo tempo em que exigia a abolição da 

“discriminação baseada na raça” e de todo o aparato estatal e jurídico que a 

envolvia, o texto também reflete questões típicas de trabalhadores com grande 

preocupação com questões salariais e com uma reforma agrária. 

Tais preocupações evidenciam uma dupla experiência enquanto “raça 

negra” e enquanto trabalhadores, decorrentes, portanto, da concretude social que 

estes sujeitos históricos estavam vivenciando. O atrelamento com outras classes 

sociais, como a pequena burguesia negra, poderia nos fazer pensar que a proposta 

do ANC expressava exclusivamente uma preocupação de caráter racial, o que não é 

verdade.  
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As propostas do ANC vão além de uma sociedade com plena igualdade 

racial, o que é evidenciado pelo forte atrelamento e cooperação entre a burguesia 

negra e os trabalhadores que propõem construir uma sociedade tipicamente social 

democrata a partir de reformas sociais. A ampla adesão a este projeto por parte dos 

trabalhadores negros se dava, evidentemente, devido à sua dupla marginalização: 

ser socialmente marginalizado por ser negro, concomitante à sua condição de 

explorado enquanto trabalhador. 

Porém, outras propostas vão emergir das experiências potencializadas 

pelas tensões e contradições da sociedade sul-africana. Entre elas estão as 

propostas de construção de uma sociedade socialista, problematizada num primeiro 

momento pela Industrial and Commercial Worker`s Union of Africa (ICU), além da 

Industrial Workers of Africa, que fundiram-se com outras instituições de inspiração 

socialista para formar, em 1921, na Cidade do Cabo,o Partido Comunista Sul-

Africano (SACP). 

O apelo destes grupos e a sua inspiração socialista é claro e alinhado ao 

discurso de outros Partidos Comunistas a partir da Internacional Socialista, como 

podemos observar no preâmbulo da ata de constituição da ICU que diz: 

 

Considerando que os interesses dos trabalhadores e os dos patrões são 
contraditórios os primeiros vivendo da venda de seu trabalho e não recebendo 
senão uma parte da riqueza que produzem, os segundos vivendo da exploração 
do trabalho dos assalariados e privando os trabalhadores de uma parte do produto 
do seu trabalho, da qual tiram o lucro, a paz não poderá reinar entre as duas 
classes e uma luta deverá constantemente ser travada para assegurar a divisão 
do trabalho humano, até o dia em que os trabalhadores, através de suas 
organizações sindicais, retirem da classe capitalista os meios de produção, para 
que eles mesmos os possuam e administrem pelo bem de todos e não mais em 
proveito de uma minoria.105 

 

Essa proposta com uma ampla análise social de polarização entre duas 

classes de “patrões capitalistas” e trabalhadores socialistas surtiram um rápido efeito 
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durante a década de 1920, fazendo com que o ICU passasse de trinta membros em 

1919 para cem mil em 1927, contando com a participação de trabalhadores 

africanos nativos inseridos em diferentes setores produtivos, desde funcionários 

públicos municipais, a mineiros, ferroviários, operários de fábricas e construção 

civil.106 

Entretanto, uma parte considerável da mobilização dessas organizações 

socialistas demonstrava estar preocupadas com uma união trabalhadores locais, já 

que constantemente as suas direções distribuíam panfletos tanto para os 

trabalhadores brancos quanto para trabalhadores africanos, pedindo por uma maior 

união e colaboração entre eles, como pode ser observado em panfletos da década 

de 1920: o primeiro é destinado a trabalhadores brancos e o segundo a 

trabalhadores africanos:  

 

Trabalhadores Brancos, não os repudiem! [...] fiquem ao lado dos trabalhadores, 

mesmo indígenas, contra os capitalistas, nossos patrões comuns107;  

Que importa a cor da sua pele! Vocês pertencem às massas laboriosas do mundo 

inteiro. Daqui por diante, todos os assalariados fazem parte da grande confraria 

dos trabalhadores108. 

 

Observa-se, portanto, que para essas lideranças o problema não estava no 

racismo, mas se colocava para além deles, ou seja, tinham consciência de que a 

contradição estava no capitalismo. A partir daí, consideravam que suas principais 

preocupações deveriam superar as diferenças de “raça” visando forjar a união entre 

os trabalhadores brancos e os trabalhadores africanos em prol de uma classe 

trabalhadora unificada. 

Porém, tal discurso tinha efeitos pontuais. Apenas em algumas regiões e 

situações ocorriam uniões entre trabalhadores brancos e africanos, tanto que, 

apesar da grande quantidade de adeptos destas organizações, esse discurso não 
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surtia um pleno efeito e um grande eco na sociedade. Isso ocorria porque os 

trabalhadores ainda eram poucos e a maioria começava a experienciar a condição 

de trabalhador, enquanto que a diretoria dessas organizações socialistas afinava o 

seu discurso com a experiência do operariado europeu, que não era a mesma 

desses trabalhadores de sul-africanos nativos e brancos que, em termos práticos, 

experienciavam em algumas localidades uma efetiva segregação racial nos cargos, 

nos salários e no próprio tratamento na sociedade. Desta forma, a própria prática 

social sul-africana estava possibilitando tanto uma união de trabalhadores, como 

também uma segregação entre brancos e nativos. 

Essa fusão de propostas e ações que permeavam tanto questões de 

classes como questões étnicas expressam bem a dupla condição de exclusão a que 

se viam submetidos, uma subsumindo a outra de forma alternada: a de agentes 

sociais que flutuavam entre questões étnico-raciais e de classe. 

 

 

2.2: Novas possibilidades de independências e partidarismos: a parcial ruptura 

na tradição ruandesa 

 

 

A proposta construída a partir da década de 1930 pelos setores dirigentes 

de Ruanda, atrelados ao poder colonial belga, ao mwami e à maioria dos 

banayaruandas registrados como tutsis, rapidamente vai sucumbir às suas inerentes 

contradições e tensões. Na prática, a ambiguidade de experiências dos 

banayaruandas, seja enquanto grupo étnico-racial, ou decorrente de seu papel de 

grandes proprietários de terras, ou por sua qualidade trabalhadores rurais, acabou 

gestando ainda mais tensões e contradições, acrescidas da mobilidade de 

indivíduos denominados tutsis ou hutus para outros setores sociais que o 

enrijecimento social não toleraria. 
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Porém, a transformação das pequenas cidades ruandesas de meros 

entrepostos comerciais para centros em vias de urbanização, com uma maior 

circulação de pessoas, produtos e valores (é claro que ainda muito limitado) fez com 

que alguns ruandeses vivenciem um modo de vida muito distinto daquele costumeiro 

e campestre, trazendo novas experiências e possibilidades à eles. 

Esses novos agentes, ambientes e possibilidades também potencializaram 

aos setores dominantes de tutsis que eram grandes proprietários de terra e da 

produção de café, atrelados ao mwami, a buscar maior autonomia frente à metrópole 

belga. Ora, isto, significava que, além de conseguir maior autonomia política e 

social, também poderia assumir o controle de todos os processos produtivos de seus 

bens, desde a produção até a sua comercialização no mercado internacional, o que 

até então era monopólio da metrópole.  

Só podemos pensar nessa busca de independência completa pelos setores 

dominantes da sociedade ruandesa devido a seu amadurecimento enquanto 

possível classe de grandes produtores agrícolas. Mas a emergência de tal 

perspectiva vem acompanhada da manutenção de suas práticas tradicionais de 

acúmulo de gado e da continuidade das práticas culturais que mantinham os outros 

segmentos do povo ruandês na qualidade de servos que seguiriam os então 

dominantes (antigos líderes), na tentativa de conquistar as suas autonomias. 

Porém, quando essa classe dirigente rompe com o poder colonial belga, fica 

evidente a sua dependência da metrópole, principalmente no setor militar. Pois no 

momento seguinte à tentativa de iniciar um processo de independência, a maioria da 

população ruandesa não só não seguiu seus “monarcas”, mas começou a atacá-los 

e a construir um projeto de independência próprio a partir de sua vivência enquanto 

explorados. 

Sem o apoio bélico da Bélgica para impor de modo forçado a estabilidade 

social, já em 1959, ambos os segmentos sociais passam a se agredir nas ruas das 

cidades ruandesas. Os grandes proprietários de terras e seu projeto de uma Ruanda 
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independente, mas monarquista, passaram a ser duramente atacados por diferentes 

setores da sociedade ruandesa, principalmente trabalhadores rurais de maioria hutu. 

Conforme vimos no capítulo anterior, uma parte significativa daqueles que 

se entendiam (ou eram nomeados) e passaram a ser registrados hutus, tiveram que 

começar a trabalhar cada vez mais nas propriedades dos tutsis, atrelados às 

reformas do mwami. Isso resultou num grande desequilíbrio nas formas tradicionais 

de trabalho, sustento e demais relações sociais entre os indivíduos, das famílias e 

das comunidades. 

Tal desequilíbrio da tradição banayaruanda legitimadora das antigas 

relações de trabalho e produção, fez com que muitos ruandeses (maioria hutu) que 

havia se tornados trabalhadores rurais e que começaram a se ver numa situação de 

ampla miséria e exploração, passassem a emigrar para países vizinhos, 

principalmente para o Congo e para Uganda, em busca de melhores condições de 

emprego e de vida, fugindo da depauperação e miséria que os assolava.109  

A dura experiência de vida que estes trabalhadores atravessaram é 

evidenciada nos relatos recolhidos pela pesquisadora Newbury (1997). Nesses 

relatos é comum os ruandeses que saiam de Ruanda trazerem afirmações como: 

“eu sai porque em Ruanda, um Homem e sua mulher têm que trabalhar de manhã 

cedo até tarde da noite para o seu chefe” (...) “sai de casa porque queria um 

emprego sem agressões” [tradução própria],110 o que evidencia a superexploração a 

que estavam submetidos e que incluía inclusive a possibilidade de agressões físicas. 

É essa vivência da miséria e a submissão ao trabalho forçado, que os leva à 

consciência de estarem sendo explorados pelos setores dominantes da sociedade 

ruandesa. Conforme aumentava o número de ruandeses nessas condições, maior 

era a sua percepção de possuírem uma identidade comum e maiores eram as 

perspectivas sociais atreladas àquelas destinadas legalmente pelo poder colonial 

                                                 

109 MAMDANI, Mahmood. When victms become killers: colonislism, nativism and the genocide in 

Rwanda, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 106. 
110

 “I left because in Rwanda a man and his wife have to work from early morning to late at night for 
his chief”, “I left home because I wanted a job without beatings.” 
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(atrelado parcialmente à tradição local) ao seu grupo étnico-racial (conforme ocorria 

neste momento), mas que ia além dela e que também flutuava para um caráter de 

classe, principalmente de uma classe de trabalhadores rurais.  

Podemos evidenciar esse duplo caráter de identidade e prática na 

exploração da sociedade ruandesa pelos setores dominantes a partir de uma das 

mais importantes manifestações políticas dos setores dominados: o Manifesto hutu, 

publicado em 1957: 111
  

 
"O problema é sobre tudo um problema de monopólio político que é realizado por 
uma raça, o tutsi; monopólio político que, tendo em conta a totalidade das atuais 
estruturas torna-se um monopólio econômico e social que, dada a discriminação 
de facto na educação, acaba sendo um monopólio cultural, para o desespero dos 
hutus que se veem condenados a permanecer para sempre trabalhadores 
manuais subalternos e pior ainda, no contexto de uma independência que terão 
ajudado a ganhar sem saber o que eles estão fazendo".112 [tradução própria]113 

 

O Manifesto hutu mostra, logo no início, a fragilidade da relação de 

dominação entre tutsis e hutus no decorrer do período. O “monopólio político” dos 

tutsis é tido como o grande problema de Ruanda, o que não fora décadas antes 

quando a dominação fluida dos tutsis era legitimada pela sociedade tradicional. Mas, 

naquele momento, essa dominação acabou por se tornar um problema não só 

político, mas também econômico e social “para o desespero dos hutus”. Evidencia-

se desta forma o caráter étnico-racial do conflito e que aflorava decorrente das 

alterações capitalistas introduzidas naquela sociedade, conforme indicado nos 

parágrafos acima. Daí a percepção primeira de que se tratava de uma sociedade 

polarizada entre tutsis e hutus. 

                                                 
111

 Também conhecido como “Notas sobre o aspecto social do problema racial nativo de Ruanda”, 
conforme foi chamado quando publicado pela primeira vez em 1957. 
112

 Doc.: Manifesto hutu, 1957,in: MAMDANI, Mahmood. When victms become killers: colonislism, 
nativism and the genocide in Rwanda, Princeton, Princeton University Press, 2002. p 302.   
113

 No original: “The problem is above all a problem of political monopoly which is held by one race, 
the tutsi; political monopoly which, given the totality of current structures becomes an economic and 
social monopoly which, given de facto discrimination in education, ends up being a cultural monopoly, 
to the great despair of the hutu who see themselves condemned to remain forever subaltern manual 
labourers and still worse, in context of an independence which they will have helped to win without 
knowing what they are doing. 
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Nesse mesmo trecho, fica evidente também que a forma como os hutus 

experienciam as mazelas dessa dominação não é apenas por seu caráter étnico-

racial, mas também pelo seu caráter e vivência de classe, que nos modos de 

produção e reprodução da vida os hutus “se veem condenados a permanecer para 

sempre trabalhadores manuais subalternos”. Ou seja, existe uma identidade mista, a 

partir da vivência dessa sociedade ambígua que permite a uma série de indivíduos 

se construir ao mesmo tempo enquanto integrantes de uma classe social explorada 

e um grupo étnico-racial marginalizado. 

Uma série de hutus possuía a sua identidade e prática hutu (tanto 

socialmente quanto no registro civil – o que se diferencia significativamente dentro 

de um processo histórico, conforme vimos anteriormente) assim como também se 

identificavam por suas vivências enquanto trabalhadores subalternos. 

Porém, existiam em Ruanda nesse momento outros setores sociais 

germinais, que vinham se formando a partir do crescimento urbano e da circulação 

financeira e que nesse processo ambíguo trazem uma complexidade ainda maior 

que se somará às já vigentes tensões e contradições do processo colonial ruandês. 

Uma quantidade considerável de hutus que, para fugir da exploração e da 

miséria, foram buscar novas possibilidades nos países vizinhos, viram nas lutas pela 

independência, a possibilidade de voltarem ao seu país de origem e aí se 

restabelecerem. Com isso, ao acumularem uma pequena quantia financeira, 

retornavam para Ruanda estabelecendo pequenos comércios114 nas pequenas 

cidades de Astrida (atual Butare) e Kigali, onde foram se juntando a outros hutus que 

conseguiram, de alguma forma (principalmente clandestinas,) acumular dinheiro e 

acender socialmente, apesar dos impedimentos legais para que esse movimento 

ocorresse. 

Além destes hutus que se tornavam pequenos comerciantes, nesses 

mesmos locais também começaram a se estabelecer tutsis que, por fatores 

diversos, como desavença política, falência, ou perda de prestígio, decaem 

                                                 
114

 MAMDANI, opus cite p. 111. 
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socialmente, não integrando mais o segmento composto pelos grandes proprietários 

de terra. 

Apesar de possuírem na sua carteira de registro civil a classificação de 

tutsis, ao decaírem economicamente, seu padrão de vida aproxima  dos 

trabalhadores, comerciantes ou profissionais liberais, passando a ser reconhecidos e 

denominados petit tutsis.115 

É importante destacar ainda a formação de outros setores sociais em 

Ruanda no decorrer da década de 1950. Alguns hutus destinados a serem 

trabalhadores rurais conseguem romper com essa lógica da sociedade colonial 

ruandesa a partir de certa qualificação educacional. 

Setores do baixo clero ruandês (fosse ele tutsi ou hutu) assumiram uma 

postura altruísta católica de ajudar as “camadas da população mais desfavorecidas” 

proporcionando-lhes acesso à uma educação formal. hutus letrados comumente 

passaram a ocupar o papel de grandes questionadores da estrutura social ruandesa, 

principalmente a partir dos meios de comunicação, já que acabavam se tornando 

jornalistas ou assumiam outras profissões liberais, como foi o caso de Kayibanda 

que viria a ser o primeiro presidente ruandês após a independência na década de 

1960. 

Estas críticas mais reflexivas acerca de Ruanda também encontravam 

respaldo com alguns tutsis que se tornaram profissionais liberais ou intelectuais da 

sociedade ruandesa, realizando grandes questionamentos acerca de como se 

construíam as relações sociais ruandesas e quais deveriam ser os caminhos 

seguidos para que o país conseguisse alcançar a sua independência frente a 

Metrópole. 

Nessa articulação, se posicionavam duramente contra a estrutura social 

proposta e praticada pelos tutsis grandes proprietários de terra e aqueles ligados ao 

mwami. Criticavam o fato de que essa estrutura dificultava qualquer mobilidade 

                                                 

115
 Idem p. 122 
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social entre os grupos étnico-raciais tutsis e hutus e a sua vivência em diferentes 

classes sociais, e que já vinha ocorrendo no interior desta sociedade, apesar dos 

impedimentos. 

A articulação política entre estes tutsis e hutus comerciantes e a dos tutsis e 

hutus intelectuais que vivenciavam e experienciavam situações sociais semelhantes, 

evidenciam a complexidade das relações étnicas e de classes vigentes naquele 

momento. Comerciantes e intelectuais estavam constantemente atrelados à maioria 

da população hutu trabalhadora na busca de sua independência e na abolição da 

monarquia, batendo de frente com os setores sociais dominantes atrelados ao 

mwami e também aos grandes proprietários de terra tutsi.  

Desta forma, existiram muitas vezes nesse processo relações inter-étnicas 

em prol da conquista ou do engajamento de uma classe, mas também existiram em 

alguns momentos uma articulação interclasses em prol de uma maior unidade 

étnica.  

Frente ao grande impasse em que a sociedade ruandesa se encontrava, 

tornou-se questão de tempo para que a independência fosse efetivada, ainda mais 

com a falta de apoio bélico da metrópole aos setores dirigentes que haviam rompido 

com o poder colonial belga. 

Porém, o projeto de independência que foi efetivado não foi o proposto 

pelos tutsis proprietários de terra, mas sim  proposto pela articulação de diferentes 

segmentos de classes sociais, representados tanto por tutsis como, principalmente, 

por hutus. 

Em 1959, o espancamento de um líder popular por jovens ligados à 

aristocracia tutsis foi o estopim para que a população saísse às ruas reivindicando 

mudanças na sociedade ruandesa, principalmente o fim dos privilégios da 

aristocracia tutsi ligada ao mwami e na estrutura social que esta dominação 

representava. 

O modo como estes protestos foram executados em 1959 e nos anos 

seguintes, foram bastante significativos, já que num primeiro momento os ruandeses 
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vão invadir os igikingis, expulsar e/ou assassinar os seus proprietários tutsis e, 

principalmente, abater o gado acumulado como prestígio pelos tutsis ligados ao 

mwami e distribuir a carne para a população. Assim, “os camponeses, pela primeira 

vez na vida, puderam comer carne à vontade”,116 como nos aponta Kapuscinski 

(2002).  

O abatimento do gado e o consumo de sua carne evidencia como a 

população ruandesa estava querendo romper com os seus antigos valores 

tradicionais, que não possuíam mais legitimidade social devido seu desequilíbrio 

vigente. 

Portanto, se antes o gado era sinônimo de prestígio, controle social, em que 

apenas o seu sangue e leite deveriam ser consumidos, com a chamada Revolução 

hutu de 1959, o gado se tornou apenas mais uma fonte de alimento para a 

população.  

Assim, ao mesmo tempo em que este processo histórico assume 

características de uma luta voltada para questões tradicionais, ele também possui 

um caráter moderno, principalmente na busca por melhores condições trabalhistas e 

de acesso à terra enquanto propriedade. 

Diante do rompimento da aristocracia tutsis com a metrópole belga, e a 

situação de articulação e conflito em que Ruanda estava mergulhando, o Coronel 

Belga Guy Logiest, responsável por comandar a segurança da colônia em ebulição 

decide aderir ao movimento emancipatório, descrevendo-o como sendo “sem dúvida 

o anseio de devolver ao povo sua dignidade”.117  

A mobilização militar pela independência de Ruanda teve notável 

participação desse Coronel belga que acabou formando uma importante guarda de 

ruandeses composta de 650 homens, sendo que era composta de 85% de hutus e 

15 % de tutsis. Eles lutavam de modo conjunto, independente de seu registro étnico, 
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 KAPUSCINSKI, Ryszard. Ébano: Minha vida na África. São Paulo, Companhia das letras, 2002, p. 
189. 
117

 GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas 
famílias. São Paulo, Companhia das letras, 2006, p. 59.  
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contra o domínio e a sociedade que era sustentada pela aristocracia latifundiária 

tutsi. 

Deste modo, o processo de independência proposto pela população 

dominada (tutsi e hutu), que visava romper com o modo de vida imposto pelos 

setores dominantes (aristocracia tutsi) saiu vencedor, levando à abolição de práticas 

sociais como o ubuheto, a ubureetwa, os igikingis, e o acúmulo de gado, 

possibilitando novas experiências e um novo caminho para o se fazer dos 

ruandeses, dentro de suas relações de classes sociais e  suas identidades étnicas.  

O período de independência vai ser apenas mais um momento em que se 

pode observar essa flutuabilidade entre etnias e classes sociais, já que, conforme 

vimos anteriormente, até então ocorria um enrijecimento social que determinava a 

posição social de cada individuo da sociedade, fosse ele tutsis ou hutu.  

Mas, com o dinamismo social da sociedade colonial ruandesa, tutsis e 

hutus passaram aos poucos a viverem de modos semelhantes, o que acabou por 

aproximá-los em alguns momentos, principalmente nos segmentos médios da 

sociedade banayaruanda. 

 

 

2.3: A aplicação do apartheid: Reações e contrarreações 

  

 

A solução encontrada pelas classes dominantes e dirigentes da sociedade 

sul-africana para conter tais reivindicações e garantir a manutenção de sua própria 

dominação foi a implementação do apartheid, que vai institucionalizar a repressão e 

limitar ainda mais a ação dos setores sociais contrários ao modo de vida vigente, 

criminalizando não só da população negra, mas também os outros “pretos” 

(principalmente mestiços e indianos) e ainda de setores da classe trabalhadora e de 

comunistas. Além do critério racial, tal criminalização se dava por dois outros fatores: 
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uma visão negativa e pejorativa sobre os trabalhadores e a acusação de 

comunismo, o que significava, fundamentalmente, contrários à ordem vigente. 

Com a promulgação do apartheid, todos aqueles que reagiam ao Estado 

Sul-Africano e ao seu modo de vida, foram postos em um constante estado de 

suspensão. A partir de 1948, o Estado sul-africano centraliza e a endurece as 

antigas medidas de controle social, inaugurando o momento que ficou conhecido 

como “o grande apartheid”. Desta vez, as medidas tomadas pelos setores 

dominantes da sociedade não visavam mais a imersão de uma sociedade tradicional 

numa lógica capitalista do trabalho. A prioridade era agora a manutenção dessa 

ordem, já que a sua penetração numa série de meios da vida dos sul-africanos 

acabou por produzir contradições às quais já fizeram emergir protestos e 

manifestações de múltiplos setores sociais, conforme vimos anteriormente. 

Nesse sentido, o apartheid, que comumente é entendido apenas pelo seu 

viés de plena segregação entre a população branca e a população negra, dada a 

institucionalização de uma completa separação entre estes grupos nas múltiplas 

tarefas diárias –  como estudar, andar de ônibus, utilizar o banheiro público – vai 

muito além de uma separação na vida cotidiana, caracterizando-se como um pleno 

controle do Estado da vida social, política e econômica dos sul-africanos. 

 Tudo isso está baseado na consolidação de uma ordem do trabalho 

capitalista ao que se sobrepõe uma configuração racista e racialista. Assim, nem 

idealmente o apartheid surge apenas do racismo, mas expressa a consolidação de 

uma prática social racista calcada na exploração do trabalho nos moldes capitalistas. 

Podemos observar essa intenção do Estado de garantir o controle absoluto 

sobre a vida social, política e econômica da população sul-africana a partir da 

própria legislação criada e aplicada na vigência do apartheid, conforme podemos 

observar a baixo nos trechos do Prohibition of Mixed Marriages Act, (Act nº 55)118 de 

1949 e do Immorality Amendment Act (Act nº. 21)119 de 1950: 
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 Ato de Proibição de casamentos misto. 
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 Emenda do Ato de Imoralidade. Complementava o ato de imoralidade de 1927. 
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- Se um preto (isto é, um asiático, um mestiço ou um africano) senta-se num 

banco, em um parque público, destinado a uso exclusivo dos brancos, como 

forma de protesto contra as leis do apartheid, comete delito reprimido com multa 

de até 600 rands120, ou prisão por três anos, ou pena de até 10 chicotadas, ou 

ambos os castigos simultaneamente.121 

 

- O homem casado ou solteiro cuja “aparência seja evidentemente branca” ou 

que, “em geral, é aceito e considerado branco”, que tente ter relações sexuais 

com uma mulher que por sua “aparência não seja evidentemente branca”, ou que, 

em geral, não seja aceita e considerada como branca, é culpado de delito, 

reprimido com prisão, sob trabalhos forçados, de até sete anos, menos que possa 

provar ao tribunal que naquele momento julgava que a mulher fosse branca.122 

 

- Os casamentos entre brancos e negros ou asiáticos são ilegais; por exemplo, se 

um funcionário competente realiza um casamento entre um branco e uma mulher 

negra ou asiática que se tenha feito passar por branca, o ato é nulo e sem 

valor.123 

 

Nessas breves leis do apartheid sul-africano podemos observar a 

preocupação do governo com a regulação do cotidiano da vida dos sul-africanos, 

particularmente no impedimento de casamentos inter étnicos, como forma de 

impedir a diluição da segregação. Pois, a manutenção de grupos minoritários no 

poder demanda a continuidade de sua condição de minorias. Nessa linha, a 

miscigenação se apresenta como uma ameaça de seus domínios, pois consideram 

que pode diluir as diferenças que são as marcas de reconhecimento mútuo.  

Na prática, tais impedimentos levavam que a consolidação e o 

reconhecimento dos casamentos e dos filhos só ocorressem entre pessoas 

conhecidas entre si. Isso também resultava como mais uma forma de preservar no 

mesmo núcleo as fortunas e as propriedades. Daí a proibição das relações sexuais 
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entre homens brancos e mulheres negras ou asiáticas ou também o impedimento de 

relações matrimoniais entre estes mesmos grupos. 

 Outro aspecto que tais leis evidenciam eram as práticas sociais de protesto 

que, exatamente por estarem inscritas na legislação, denotam o quanto já eram 

frequentes. Assim, por exemplo, a inscrição no código penal de como “forma de 

protesto contra as leis do apartheid” dos indivíduos se sentarem no banco que lhe 

não era destinado pela lei. 

É interessante observar também nessas leis, além do racismo, o seu caráter 

patriarcalista. As relações conjugais sempre partem do homem branco, que 

eventualmente pode cometer tais delitos ao “se enganar” ou “ser enganado” por 

mulheres negras e asiáticas. 

Além destas leis de amplo controle das relações sociais cotidianas, ainda 

num âmbito social, existiu outra série de leis voltadas para regulamentar e reprimir a 

circulação dos indivíduos africanos nas cidades sul-africanas, conforme podemos 

observar abaixo, no “Group Areas Act” (act nº 41)124 de 1950: 

 

- O africano que vive e mora numa cidade há 50 anos, mas dela não é natural, 

perde o direito de ali permanecer por mais de 72 horas. Caso cometa delito, pode 

ser condenado a uma multa de até 100 rand.125 

 

- O africano que há 50 anos mora e trabalha na cidade onde nasceu pode ser 

obrigado a abandoná-la se, na opinião do Ministério da Administração e 

Desenvolvimento Banto, o número de africanos que nela reside é “excessivo com 

respeito às necessidades razoáveis de mão de obra na zona”. A denominação de 

tal excesso é “Banto supérfluo”.126 

 

             Chama a atenção o fato de tais leis serem afetas a um órgão do governo 

voltado para o “desenvolvimento Banto”, pois, conforme Ukwtchali, banto  

 

                                                 
124

 Ato de Áreas de Grupos. 
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não se refere a uma unidade étnica, porque a formação e a expansão migratória 

dos seus povos deu origem a tantos cruzamentos e hoje se pode falar de 500 

povos bantos, isto é, de comunidades culturais com uma comum civilização e 

línguas parecidas.127 

 

             As premissas contidas na lei ganham um significado mais profundo quanto á 

sua finalidade de desestruturaçao cultural, porque a forma de ser social banto está 

inerentemente vinculada a uma “força vital”. Força “que se expressa no bem comum, 

daí a necessidade intrínseca de cada indivíduo de ’procurar encontrar-se presente 

nesta inclusão e comunhão, (...) de ser parte de uma comunidade”.128 O próprio 

conceito de “força vital” é explicado por eles como uma corrente entre todos, 

formando uma unidade com a natureza.  

 

Não é tudo que é‟ divino para o africano banto, mas tudo espelha a presença 

desta “Força Vital”, porque e‟ esta que une na totalidade ntu ( o ser), o mundo 

visível com o invisível, faz abraçar os vivos e os mortos, os ancestrais, os 

antepassados e os espíritos, mas sem divinizá-los129.   

 

Portanto, estar em seu lugar, vinculado a sua comunidade, aos espaços de 

pertenecimento com a natureza onde nasceu é uma necessidade vital para tais 

indivíduos se reconhecerem enquanto tal. 

 Conforme os autores, essas leis resultaram na segregação das populações 

africanas negras, mestiças e índias em bolsoes de miséria, tanto nas periferias 

urbanas, quanto nas reservas rurais, as quais passaram a ser associadas a “fontes 

de perigo, como lugares de morada daqueles que não tem razão, apegados a 

tradições inócuas, cujas práticas de vendeta e de sexo polígamo (que) colocam em 

risco a saúde de todo um país.”130 

                                                 
127
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Dámaso, Madri; in: www.sandamaso.es/uploaded_files/ukwatchali1.doc, p.g 7. 
128
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A legislação também interferia na vida quotidiana dessas pessoas, 

determinando, por exemplo, os horários em que podiam circular, além de reforçar a 

construção da submissão a qualquer autoridade, pois,  

 

- Por decreto publicado no Diário Oficial, é proibida a permanência de um africano 

numa cidade em determinadas horas da noite; ele pode circular em outras horas, 

se possuir permissão assinada por seu empregador, ou por funcionário 

autorizado. A permissão tem de ser apresentada, a pedido de qualquer policial. A 

contravenção, na primeira vez, se reprime com multa de até 4 rands, ou prisão por 

um mês; as reincidências reprimem-se com multa de até 20 rands, ou prisão de 

até três meses.131 

 

Ou seja, o direito à circulação da população africana (negra) nas cidades 

ficou condicionado ao período necessário para cumprir jornadas de trabalho ou 

conforme autorização dos patrões, sob pena de multa e prisão. Mesmo aqueles que 

tivessem nascido nelas, poderiam ser expulsos caso a população negra atingisse 

um determinado limite que excedesse as necessidades de mão de obra. Nesse 

sentido, as leis sul-africanas do apartheid estavam diretamente vinculadas à 

regulação da mão de obra, atendendo as necessidades do empresariado branco, ao 

mesmo tempo em que mantinham fora dos territórios conquistados, agora 

transformados em cidades, seus habitantes tradicionais. Por outro lado, eram 

aplicadas no sentido de interferir no âmago da cultura daqueles povos, 

desestruturando-os de forma a facilitar a dominação.  

Mas, a criminalização desses indivíduos e de seus costumes não se 

restringia ao exposto acima, estendendo-se às relações trabalhistas, em que as 

regras e as normas eram pautadas pelos mesmos tipos de preceitos racistas. A 

começar pelas referências às greves. Segundo a regulamentação Native Labour 

(Settlement of Disputes) Act132 de 1953: 

 

                                                                                                                                                         
(Ir)Racionalidade: A incompreensão das experiências na Corte de Terras sul-africana. UFF. 
http://www.historia.uff.br/estadoepoder/7snep/docs/028.pdf 
131

 DE JONG, Klass. África do Sul: apartheid e resistência. São Paulo, Cortez, 1991, p.48. 
132

 Ato do Trabalho nativo (Solução de controvérsias). 
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- Os Africanos são proibidos de participar de qualquer tipo de greve. A penalidade 

é uma multa de 600 rands, ou prisão por três anos, ou ambas as coisas.133 

 

Ao mesmo tempo em que a lei explicita a repressão e o não reconhecimento 

de um direito trabalhista, denota também que a mobilização existia e que as 

resistências não eram poucas.  

 

- O Comissariado de Assuntos bantos pode cancelar o contrato de emprego de 

um africano quando considerar que “sua presença em qualquer setor é 

inconveniente”134 

 

Nessas legislações, fica evidente a preocupação do Estado sul-africano em 

garantir a presença ao trabalho e a continuidade da produção por meio da proibição 

terminante de qualquer protesto. Observa-se também que o Estado assume a 

função do empresário, pois arroga a si o dever de romper contratos trabalhistas 

formalizados entre donos de empresas privadas e seus operários ou trabalhadores 

em geral. Também é o Estado, através do alto comissariado, quem define quando a 

presença de um trabalhador “em qualquer setor (era) inconveniente”.  

Isso significa que o Estado se confunde com o empresariado privado, que 

defende seus interesses e assume funções de fiscal do trabalho em seu lugar, 

utilizando-se do direito hobbesiano de punir e vigiar a todos contra a minoria branca 

e empresarial, diretamente vinculada ao governo de origem europeia.  

A preocupação das classes dominantes se traduz na ação do Estado sul-

africano que reprime os trabalhadores, mas, mais do que isto, reprime também 

qualquer crítica à ordem política, criminalizando e perseguindo seus manifestantes. 

Nesse sentido, o governo sul-africano promulga uma legislação para os chamados 

“comunistas” ou ainda “terroristas”, na qual se manifesta, mais uma vez, a 

                                                 
133

 Idem 
134

 Idem 



112 
 

discriminação racial e racialista, conforme podemos ver nas leis a baixo que compõe 

o “Suppression of Communism Act”, (Act nº 44)135 de 1950: 

 

Segundo a lei sul-africana, “comunismo” significa “qualquer doutrina ou plano 

destinado a alentar sentimentos de hostilidade entre as raças europeias e não 

europeias da República, e que colabora com o objetivo de provocar qualquer 

mudança social, mediante a ameaça de atos ilegais”136 

 

Todo oficial de polícia com posto de tenente-coronel ou superior que tenha razões 

para acreditar que uma pessoa esconde da polícia informações vinculadas a 

“terroristas” pode detê-la por tempo indeterminado.137 

 

A preocupação, a criminalização e a perseguição de comunistas em países 

aliados pelos países ocidentais, principalmente aos Estados Unidos, foi muito forte 

durante os anos de Guerra Fria, porém, o governo da África do Sul possuía 

elementos extras. Além da criminalização, da proibição do próprio Partido Comunista 

Sul-africano que vai passar a operar apenas na clandestinidade, outros setores e 

organizações políticas contrárias ao apartheid também vão ser classificados 

genericamente como “comunistas” por buscar uma abertura social entre a população 

branca e as populações negras, indianas e mestiças, o que na legislação do 

apartheid era considerado como “alentar sentimentos de hostilidade entre as raças 

europeias e não europeias”, o que, evidentemente, visava “provocar [muitas] 

mudanças sociais”.  

Dentro desta ampla identificação de “comunistas”, até setores não 

comunistas, como a ANC, vão receber tais classificações, evidenciando-se a função 

política de minar qualquer forma de questionamento ao modo de vida dos sul-

africanos. 

                                                 
135
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O modo como tais grupos políticos passam a operar após as suas 

perseguições e proibições, principalmente pela clandestinidade e com a opção da 

luta armada, faz com que o governo também classifique genericamente tais agentes 

como “terroristas”. Podemos observar o adendo que dá poderes diretos a qualquer 

policial, de agir em nome do Estado, detendo, por tempo indeterminado, e sempre 

que achar necessário, qualquer individuo que considerar suspeito de possuir alguma 

ligação com algum movimento, pessoa ou organização considerados subversivos. 

 A submissão do poder judiciário ao sistema policial fica clara na legislação 

que garante o direito de invadir casas, realizar acareações a indivíduos sem ordem 

judicial, o que também é sustentado pelo “Ato de Supressão do Comunismo” (Ato nº 

44) de 1950: 

 

-A polícia, ao investigar uma suposta violação da Lei das Áreas de Grupo, pode, 

sem ordem judicial nem aviso prévio, e em qualquer momento do dia ou da noite, 

entrar em uma residência e proceder ao interrogatório necessário.138 

 

- Qualquer policial pode, caso demore a ordem judicial e ele acredite correr perigo 

a segurança da África do Sul, entrar em local onde se realize qualquer reunião.139 

 

- No desempenho das funções de preservar “a segurança interna” da África do 

Sul, um policial pode, a qualquer momento e sem ordem judicial, revistar uma 

pessoa ou imóvel e recolher tudo quanto encontre em poder dessa pessoa ou 

nesse imóvel. 140 

 

Em nome da “segurança interna” da África do Sul, a polícia podia a , em seu 

livre arbítrio, realizar invasões em domicílios ou reuniões, apreender documentos, 

deter e interrogar pessoas e até mesmo surrupiar tudo o que considerasse 

necessário. Apenas com tal aparato repressivo é que a legislação e a prática social 

do apartheid podem ser sustentados e postos em prática durante décadas 
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Mas, nossa questão aqui é: como estas leis interferem no modo de vida e 

principalmente quais as contrarreações? Como elas colaboram com a construção e 

reconstrução com o fazer e o se refazer dos grupos étnicos sul-africanos e na 

configuração das classes sociais sul-africana? Tendo em vista que é nestas tensões 

e lutas que estes grupos produzem esse complexo processo, 

As reações populares contra as políticas do apartheid são quase que 

imediatas. A transferência forçada de famílias que viviam por décadas em algumas 

regiões, o impedimento de mobilidade urbana, a separação de pessoas que tinham 

o hábito de convivências inter-étnicas, ou também milhares de sul-africanos mulatos 

frutos destas relações tiveram o seu modo de vida transformado radicalmente. 

A primeira forma de resistência coordenada por grupos duramente críticos 

ao apartheid (e ainda considerados legais pelo governo, já que apenas o SACP 

havia sido posto na ilegalidade), principalmente a partir de 1952, foi a tática da 

desobediência civil, inspirada na resistência pacífica de Gandhi na Índia.  

Membros de diferentes Congressos (como o Nacional Africano, o Nacional 

Indiano e o Pan-africano) e de diversos sindicatos mistos ou raciais, passaram a se 

apresentar em postos de checagem sem documentos de identificação, ou também a 

frequentarem locais apenas destinados à população branca, como ônibus, 

restaurantes e banheiros. Em grande parte destas manifestações de desobediência 

civil o Estado sul-africano reagia de modo desproporcional, com uma repressão 

truculenta e realizando uma série de prisões dos manifestantes.141 

O auge da coordenação de tais organizações contra o Governo e as 

políticas do apartheid se deu em 1955 com o aprofundamento do Congresso do 

Povo, que era decorrente da fusão das múltiplas organizações anti-apartheid. A 

pluralidade dessa organização trouxe uma série de reivindicações mais genéricas, 

mas que tinham como principal propósito a abertura política e social da África do 

Sul. 
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Podemos refletir acerca desse momento a partir da Freedom Charter (Carta 

de Liberdade), produzida pelo Congresso do Povo com o objetivo de focar a sua 

luta. Segundo a Freedom Charter: 

 

- O povo governará. 

- todos os grupos nacionais terão os mesmos direitos. 

- A riqueza nacional será distribuída entre e pelo povo. 

- A terra será repartida entre os que a trabalham. 

- Todos serão iguais perante a lei. 

- Todos usufruirão os direitos do homem. 

- Haverá trabalho e segurança social para todos. 

- Liberdade para a cultura e o ensino 

- Haverá casas, segurança e conforto. 

- Haverá paz e amizade!142 [tradução própria]143 

 

As reivindicações, apesar de serem amplas e abertas, possuem pontos 

confluentes que migram principalmente para uma proposta de abertura e igualdade 

política e social focada no âmbito das leis e do direito. É claro que tal proposta é 

decorrente do tratamento desigual advindo de uma legislação racialista, mas, 

também existem preocupações com desigualdades socioeconômicas, em que se 

reivindica uma melhor distribuição de renda, um maior acesso à terra, uma maior 

quantidade de trabalho e de um conforto social, demonstrando não só uma 

preocupação racial, mas também preocupações de uma classe trabalhadora. 

Porém, a amplitude dessas reivindicações não era suficiente para trazer 

coesão ao Congresso do Povo, em que diferentes propostas de sociedade estavam 

postas, e no qual esta sendo debatido o papel de cada um na sociedade sul-

africana. 
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 Doc: Freedom Charter, 26 de junho de 1955. Disponível em: 
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Uma divergência comum dentro desta organização era o papel de brancos 

radicais anti-apartheid em sua estrutura: para organizações como o Congresso Pan-

africano, a luta devia ser exclusiva da população negra, enquanto que o Congresso 

Nacional Africano admitia brancos radicais na sua estrutura, já que sua luta seria por 

todos os sul-africanos. No cerne de tais divergências, está a proposta de sociedade 

pós-apartheid, já que o PAC propunha uma sociedade baseada num nacionalismo 

negro, enquanto que o ANC, se dizia pró socialismo africano, fundamentado em uma 

sociedade banto e também de organizações brancas. 

Mesmo com tais desacordos, o Congresso do Povo passa a funcionar 

quase como um governo paralelo ao governo sul-africano, fazendo com que  lance, 

já em 1956, uma ampla perseguição contra os principais líderes das diferentes 

organizações do Congresso paralelo. 

A perseguição, prisão e o assassinato de importantes líderes da oposição 

ao apartheid não diminuíram a mobilização das manifestações de desobediência 

civil por parte da população. Porém, em 1960, quando negros se apresentaram em 

Sharpeville sem seus passes, a polícia levou a repressão ao limite, assassinando 69 

pessoas.  

O massacre foi noticiado internacionalmente e mesmo no Brasil, a imprensa 

deu-lhe grande destaque, conforme se observa nas reportagens, por exemplo, da 

Revista Veja 

 
No último dia 21, um protesto pacífico contra as leis do passe, incentivado pelas 
lideranças do Congresso Pan-Africanista e reprimido com violência pela polícia em 
todo o país, causou uma verdadeira carnificina em Sharpeville, a 45 quilômetros de 
Johanesburgo. Em uma ação desproporcional e covarde, as centenas de 
manifestantes que se aglomeravam em frente à delegacia de polícia local 
tornaram-se alvos vivos dos soldados do comando sul-africano. Revólveres, rifles e 
submetralhadoras, sem aviso prévio ou justificativa, cuspiram fogo contra a 
multidão, assassinando 69 pessoas e ferindo quase 200 – a maioria baleada pelas 
costas, em uma tentativa desesperada de fuga.144 

 

                                                 
144

 Doc: Massacre na África. Revista Veja, 21 de março de 1960. São Paulo:Editora Abril, 1960. Veja 
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Nesse momento, esgota-se a resistência pacífica, impulsionando  

organizações como o PAC, o ANC (junto do clandestino SACP) irem para a 

resistência armada, com a tática de realizar ataques principalmente contra 

instalações governamentais. 

Desse modo, o governo sul-africano endurece ainda mais a perseguição a 

líderes políticos como Nelson Mandela, realizando prisões arbitrárias, torturas e 

assassinatos contra seus principais oposicionistas, o que fez com que, em 1964, a 

resistência anti-apartheid se exilasse nos países vizinhos com o intuito de se 

reorganizar, o que minou e quase extinguiu a resistência interna da África do Sul, 

esvaziando-a até seu resurgimento no inicio da década de 1970. 

Com o enfraquecimento da reação e ante o controle repressivo contra a 

oposição, o governo sul-africano demonstrou ao máximo o seu verdadeiro propósito 

no decorrer da década de 1960. Sustentado por um discurso de valorização da 

diversidade cultural da África do Sul e de seu desenvolvimento, o governo aprofunda 

e leva ao extremo as políticas dos Bantustões,145 que já vinham sendo 

implementadas desde a década de 1950. 

Para excluir ainda mais a população negra da sociedade sul-africana, o 

governo se aprofundou na política das antigas reservas, criando os Bantustões, que 

na teoria deveriam ser um território de origem de um determinado banto sul-africano, 

em que  poderia se desenvolver de modo separado a partir de suas práticas 

costumeiras.  

Porém, na prática, esses Bantustões se configuraram como pequenas 

regiões fragmentadas, localizadas principalmente nas terras mais áridas (já que as 

férteis eram dedicadas apenas à latifundiários brancos), sem que a população 

houvesse uma unidade étnica, ou uma ligação histórica com a localidade. Não 

bastando a aridez da terra, tais regiões eram ainda superpovoadas e carentes em 

infraestrutura para comportar a quantidade de pessoas que viviam em tal região, 
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sendo ainda proibido a mobilidade para outras regiões sem a autorização do Estado, 

o que deixava a população reclusa. 

A população negra, sem qualquer possibilidade de desenvolvimento, só 

poderia sair de seu respectivo Bantustão para trabalhar. Mas, como sua região era 

semi-independente, ou até independente (alguns se tornaram independentes)146, os 

trabalhadores negros, quando contratados na indústria fora dos Bantustões, não 

possuíam direitos trabalhistas e eram submetidos a salários baixos e péssimas 

condições de trabalho. Ainda mais com a grande quantidade de trabalhadores 

desempregados, que eram denominados, conforme vimos anteriormente, de “banto 

supérfluo”.  

Desta forma, os trabalhadores negros sul-africanos se tornaram imigrantes 

desprovidos de direitos em seu próprio país, vivendo em cidades dormitório, com 

condições cada vez piores de vida. Desde a instituição das reservas nativa ainda no 

inicio do século XX, até a gestão dos Bantustões, o que se foi feito 

progressivamente se constituiu como um ataque direto a qualidade de vida da 

população negra, sujeitando grande parte dela a se tonar trabalhadores explorados. 

Os efeitos econômicos de tal política segregacionista foram rapidamente 

obtidos pelas classes dominantes, já que essa exploração, somada à garantia da 

não realização de greves e uma enorme mão de obra reserva, levou a economia da 

África do Sul a um robusto crescimento durante a década de 1960; com uma média 

de 6% ao ano, contou ainda com investimentos estrangeiros da ordem de 230% 

entre os anos de 1963 e 1972, fazendo a indústria ultrapassar em valor a tradicional 

produção de minérios e a agricultura, conforme o levantamento de Klaas de Jong.147 

É evidente que os ganhos desse crescimento econômico ficaram reclusos apenas 

aos setores dominantes. 

Os únicos setores da população negra que conseguiam prosperar e se 

desenvolver foram aqueles diretamente atrelados ao governo do apartheid, 
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principalmente alguns dirigentes de Bantustões (como é o caso do Chefe Gatsha 

Buthelezi do banstustão Kwa-zulu). Os dirigentes serviam como uma espécie de 

ponte entre o governo central e as populações locais, buscando gestar um 

apaziguamento social a partir de celebrações e cerimônias que colocavam a 

população local como sendo submissa hierarquicamente às tradicionais figuras 

políticas locais, como as antigas famílias monárquicas.148  

É significativo nesse processo o desenvolvimento do Inkatha, grupo político 

dirigido por Buthelezi que reivindicava uma estrutura zulu tradicional e de submissão 

ao rei zulu. Mas, por outro lado, o Inkatha possuía também interesses no 

desenvolvimento do regime do apartheid, principalmente o de um possível reino 

independente, o que se mostrou completamente inviável. 

Ante tal exploração e com a degradação da vida dos trabalhadores negros, 

não tardou à população encontrar outra forma de elaborar e questionar a sua vida e 

a estrutura política da África do Sul, de um modo que vai além das organizações 

políticas oposicionistas mais tradicionais (que se encontravam exiladas, e ainda 

perseguidas, nos países vizinhos).  

A mobilização de tal população se deu a partir da valorização cultural da 

população negra, principalmente com o movimento da Consciência Negra 

comandado por Steve Biko, que conflui, também, com uma problematização do 

papel da população negra dentro da África do Sul, conforme veremos no capítulo 

seguinte.  
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2.4 : O Estado ruandês e a população rural 
 

 

Em 1962, o processo revolucionário iniciado em 1959 faz com que Ruanda 

deixe de ser um país monárquico e colonizado para se tornar uma República 

Independente, regime político que perdurou até o genocídio de 1994. Apesar de se 

propor enquanto uma República, as três décadas experienciadas pelos ruandeses 

estão muito mais próximas de uma ditadura, ou melhor, duas ditaduras, Embora o 

período republicano ruandês anterior ao genocídio seja dividido em Primeira 

República (1962-1973) e Segunda República (1973-1994), cada uma ficou 

submetida por um único governante, sendo Gregoire Kayibanda o presidente da 

Primeira e o General Juvenal Habyarimana o presidente da Segunda República. 

Essa divisão em duas Repúblicas não  é configurada apenas pela mudança 

de governantes, mas sim, está vinculada a projetos políticos, sociais e econômicos 

bastante distintos e atrelados ao desenvolvimento e processo que os ruandeses 

estavam vivenciando. Porém, é muito comum na historiografia acerca da história 

ruandesa encontrarmos perspectivas que consideram todo este período como algo 

homogêneo, desconsiderando as especificidades de cada temporalidade.  

Nesse sentido, a Primeira República de Gregoire Kayibanda ficou 

subsumida às políticas de Habyarimana, tornando o período pós-revolucionário e os 

primeiros anos de uma Ruanda independente um verdadeiro hiato para a 

historiografia. Mesmo porque é um período de escassas fontes e informações, daí 

que o modo de vida dos ruandeses nesse período é pouco analisado, ou até 

ignorado, conforme apontou Ana Alves: 

 

Nas narrativas tradicionais sobre o genocídio ruandês, “tutsis” e “hutus” já 
aparecem sua forma “acabada” no pós-revolução de 1959. A partir do 
estabelecimento do Estado ruandês independente e de suas respectivas 
instituições cessa toda a discussão socioconstrutiva. A partir daí, tutsi e hutus não 
mudam mais, deixando de ser construídos enquanto tais categorias – e que dirá 
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de se autoconstituírem. O processo é congelado (...), e a discussão passa a ser a 
“luta pelo poder”. A história é naturalizada, e a historicidade, extinta.149 

 

Dentre as percepções mais comuns acerca desse período está a percepção 

historiográfica que foca apenas e excessivamente na suposta divisão étnica entre 

tutsis e hutus, colocando as mudanças desta temporalidade como sendo 

decorrentes de uma mera inversão de poder entre os dois grupos, em que, segundo 

Gourevitch, “a nova ordem que eles preparam era meramente a velha ordem posta 

de cabeça para baixo”150, ou seja, todas as transformações dese processo 

experinciadas pelos ruandeses se configurariam como uma simples devolução de 

ódio étnico e revanchismo. 

Mas, parece difícil frente à complexidade da sociedade ruandesa levar tal 

percepção adiante. Se antes da Revolução de 1959 havia “10% de tutsis dominando 

90% de hutus” uma inversão de “90% de hutus dominando 10% de tutsis” não é 

observada na prática social da Primeira República Ruandesa; aí apenas alguns 

hutus e tutsis foram beneficiados, enquanto a grande maioria permanecia em 

condições de extrema pobreza.  

O que se questiona é como e por que os ruandeses vivenciaram este 

processo, problematizando sobre quem eram os ruandeses que se sobressaiam 

diante dos outros de seu mesmo grupo étnico. 

Passada a Revolução, em 1962, Ruanda estava destruída e desorganizada, 

e para o novo governo recém-formado, era hora de reconstruir o país a partir de 

suas bandeiras de igualdade. Entre as mais significativas ações do governo nesse 

período estava a redistribuição de terra, numa gigantesca reforma agrária, pois, 

abolidos os igikingis dos inkotanyis era necessário reestruturar a produção 

campestre. O resultado dessa reforma foi a constituição de mais de um milhão de 

pequenas propriedades em Ruanda (mesmo sendo menor que o Estado de 
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Sergipe), fazendo com que o antigo trabalhador rural ruandês (majoritariamente 

hutu) passasse a ser proprietário de sua própria terra, o que evidentemente vai 

trazer uma experiência nova e distinta para esses ruandeses. 

Para enfrentar a desigualdade no país, o governo de Kayibanda também 

encontrou como saída a possibilidade de criar cotas sociais para aqueles que eram 

registrados como hutus e para aqueles registrados como tutsis, já que, conforme  

vimos  anteriormente, existiam funções enrijecidas para estes grupos e/ou um 

grande desequilíbrio na sua proporção.  

Dessa forma, com a “identidade étnica” já introjetada na sociedade 

ruandesa reforçada pelo registro civil a partir das carteiras étnicas da década de 

1930, a Primeira República Ruandesa decide destinar a tutsis e hutus cargos e 

funções sociais de forma proporcional. Ou seja, se os tutsis correspondiam a 10% 

da população, estes deveriam ter 10% dos cargos públicos, das terras, do 

magistério, dos políticos, etc., assim como os hutus, ao corresponder 90% da 

população, deveriam ocupar, nesta proporção, as múltiplas funções na sociedade 

ruandesa. 

Porém, tais ações não surtiram efeito na diminuição da desigualdade e da 

pobreza, mesmo porque antes da revolução, a sociedade ruandesa e a sua 

economia foram estruturadas para a exportação de café cultivados em grandes 

propriedades. A partir  do momento em que ocorre a reforma agrária, essa produção 

decai, já que os ruandeses passam a se preocupar mais com a produção de 

alimentos. Se antes da revolução existia uma concentração da riqueza em poucas 

mãos, após a revolução não havia mais riqueza para compartilhar, mergulhando o 

país numa enorme recessão. 

Aqueles que agora dirigiam o Estado ruandês não se perceberam disso, 

pois a sua fé cega na estruturação de uma sociedade nos moldes ocidentais fez com 

que eles não reconhecessem a complexidade dessa sociedade. Conforme Frantz 

Fanon desenvolve em sua obra Os condenados da terra, alguns setores da 

sociedade colonial se tornam intelectuais colonizados, que dentro de seu processo 
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de independência, ao invés de se aproximar do modo de vida do povo africano, 

busca montar uma sociedade aos moldes ocidentais.151 

Dessa forma, a culpa não poderia ser do modo como a República estava 

sendo estruturada, mas sim daqueles que supostamente impediam ou que 

tramavam contra as supostas “conquistas da Revolução de 1959”, 152 ou seja, os 

antigos Inkotanyis e os ruandeses ligados a estes estariam elaborando uma 

contrarrevolução para reorganizar a monarquia. 

Nesse sentido, a oposição mais conservadora figurada nos partidos 

UNAR153 e RADER154 (partidos que propunham uma reforma da antiga monarquia) 

foram os grandes bodes expiatórios. Ainda mais nas regiões em que possuíam um 

amplo apoio da população (tanto de tutsis e hutus), o que levou inclusive à vitória do 

UNAR na Província de Ginkongoro nas eleições regionais de 1963. 

As acusações do governo contra as regiões oposicionistas, colocando-as 

como “terroristas” 155, corroboraram com distúrbios constantes nos primeiros anos 

dessa nova República, levando à morte milhares de ruandeses dentre os anos de 

1962-64, tendo o seu ápice em 1963, em que ruandeses, principalmente tutsis foram 

mortos e perseguidos.  

Porém, conforme demonstrado em nossa dissertação de mestrado, o 

grande foco dos ataques foram os membros partidários da oposição e seus 

principais líderes. Não é por menos que as principais regiões que sofreram com os 

ataques foram às regiões em que a oposição era mais forte.  

Assim, o que comumente é visto como um mero revide de ódio étnico se 

configura como uma tentativa de um governo debilitado e frágil se estabelecer, 
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eliminando seus possíveis oposicionistas156, tanto que nos anos seguintes, o regime 

de Grégoire Kayibanda encontra uma relativa estabilidade dentro de sua debilidade. 

A partir de 1970, a completa estagnação social de Ruanda se torna 

insustentável, levando a que as frustrações e contradições da sociedade eclodissem 

numa onda de revoltas. Uma das categorias que iniciou esta onda de protestos e 

violência do início dos anos 1970 foi a dos educadores. Estes constituíam um dos 

únicos setores em que o sistema de cotas, estabelecido anos antes pelo governo, 

não atingiu a proporção desejada. Algo em torno da metade dos professores 

possuía uma identidade tutsi, enquanto deveriam representar apenas por volta de 

um décimo. Professores e estudantes com a identidade hutu passaram a culpar os 

professores tutsis de proliferar-se e de transmitir valores antirrepublicanos, 

contaminado as crianças hutus, o que levou a agressões nos principais centros 

urbanos. 

Não demorou para que esses protestos e agressões extravasassem para 

outros setores da sociedade, principalmente o campestre. Aí, os antigos 

trabalhadores rurais hutus, que começaram a experienciar o processo de serem 

donos de pequenas propriedades durante a década de 1960, passaram a se 

organizar e protestar contra a falta de incentivo e recursos do governo no campo e a 

invadir e assassinar donos de grandes propriedades157, que eram tanto hutus como 

tutsis. 

Podemos observar que este processo de violência do início da década de 

1970 é também carregado de uma ambiguidade de ações que flutuam entre uma 

identidade étnica e questões de classes sociais, o que é evidenciado tanto pelos 

protestos dos professores e estudantes que direcionam suas energias de modo a 

valorizar o hutu e a criticar os tutsis, numa nítida ação que valoriza um caráter 

étnico, enquanto que os emergentes campesinos conseguem superar esta 

identidade étnica focando os seus protestos e ações contra aqueles que 
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conseguiram, de alguma forma, enriquecer no campo como grandes proprietários, 

independente de sua identidade étnica, mas com um foco centralizado em questões 

mais classistas, indo além de uma mera divisão baseada entre tutsis e hutus. 

Essa ambiguidade de ações dos ruandeses, com alguns momentos de 

caráter mais étnico, em outros ocorre, nitidamente classistas, é decorrente da 

própria ambiguidade do processo histórico ruandês que proporcionou experiências 

que flutuavam entre práticas tradicionais e costumeiras, e práticas modernas e 

ocidentais. 

De qualquer forma, a partir do momento em que setores mais “ricos” são 

atacados, é que ocorre uma reação institucional, pois enquanto o ataque se focava 

no bode expiatório do governo, não havia reação, mas, depois,  a reação que se 

seguiu não foi do governo instituído, mas sim de setores do exército que sob o 

comando do General Juvenal Habyarimana aplicou um golpe de Estado de modo a 

reestruturar a sociedade ruandesa, principalmente a partir da reintrodução do café 

como o principal bem produtivo de Ruanda.  

Conforme foi exposta anteriormente, a passagem da Primeira para a 

Segunda República Ruandesa não se deu apenas devido à mudança do chefe de 

Estado, mas sim devido a alguns rompimentos de propostas e caminhos seguidos 

pelos próprios ruandeses. 

O governo de Kayibanda era formado por intelectuais colonizados e por 

profissionais liberais influenciados por questões com um caráter ocidental e urbano. 

O golpe tramado pelo exército com a liderança do General Juvenal Habyarimana 

deu um novo rumo para Ruanda, vai se focar muito mais em questões voltadas para 

as regiões agrárias de Ruanda e para os ruandeses agricultores, apesar de, 

conforme veremos, esse zelo pela população rural de Ruanda possuir uma série de 

interesses envolvidos. 

Podemos refletir acerca desta mudança de postura a partir do próprio 

discurso de Juvenal Habyarimana realizado em maio de 1974: 
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(...) o trabalho manual, especialmente o agrícola, é a base de nossa economia. 
Nós queremos reiterar que a agricultura continuará como a base essencial de 
nosso sistema econômico pelos anos que virão. 

Com o intuito de atrair a população ruandesa para esta realidade. Nós nomeamos 
o ano de 1974 como o ano para a agricultura e o trabalho manual. (...) 

Relembrem que este é o caminho que queremos combater esta forma de 
burguesia intelectual e devolver todos os tipos de valores do trabalho físico.158 
[tradução própria] ·. 

 

 
Nesse pequeno trecho, percebe-se que Habyarimana valoriza a trabalho 

agrícola e manual de modo a promulgar que o ano de 1974 passaria a ser o ano da 

agricultura e do trabalho manual, já que estes trabalhos seriam a base essencial da 

proposta econômica do novo presidente. 

Mas logo em seguida, o presidente expõe que essa “nomeação” serve para 

“combater essa forma de burguesia intelectual”, trazendo a valorização do trabalho 

físico. Com estas palavras, Habyarimana declara ver dois caminhos distintos para 

Ruanda: aquele proposto por ele e ligado à valorização do trabalho físico, 

principalmente o campestre, ou o caminho de uma suposta “burguesia intelectual”, 

que seriam as figuras ligadas ao ex-presidente Kayibanda, os quais propunham uma 

sociedade mais focada no mundo urbano. 

Essa mudança no decorrer do período republicano de Ruanda foi de 

fundamental importância para o processo histórico do país, e é pouco valorizada, 

mesmo porque não envolve grandes questões étnicas entre tutsis e hutus, mas sim 

classes sociais distintas que emergiram no final do término do período colonial, 

estando lado a lado na luta pela independência. Mas, durante a Primeira República 

Ruandesa, seus projetos distintos trouxeram uma ruptura entre essas duas classes 

que se propunham dominantes, independente de questões entre tutsis e hutus. 

Sabemos que o governo de Kayibanda se configurava como um típico 

governo de uma intelectualidade colonizada africana que não conseguia romper com 
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a sua educação ocidental, conforme nos mostrou Frantz Fanon, mas devemos nos 

questionar a quem Habyarimana estava atrelado e quais eram os seus propósitos. 

Podemos refletir acerca desses propósitos a partir dos discursos e ações 

presidenciais, os quais evidenciam o processo que Ruanda estava passando e as 

possibilidades experienciadas pelos ruandeses, tanto tutsis como hutus, em 

momentos antecedentes ao genocídio em 1994. 

Já vimos que o governo de Habyarimana iniciou com um discurso de 

valorização do trabalho manual e agrícola, algo que se tornou comum no decorrer de 

seu “mandato”, já que, segundo ele próprio, o que seu governo queria era “dar de 

volta o valor real do trabalho e do rendimento individual. Porque, dizemos 

novamente, aquele que se recusa a trabalhar é nocivo para a sociedade” 159, ou 

seja, para Habyarimana os trabalhadores ruandeses deveriam se dedicar ao 

trabalho, se distanciando do antigo governo, já que, segundo o General, Ruanda só 

seria “construída pelo suor na nossa face e não por especulações inúteis” 160, em 

mais um ataque ao antigo governo de Gregoire Kayibanda, colocando-o como um 

governo de muitas palavras e poucas ações concretas. 

Essa valorização do trabalho, implicava dar uma “dedicação especial” aos 

camponeses (os quais retribuíam apoiando em larga escala o governo) que 

representavam a esmagadora maioria da população ruandesa, valorizando seu 

grande peso na economia e na política nacional, o que comumente fora ignorado 

pela República Anterior. 

Os seguintes discursos presidenciais proferidos no decorrer da década de 

1980 expressam bem tais questões: 

 

Na sua política de promoção e gestão das indústrias de exportação, o governo 
sempre toma cuidado com as famílias camponesas, sendo elas a força produtiva 
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essencial de nosso país, através da entrega garantida de determinados 
rendimentos, a fim de melhorar seu padrão de vida regular.161 [tradução própria162]. 

 

É o camponês ruandês que faz Ruanda viver. Porque a moeda estrangeira que 
temos para as nossas importações, é por causa do café, por causa do chá, devido 
à exportação de peles de animais, aí você pode enxergar o papel do camponês, o 
agricultor.163 [tradução própria] ·. 
 

O governo de Habyarimana consegue perceber a centralidade que os 

camponeses possuíam para o funcionamento da economia ruandesa, quando afirma 

que naquele momento era “o camponês ruandês que faz(ia) Ruanda viver”, já que os 

camponeses seriam “a força produtiva essencial” do país. Força produtiva entendida 

como central para o governo de Habyarimana, porque representava uma “entrega 

garantida de determinados rendimentos”, como, conforme o próprio presidente 

destacava, o chá, as peles de animais e, principalmente o café, que ao serem 

comercializados no mercado exterior possibilitavam a aquisição de “moeda 

estrangeira” para a aquisição de bens industrializados que careciam em Ruanda. 

Tal centralidade econômica na exportação de produtos primários agrícolas 

faz com que se realizasse uma “política de promoção e gestão das indústrias de 

exportação” desses bens agrícolas, principalmente o café, cuja produção havia 

caído significativamente em momentos posteriores à Revolução de 1959, mas que 

com o golpe de Habyarimana, o Estado volta a investir cada vez na produção de 

café a partir de uma série de subsídios aos camponeses ruandeses que se tornaram 

pequenos produtores de café. 

Podemos observar esse aumento do investimento da produção de café pelo 

governo a partir do seguinte gráfico retirado do relatório “Buscando o equilíbrio entre 
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a agricultura e tratado político: A política ruandesa do café em discussão” 164 escrito 

em 1996 pela Universidade de Michigan: 

 

Figura 6: Despesa governamental anual de Ruanda para apoiar os produtores de café 
(1965 – 1992) 

 

 

Fonte: CORCAFE, Relatórios anuais. 

 

É evidente que o governo ruandês vai, a partir da década de 1970 e 

principalmente 1980, aumentar os seus investimentos na produção cafeeira. Esse 

investimento se dava tanto na entrega de produtos agrícolas (sementes e pesticidas) 
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assim como no transporte e na manipulação dos preços desse produto para obter 

uma competitividade internacional. 

Com esses investimentos, não demorou que Ruanda se tornasse um 

grande exportador de café, possuindo grande parte de sua economia destinada para 

tal fim. Os incentivos governamentais fizeram com que no decorrer da década de 

1980 a exportação de café representasse algo em torno de 80%165 de todas as 

exportações do país, já que mais da metade das pequenas propriedades dos 

camponeses ruandeses se dedicavam (a maioria parcialmente) à produção desse 

bem166. Esse número expressava a produção advinda de grande parte das regiões 

que possuíam as melhores condições para o plantio de café, já que Ruanda é um 

país muito montanhoso e com um solo não muito rico.·.  

Além disso, os pequenos proprietários de terras de Ruanda precisavam 

produzir uma grande quantidade de alimentos para o consumo próprio, dedicando 

parte de seu tempo e de terras para a produção de mandioca e de outros tubérculos, 

além da produção de banana e seu derivados (como a cerveja de banana) 167, 

fazendo com que em termos de quantidade esses produtos fossem superiores a 

produção de café, mas como eram destinados para o consumo interno, não eram 

comercializados internacionalmente, em que o preço do quilo do café era muito mais 

convidativo, variando entre 100,00 e 120,00 FRw, enquanto que o quilo da banana 

variava entre 4,00 e 8,00 FRw.·. 

Essa centralidade do café na sociedade ruandesa é que fazia com que 

Habyarimana tivesse uma relação mais próxima com os camponeses, fazendo com 

que ele afirmasse, conforme foi exposto anteriormente, que “o governo sempre 
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toma[va] cuidado com as famílias camponesas”, já que eram essas famílias que 

produziam quase toda riqueza do país. 

Porém, a riqueza utilizada para a aquisição de moeda estrangeira, com o 

intuito de importar outros bens industrializados, não possuía como principal destino e 

função “melhorar o padrão de vida regular” das famílias camponesas, conforme 

Habyarimana havia afirmado.  

Durante a década de 1970 e 1980 a abundância da riqueza do café fez com 

que a vida dos camponeses ruandeses melhorasse em relação ao período de crise 

anterior da década de 1960, o que trouxe um grande apoio dos camponeses à 

Habyarimana, porém, grande parte da riqueza desse café ficava concentrada em 

poucas mãos, principalmente da indústria de processamento dos grãos. 

Não é de surpreender que essa indústria do processamento de café 

estivesse diretamente atrelada ao governo, pois não é por menos que  tinham tanto 

afinco a tal produção. Todo café produzido pelos camponeses em Ruanda era 

obrigatoriamente vendido para uma empresa monopolista que o processava e 

enviava para o exterior, 168 obtendo, assim, grande parte de seu lucro e mantendo-o 

reduzido a um pequeno grupo de indivíduos próximos ao presidente Juvenal 

Habyarimana, enquanto que a grande parte da população ruandesa recebia apenas 

uma pequena parte desses benefícios. 

Os grupos sociais que eram beneficiados pela exportação de café que 

recebiam um grande incentivo do governo para que a produção deste produto 

ficasse sempre em alta, era conhecido como clã Akazu, que se constituía de 

pessoas próximas à primeira dama de Ruanda.  

Tais indivíduos se fizeram historicamente enquanto pequenos comerciantes, 

que, num primeiro momento, ainda no decorrer da colonização belga, realizavam 

suas funções de modo clandestino. Com a crise do poder colonial e o processo da 

Revolução 1959, estes comerciantes lutaram lado a lado com os antigos 
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trabalhadores rurais (que se tornaram donos de sua própria terra) e com os 

profissionais liberais (que estavam próximos ao ex-presidente Kayibanda). 

No entanto, no decorrer da Primeira República Ruandesa, esses 

comerciantes passaram a ocupar o grande hiato comercial deixado pela saída das 

empresas belgas que comercializavam o café e outras mercadorias, o que lhes deu 

um acúmulo de forças no decorrer do governo de Kayibanda. Com a crise da 

Primeira República, estes comerciantes, a partir do golpe de 1973, assumem para si 

o Estado, tanto que estes toma uma série de medidas para que a produção de café 

traga uma estabilidade na comercialização deste bem. 

O compromisso do governo de Habyarimana com esse projeto de 

sociedade era tanto, que muitas vezes o Estado agia de modo violento com aqueles 

que mais lhe dava o suporte político. A Segunda República Ruandesa se 

caracterizou como uma longa ditadura de partido único - MRND169 - que possuía um 

grande controle na mobilidade de sua população e de sua produção agrária, o que 

frequentemente era utilizado para garantir os rendimentos do café, já que os 

camponeses eram impedidos de circular pelo país, precisando se dedicar as suas 

plantações.  

O governo de Habyarimana também gestou uma legislação para que a 

produção de café não decaísse mesmo em momentos que a sua produção não 

fosse vantajosa para os camponeses, pois caso cortassem ou até mesmo 

negligenciassem as suas árvores de café poderiam ser punidos, além de serem 

proibidos de plantar outros gêneros agrícolas que poderiam fazer com que a 

produção cafeeira fosse reduzida.·. 

Dessa forma, com uma estrutura sócio-econômica e política dedicada com a 

produção agrícola de café, sem qualquer oposição política, e com os discursos e 

apoios de Habyarimana aos camponeses, em que eram valorizados e 

constantemente incentivados a trabalhar para não se tornarem “nocivos à 

sociedade”. Ruanda se estabilizou e cresceu economicamente no decorrer das 
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décadas de 1970 e 1980, porém, com um crescimento mal distribuído que tornava 

os camponeses ruandeses e suas pequenas propriedades uma força de trabalho 

compulsória aos setores dominantes da sociedade. 

De qualquer forma, o que também nos interessa nesse momento não é 

apenas como as classes dominantes ruandesas da Segunda República de 

Habyarimana se constituíram ou se fizeram historicamente e como era realizado o 

seu processo de dominação, mas a experiência proporcionada pelo se fazer 

histórico na vida das classes e grupos dominados, principalmente, neste momento, o 

da população rural. 

Sabemos que uma classe social se faz historicamente a partir da sua 

própria experiência e de seu processo de luta contra as classes dominantes dessa 

sociedade, porém, se anteriormente os camponeses ruandeses se fizeram 

historicamente enquanto trabalhadores rurais hutus explorados por grandes 

proprietários de terra e que num processo de luta e resistência conseguiram adquirir 

a sua própria terra e posteriormente um relativo apoio político, agora  estavam num 

processo de luta esvaziado, já que grande parte das contradições gestadas pela 

sociedade ruandesa era apagada ou maquiada pelo Estado que se dizia lado a lado 

com os camponeses.  

Dessa forma, os camponeses possuíam pouco espaço de questionamento e 

mobilidade política para conseguir novas conquistas, o que era ainda mais 

dificultado pelas singelas melhorias sociais e econômicas conquistadas no decorrer 

da década de 1970 e 1980, proporcionando um crescimento do Produto Interno 

Bruto170 muito acima de seus vizinhos, como Burundi, Congo ou Uganda. 

A experiência proporcionada pela Segunda República aos camponeses, 

apesar de limitada, é a de vitória, uma vitória conquistada frente às adversidades da 

experiência da dominação dos inkotanyis durante o período colonial e a luta 

decorrente das contradições proporcionadas. Desse modo, o que fica para os 

                                                 
170

 WERWINP, Philip. Development, The Peasantry and genocide: Rwanda represented in 
Habyarimana´s speeches. EUA: GSP, Paper nº. 13, 1998, p. 6. 



134 
 

camponeses a partir de suas práticas sociais e experiências é uma memória de 

tempos difíceis antes do processo revolucionário de 1959. Uma memória que cada 

vez mais foi se afastando daqueles que viveram ativamente o processo 

revolucionário e ficando cada vez mais com aqueles que cresceram nas gerações 

seguintes. 

Porém, o modelo de sociedade adotado pelos ruandeses durante os anos 

da Segunda República, em que quase toda riqueza e recursos estavam ligados à 

produção de café, acaba enfrentando certo esgotamento e desgaste, principalmente 

devido a queda vertiginosa do preço do café nos mercados internacionais, o que 

reduz de imediato as riquezas de Ruanda. Com isso, passa a ficar cada vez mais 

custoso manter a produção ruandesa competitiva o suficiente para sustentar os 

setores dirigentes da sociedade e o mínimo que os camponeses ruandeses 

precisavam para apoiarem esses setores. 

A fragilidade do sistema logo faz com que oposições políticas ressurgissem 

ainda mais fortes, com o pedido de uma abertura política e com algumas buscando 

tal abertura política a partir da via armada, como é o caso da Frente Patriótica 

Ruandesa (FPR). 

A estabilidade política, social e econômica de Ruanda esgotaram-se na 

virada da década de 1980 e 1990, momento de grandes incertezas e dúvidas para o 

futuro em curto prazo. Porém, uma coisa era certa para grande parte da população 

ruandesa, principalmente a camponesa: Ruanda não poderia retroceder. 

A memória constituída durante a Segunda República Ruandesa trazia uma 

temida possibilidade de que os inkotanyis – os antigos monarquistas tutsis 

centralizados na figura do mwami e atrelados ao poder colonial – pudessem voltar 

para Ruanda com o intuito de reconquistar as suas terras perdidas no final da 

década de 1950, acabando com as “conquistas” proporcionadas pela Revolução de 

1959. 

Diante dessa incerta possibilidade, a certeza que a população rural 

ruandesa possuía era que a sua terra não poderia ser perdida e a sua propriedade 



135 
 

deveria ser mantida. O espectro da exploração e os tempos submissão monarquista 

não poderiam voltar. 



136 
 

Capítulo 3: 

 

Classes e etnias na construção do genocídio ruandês de 
1994 e no apartheid 

 

 

3.1: A construção de uma identidade e consciência negra frente à exploração 

do trabalho na África do Sul 

 

  

A formação de um Estado com um brutal aparato repressivo que visava minar 

a qualidade de vida e o mínimo de direitos trabalhistas que a população negra 

possuía, transformando-os em trabalhadores estrangeiros em sua própria terra, 

possibilitou um ganho gigantesco para as classes dominantes brancas sul-africanas 

(fossem elas burguesias industriais, ou latifundiárias) no decorrer da década de 

1960. A partir do final dessa década, o Estado sul-africano  começa a se desgastar, 

não conseguindo mais sustentar-se e iniciando uma dura crise econômica. 

Grande parte deste desgaste que o Estado sul-africano e suas classes 

dirigentes começaram a enfrentar advinha do ressurgimento de movimentos 

populares contra a péssima condição de vida da população negra trabalhadora e a 

estrutura do apartheid que fazia perpetuar tal condição. 

Porém, desta vez, as manifestações e a pressão popular não começaram 

pelas antigas oposições ao regime sul-africano, mas sim a partir de um movimento 

com um duplo caráter político e cultural da Consciência Negra, que tinha como 

grande nome Steve Biko. 
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Para Biko, a repressão do apartheid não consistia apenas em uma repressão 

política e social contra a população negra por parte da população branca da África 

do Sul, mas também de uma repressão psicológica e cultural, que na prática trazia 

uma maior sustentação à segregação racial do país, já que grande parte da 

população negra passava a adquirir um sentimento de inferioridade.  

Desta forma, Biko conclamava que o caminho para uma libertação política e 

social dos negros sul-africanos deveria passar primeiramente por uma libertação 

psicológica e cultural, de modo a possibilitar um renascimento cultural e político 

baseado no orgulho e na dignidade do negro. Tal concepção possuía uma ampla 

influência do Black Power norte-americano e do intelectual da Martinica, Frantz 

Fanon. 

Podemos refletir acerca do caráter do movimento da Consciência Negra a 

partir da própria fala de Steve Biko em um discurso realizado em 1976: 

 

Acredito que, basicamente, a Consciência Negra se refere ao negro e à sua 

situação, e acho que o negro neste país é submetido a duas forças. Em primeiro 

lugar, ele é oprimido pelo mundo externo, através de mecanismos 

institucionalizados, por meio de leis que o impedem de fazer certas coisas, por 

condições de vida muito difíceis; e por uma educação inferior. Todos esses são 

fatores externos a ele. Em segundo lugar, e o que consideramos mais 

importante, o negro desenvolveu, dentro de si, certo estado de alienação. Ele 

rejeita a si mesmo, exatamente porque liga o significado de branco com tudo que 

é bom. Em outras palavras, ele iguala bom com o branco. Isso provém de sua 

vida e de seu desenvolvimento desde a infância. 

Quando a gente vai para a escola, por exemplo, a escola não é igual à escola 

branca e, ipso facto, a conclusão que você tira é que a educação que você 

recebe lá não pode ser a mesma que os garotos brancos obtêm em sua escola... 

Então, isso faz parte da raiz de autonegação que nossos garotos recebem, 

mesmo enquanto estão crescendo. As casas são diferentes, as ruas são 

diferentes, a iluminação é diferente. Você então começa a sentir que há algo 

incompleto na nossa condição humana, e que o complemento vem junto com a 

brancura. Isso continua durante a vida adulta, quando o negro precisa viver e 

trabalhar... Um trabalhador indiano [...] me descreveu um dia comum de sua vida, 

como ele vivia, e o modo como ele colocou isso para mim foi: “Eu não trabalho 

mais para viver, eu vivo para trabalhar”. E, quando ele continuou a argumentar, vi 

que o que dizia era verdade. Contou que tinha de acordar às quatro horas, ou 



138 
 

quatro e meia, e andar a pé uma longa distância, para chegar na hora de pegar o 

ônibus que o levaria à cidade. Trabalhava lá o dia inteiro, o patrão mandava que 

atendesse a tantos chamados e, no fim do dia, tinha de fazer o mesmo percurso 

de volta. Chegava em casa às oito e meia ou nove horas da noite, cansado 

demais para fazer qualquer outra coisa, a não ser dormir, para chegar na hora, 

para o trabalho, no dia seguinte... É essa a experiência comum do negro.171 

 

Neste discurso, Biko demonstra com mais clareza o propósito do movimento 

da Consciência Negra, apontando uma dura crítica ao modo de vida a que a 

população negra sul-africana estava submetida. A crítica de Biko permeia duas 

questões centrais do cotidiano sul-africano que corroboram a manutenção desta 

relação de dominação, que são principalmente o modo como a Educação e o 

Trabalho eram desenvolvidos. 

Para Biko, as crianças sul-africanas negras recebiam uma educação de 

menor qualidade do que as crianças brancas, o que as levava a se sentirem 

inferiores, gestando assim adultos destinados a um árduo labor, invertendo a relação 

da vida com o trabalho, conforme mencionou Biko ao destacar uma conversa com 

um operário indiano, já que se vive para trabalhar e não se trabalha para viver 

devido às longas jornadas no serviço e de mobilidade até a região do trabalho, 

restando, no tempo livre, apenas um pequeno tempo para dormir visando, no dia 

seguinte, mais um dia de trabalho duro. 

O ativista também destaca que esta “é a experiência comum do negro”, ou 

seja, a experiência da exploração do trabalho e da negação da sua vida enquanto 

um negro. Desta forma, o renascimento cultural e político da Consciência Negra não 

provém da pura consciência. Esta se desenvolve a partir da prática da vida, ou da 

necessidade de elaborar a sujeição de exploração do trabalho de um modo que 

estivesse além de vias políticas partidárias ou sindicais, já que essas estavam 

impossibilitadas, fazendo com que a população negra realizasse uma elaboração 

cultural das contradições de suas vidas. 
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 Podemos observar aí quase que uma fusão ou uma complementaridade 

entre uma experiência de classe e a posição étnica/racial vigente na sociedade. Isto 

é ainda mais perceptível se observarmos a pluralidade da população negra sul-

africana que se comportava de diferentes modos frente ao apartheid. 

Assim como Biko destaca em seu texto, os setores educacionais e 

trabalhistas eram chaves para se entender a relação de poder e libertação da África 

do Sul, e foi justamente nestes setores, com estudantes e trabalhadores negros, que 

uma militância negra e forte iria ressurgir no país, ou seja, a mobilização anti-

apartheid renascida na década de 1970, principalmente a partir de 1973 tem 

também um forte caráter classista. 

Já em 1973, com o progressivo aumento do desemprego e a queda dos 

salários, devido a uma legislação que incentivava a mecanização do campo e da 

indústria, uma onda de greves vai percorrer a África do Sul, com um grande 

destaque para a greve dos mineiros que se iniciou de forma espontânea em Durban 

e se espalhou por toda África do Sul, fazendo com que mais de duzentos mil 

trabalhadores cruzassem os braços.172  

Da mesma forma, estudantes passam a realizar uma luta pela educação, 

ainda mais em 1976, em uma grande mobilização contra o ensino realizado na 

língua afrikaans. Tais protestos se iniciaram em 16 de junho de 1976, em Soweto, 

quando uma passeata pacífica com mais de quinze mil estudantes (crianças e 

adolescentes) foi recebida a tiros pela polícia, o que levou a dezesseis meses de 

conflitos abertos entre jovens estudantes e as forças repressivas do Estado, 

resultando em mais de mil mortos, sendo a grande maioria estudantes ainda 

jovens.173 

A dura repressão do Estado sul-africano fez apenas aumentar na mesma 

medida as pressões contra o regime do apartheid, ainda mais com as guerras de 

libertação que seus vizinhos próximos, principalmente Angola e Moçambique, 

                                                 
172

 DEEGAN, Heather. Opus Cite, p.44. 
173

 THOMPSON, Leonard. Opus Cite, p. 212-213. 



140 
 

travavam contra a dominação portuguesa, o que fortaleceu os exilados do ANC, do 

PAC e do SACP, que ainda receberam o reforço de milhares de jovens que fugiam 

da África do Sul no decorrer dos conflitos entre os estudantes e as forças policiais. 

A pressão da população local e também o início de pressões internacionais 

(que também visavam principalmente uma abertura do mercado sul-africano) fez 

com que o primeiro ministro P. W. Botha assumisse o governo em 1976 já 

prometendo reformas sociais e o fim do regime de segregação, a partir de uma 

transição. Porém, assim como a transição da ditadura brasileira para a democracia, 

esta transição foi morosa, tardando ainda quase duas décadas e aprofundando a 

repressão contra a oposição que era taxada como sendo mais radical. 

Com os processos revolucionários ocorrendo em Angola e Moçambique, e 

com a antiga taxação da oposição anti-apartheid como comunista, a grande 

preocupação de Botha seria um possível processo revolucionário, segundo o qual, 

de acordo com o próprio ministro, esta oposição realizava um “atentado total”174 

contra o Estado sul-africano, trazendo um “perigo comunista”.  

Tendo em vista uma transição aos moldes desejados – ou minimamente 

aceitos – pelas classes dirigentes sul-africanas, principalmente chefes da grande 

indústria, o governo sul-africano cria, em 1979, o Sistema de Segurança Nacional, 

dando maior poder e autonomia aos militares e ao serviço de segurança para que 

impedissem uma suposta revolução na África do Sul, dando a este agente carta 

branca para prenderem, torturarem e assassinarem. 

Nesse processo, o governo sul-africano entrou diretamente com armamento, 

treinamento e soldados nas guerras de independência de Angola e Moçambique175, 

com grandes custos econômicos, gastando algo em torno de 45 bilhões de dólares e 

com perdas humanas ainda maiores, levando à morte de 1,5 milhão de pessoas e 

mais de quatro milhões de refugiados.  
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Estes conflitos visavam não apenas destruir o “perigo comunista” nos países 

vizinhos, mas também atacar diretamente bases da ANC em Moçambique, em 

Lesoto, na Zâmbia, no Zimbábue e Botsuana, o que levou à morte de grande parte 

dos dirigentes do Congresso Nacional Africano e que haviam retomado a sua antiga 

luta armada de guerrilha contra instalações do governo, como usinas elétricas e de 

carvão, assim como ataques a prédios militares, principalmente delegacias e 

quartéis.176  

As poucas e tímidas reformas realizadas na segunda metade da década de 

1970 e no decorrer da década de 1980 tinham o intuito de constituir uma 

aproximação entre o Estado sul-africano e a pequena burguesia negra, proprietária 

de pequenos e médios negócios nos bantustões e nos bairros negros que não 

haviam sido eliminados pelo apartheid. 

O intuito dessa aproximação com tais setores da população negra era 

principalmente o de minar as oposições mais radicais, como as atreladas ao ANC, 

de modo a aumentar, a médio prazo, a classe média negra urbana de pequenos 

empresários e profissionais liberais sujeitos ao modo de vida da população branca, 

deixando-a mais “confiável” aos olhos do Estado. 

No entanto, apenas alguns poucos burocratas negros atrelados à 

administração dos bantustões e mal vistos pela população local – já que eram 

entendidos como traidores – se entusiasmaram com tal proposta. Até mesmo a 

pequena burguesia negra e a ainda pequena classe média negra, que visava 

ganhos maiores, se atrelaram ao ANC e outras organizações para combater o 

governo. 

Uma das soluções encontradas pelo governo de Botha para minimizar as 

pressões populares pelo fim do apartheid foi trazer mais poder para os Conselhos 

Municipais, porém esses não eram entendidos como legítimos por parte da 

população negra sul-africana, gestando um grande boicote a essas organizações 

municipais. 
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A falta de legitimidade e representatividade também era encontrada dentro da 

organização parlamentar da nova constituição de 1983, em que se gestaram três 

câmaras com poderes legislativos, separadas por representantes raciais, sendo uma 

câmara composta apenas por brancos (a Assembleia composta por 178 membros), 

uma câmara destinada aos mestiços (a Câmara dos Representantes com 85 

membros) e também uma câmara composta por asiáticos (a Câmara dos 

Delegados, composta por 45 membros). A população negra que representava a 

grande maioria dos sul-africanos continuou sem representantes diretos, mas mesmo 

os mestiços e asiáticos (principalmente descendentes de indianos) possuíam pouco 

poder dentro desse novo congresso, já que quando o debate era destinado a todos, 

a câmara branca continuava com uma ampla maioria.177 

Este modesto novo poder parlamentar cedido a uma pequena parte da 

população era ainda mais débil na nova constituição devido à nova forma do poder 

executivo, em que o Presidente passou a ter um enorme poder de decisão com 

funções legislativas. 

Tendo em vista a necessidade do empresariado branco, o governo sul-

africano também passou a admitir e reconhecer novas organizações sindicais, que 

estavam havia anos na ilegalidade (com o intuito de coibir manifestações e greves). 

Contudo, como a partir de 1973 o movimento grevista começou a ficar cada vez 

mais forte e incontrolável apenas pela força, o governo viu a necessidade de criar 

vias de negociação para as demandas trabalhistas dos grevistas. Os principais 

sindicatos, como a Cusa e o Fosatu, queriam, no entanto, que as discussões fossem 

além das questões trabalhistas, problematizando também a sociedade sul-africana 

como um todo.  

Assim, a virada da década de 1970 para 1980 se tornou um ambiente fértil, 

apesar de ainda muito hostil, para a criação de centenas de grupos anti-apartheid, 

que começaram a se mobilizar conjuntamente pela transformação da sociedade sul-

africana. Apesar dessa pluralidade de grupos e propostas, duas Frentes reuniam a 
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maior parte dos diferentes grupos: a Frente Democrática Unida (FDU) e a Fórum 

Nacional (FN). 

A Frente Democrática Unida, apesar de conter mais de seiscentos grupos 

anti-apartheid (como organizações religiosas, de mulheres, estudantes, 

trabalhadores, e organizações políticas), tinha predominância de dirigentes dos 

ANC, enquanto que a Fórum Nacional era composta por uma pluralidade menor, 

mas com uma predominância do movimento da Consciência Negra e da 

Organização Popular da Azânia. 178 

Dessa forma, não podemos evidenciar uma unidade na luta contra o 

apartheid, com diferentes propostas e entendimentos acerca da unidade do povo 

sul-africano, existindo inclusive grupos negros atrelados a estrutura do Estado da 

África do Sul e que lutava ao seu lado pela manutenção das reformas que apenas 

prolongavam a transição do regime. 

Entre os grupos atrelados ao governo do apartheid, o mais significativo era o 

Inkatha, formado a partir da administração do bantustão Kwazulu, que possuia em 

sua maioria sul-africanos da etnia zulu. O Inkatha reivindicava a manutenção da 

estrutura de poder étnico zulu em torno do rei zulu Goodwill e do primeiro ministro e 

chefe do bantustão, Gatsha Buthelezi, transpondo essa organização tradicional, às 

relações produtivas e de poder do Estado da África do Sul. 

Ao mesmo tempo em que o Inkatha buscava valorizar a etnicidade zulu (a 

partir da educação do Bantustão e da realização de festas ritualizadas), frente à 

unidade negra que se construía no país, o conservadorismo também se atrelava à 

estrutura repressiva do Estado, já que o Inkatha recebia apoio administrativo e 

financeiro do governo sul-africano para administrar o bantustão dos Zulus. O 

rompimento com essa lógica do apartheid poderia significar o fim do próprio grupo, 

ainda mais com a crescente adesão dos jovens zulus aos movimentos negros. 

O conservadorismo do Inkatha, e sua bandeira étnica dos zulus, chegou ao 

ponto de criar um conflito interno no principalmente com grupos de jovens zulus que 
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eram atrelados ao FDU, ao ANC e ao Cosatu, reprimindo a sua própria população, 

que em termos práticos, se identificava não mais apenas com a sua etnia, mas 

também com sua condição de trabalhadores negros atrelados a sindicatos, deixando 

a política étnica mais marginalizada. A resposta do Inkatha à possibilidade da perda 

de poder, principalmente o burocrático do bantustão, o fez se atrelar principalmente 

aos capitalistas sul-africano em Natal, com o intuito de garantir a mão de obra da 

região. 

Para tal, a pequena parcela da população atrelada ao Inkatha, composta 

principalmente pela “velha guarda zulu” que buscava efetivamente manter as suas 

bases sociais tradicionais, foi organizada em grupos paramilitares chamados de 

impis (antiga expressão guerreira zulu), iniciando uma guerra com os jovens zulus 

atrelados aos grupos multi-étnicos. 

É interessante notarmos essa pluralidade de percepções entre questões 

étnicas, “raciais”, e classistas no decorrer do apartheid, já que alguns grupos se 

fecham em suas tradições étnicas, dominados principalmente pela burocracia dos 

bantustões, como é o caso do Inkatha, enquanto outros formam sindicatos, movidos 

pelas questões trabalhistas, como o Cosatu, e ainda outros movimentos se firmam 

com um caráter racial, como é o caso do movimento da Consciência Negra. Essa 

pluralidade advém justamente da pluralidade de práticas sociais postas no decorrer 

do apartheid. 

Contudo, o apartheid entra numa crise definitiva a partir de 1985, com uma 

fuga de capital cada vez maior, já que a estrutura repressiva que garantia a super 

exploração dos trabalhadores sul-africanos perdia cada vez mais o controle ante o 

aumento das reivindicações e os protestos já a partir de 1984.  

Frente a possibilidades de conquistas dos trabalhadores sul-africanos e da 

população negra como um todo, empresas como a Honeywell, General Motors, 

Kodak, IBM, Coca-cola, Ford, e uma série de bancos, começaram a sair do país, já 

que a exploração que realizavam poderia diminuir. A fuga de tais companhias se 

dava, segundo seus discursos, devido ao apoio a liberdade e a abertura política do 
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país, e que sua saída era devido a repressão que o Estado sul-africano realizava 

frente a população local. Porém, por anos, tais empresas deleitaram-se com os 

lucros dessa estrutura política e econômica, sustentada pela mesma repressão, 

mas, dessa vez, ao primeiro sinal de mudanças efetivas, saíram em debandada.179 

 A crise econômica sul-africana ia além de tais questões, passando ainda pela 

grande quantidade de gastos militares na repressão interna e externa (na ocupação 

de Angola e da Namíbia) e pela desvalorização do ouro que ainda possuía um papel 

definitivo na economia sul-africana. 

De qualquer modo, o principal motivo da crise e da decadência do apartheid 

está atrelada às reivindicações e a busca de conquistas por parte da população, já 

que desde 1984, a geração pós-soweto assume um sentimento anti-capitalista, 

principalmente devido à miséria e à desigualdade social, o que levou a população a 

mobilizações que resultou na tomada de poder em uma série de townships. 

Na ânsia por melhores condições trabalhistas, de educação e de vida, as 

cidades dormitórios, muito semelhantes às favelas brasileiras, passaram a criar, a 

partir de 1985, uma administração própria e paralela ao governo sul-africano, com 

formas de poder próprias, tribunais paralelos, organizações por bairro e uma grande 

mobilização de boicote à alguns gastos, como o pagamento de alugueis e impostos. 

Mesmo em crise, o Estado foi novamente duro com a mobilização popular, 

realizando cercos com a polícia e o exército em aproximadamente 36 distritos, o que 

resultou posteriormente na ocupação das townships por três meses, com um saldo 

de 685 pessoas mortas, mais de vinte mil feridos e quatorze mil detidos. Essa  foi a 

última grande onda repressiva do Estado Sul-africano do Aparthied e perdurou ainda 

quatro anos, até 1989, em que grandes líderes políticos negros foram perseguidos e 

mortos misteriosamente. 

Nesses quatro anos, algo em torno de cinquenta mil ativistas políticos, 

principalmente da FDU e do Cosatu, foram presos, torturados e mortos pelo Estado 

sul-africano, que formou uma série de grupos de extermínio. 
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Uma transição efetiva e mais aberta só veio no final de 1989, quando o então 

primeiro ministro Botha foi afastado de seu cargo devido a problemas de saúde, 

dando lugar ao eleito Klerk, também do Partido Nacional.  

Ao contrário das negociações pelo fim do apartheid iniciado por Botha, em 

1985, que tinham o intuito de eliminar a radicalidade dos movimentos antiapartheid, 

Klerk optou por encontrar uma saída mais negociada com os setores moderados das 

organizações oposicionistas. 

Entretanto, o cenário político da África do Sul era complexo e plural, passando 

por muitas causas e práticas sociais que levavam a entendimentos distintos sobre a 

política do país. Tais entendimentos estavam mergulhados num caldo de relações 

classistas, étnicas e “raciais”. 

É evidente que o grupos que encontravam uma maior representatividade 

eram aqueles que possuíam uma maior pluralidade dentro de si, como é o caso da 

Frente Democrática Unida, que tinha como principal força interna o ANC, o Cosatu e 

o Partido Comunista Sul-africanoa, sendo que as lideranças mais radicais desses 

grupos já haviam sido eliminadas no decorrer do governo de Botha, ficando a cargo 

de Nelson Mandela, liberto em 1990 após 28 anos de prisão, conduzir as 

negociações em nome do FDU. Nesse processo, é comum encontrarmos discursos 

e pronunciamentos de Mandela que trazem um caráter muito plural, conforme 

podemos observar na fala abaixo realizada em setembro de 1993, em assembleia 

das Nações Unidas: 

 

Discurso de Nelson Mandela para as Nações Unidas 

24 de setembro de 1993, Nações Unidas, Nova York 

Estamos muito gratos à Comissão Especial contra o apartheid e seu ilustre 

Presidente, Sua Excelência o Professor Ibrahim Gambari, bem como as Nações 

Unidas como um todo, para o que nos permite abordar este encontro de hoje. (...) 

Por essa razão, temos sido indignados e enfurecidos que pudesse ser imposta a 

qualquer povo sistema criminoso do apartheid. 

Todos e cada um de nós já sentimos a nossa humanidade negada pela mera 

existência deste sistema. Todos e cada um de nós já sentiu brandido como sub-

humanos pelo fato de que alguns poderiam tratar outros como se fossem nada mais 

do que lixo descartável. 
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No fim das contas, não havia ninguém de consciência que podia ficar sem fazer 

nada na busca de um fim para o crime contra a humanidade do apartheid . 

Estamos aqui hoje para transmitir a vocês, que são os representantes dos povos do 

mundo, a profunda gratidão do povo da África do Sul com o seu engajamento, ao 

longo das décadas, na luta comum para acabar com o sistema de apartheid. 

Nós estamos profundamente comovido com o fato de que quase desde o seu 

nascimento, esta organização manteve em sua agenda a questão vital da liquidação 

do sistema do apartheid e as regras da minoria branca em nosso país. 

Em particular, estamos muito gratos pelas medidas que a ONU, a OUA, a 

Comunidade, o Movimento dos Não-Alinhados, a Comunidade Europeia e outras 

organizações intergovernamentais tomaram para isolar o apartheid sul-africano. 

Estamos profundamente agradecidos pelas iniciativas semelhantes que diferentes 

países, organizações não-governamentais, comunidades locais e ainda cada 

indivíduo tomou, como parte de sua contribuição para o esforço comum de negar ao 

sistema do apartheid todo o sustento internacional. 

 (…) 

A necessidade histórica para acabar com este crime mais rapidamente e 

pacificamente possível requer que nós, os povos do mundo, permanecemos unidos 

como temos sido e tão empenhada como fomos para a causa da democracia, da 

paz, da dignidade humana e da prosperidade para todas as pessoas da África do 

Sul. 

obrigado.180 [tradução própria]181 
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 Doc: Nelson Mandela`s speech to the United Nations, setembro de 1993, disponível no site do 
Congresso Nacional Africano: http://www.anc.org.za/ 
181

 No original: 24 September 1993, United Nations, New York  
We are most grateful to the Special Committee against apartheid and its distinguished Chairman, His 

Excellency Professor Ibrahim Gambari, as well as the United Nations as a whole, for enabling us to 

address this gathering today. (…) 

For that reason, we have been outraged and enraged that there could be imposed on any people the 

criminal system of apartheid. 

Each and every one of us have felt our humanity denied by the mere existence of this system. Each 

and every one of us have felt brandished as sub-human by the fact that some could treat of others as 

though they were no more than disposable garbage. 

In the end, there was nobody of conscience who could stand by and do nothing in the search for an 

end to the apartheid crime against humanity. 

We are here today to convey to you, who are the representatives of the peoples of the world, the 

profound gratitude of the people of South Africa for your engagement, over the decades, in the 

common struggle to end the system of apartheid. 

We are deeply moved by the fact that almost from its birth, this Organisation has kept on its agenda 

the vital question of the liquidation of the system of apartheid and white minority rule in our country. 

In particular, we are most grateful for the measures that the United Nations, the OAU, the 

Commonwealth, the Non-Aligned Movement, the European Community and other intergovernmental 

organisations took to isolate apartheid South Africa. 

We are deeply appreciative of similar initiatives that individual countries, non-governmental 

organisations, local communities and even single individuals took, as part of their contribution to the 

common effort to deny the apartheid system all international sustenance. 

http://www.anc.org.za/
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Em sua fala, Mandela incita a união internacional contra o apartheid, 

agradecendo constantemente países e instituições que, por anos, financiaram e 

apoiaram o regime, e que, naquele momento de transição, ao mesmo tempo que 

realizavam sanções econômicas contra o governo do apartheid, também fechavam 

fábricas e empresas no território sul-africano, demitindo milhares de trabalhadores 

devido ao processo de transição que poderia não garantir os seus antigos lucros 

provenientes da super exploração da população negra.  

Ao tratar acerca do processo de transição, Mandela demonstra a sua 

concepção no seguinte trecho: 

Finalmente, o regime do apartheid foi forçado a admitir que o sistema de governo da 

minoria branca já não podia ser sustentado. 

Ele foi forçado a aceitar que tinha de entrar em negociações com os representantes 

genuínos do nosso povo para se chegar a uma solução que, tal como foi acordado 

na primeira sessão da Convenção para uma África do Sul democrática, CODESA, 

iria transformar a África do Sul em um país unido, democrático, não racista e não 

sexista. (...) 

A contagem regressiva para a democracia na África do Sul já começou. A data para 

o fim do regime de minoria branca foi determinado, acordado e definido. 

Sete meses a partir de agora, em 27 de abril de 1994, todas as pessoas da África do 

Sul, sem discriminação com base no sexo, raça, cor ou crença, irá juntar-se no ato 

histórico da eleição de um governo de sua escolha. 

A legislação também foi passada para criar as instituições do Estado, os órgãos 

estatutários que garantam que estas eleições sejam realizadas e que estão livres e 

justas. (…) 

Devemos no entanto alertam que ainda não estamos fora de perigo. 

Estão em curso negociações para chegar ao acordo sobre a constituição provisória, 

segundo a qual o país vai ser governado pela assembléia nacional eleita que 

trabalhará na constituição final.(…)182 [tradução própria]183 

                                                                                                                                                         
 (…)The historic need to end this crime as speedily and peacefully as possible requires that we, the 

peoples of the world, should remain as united as we have been and as committed as we have been to 

the cause of democracy, peace, human dignity and prosperity for all the people of South Africa. 

Thank you 
182

 Doc: Nelson Mandela`s speech to the United Nations, setembro de 1993, disponível no site do 
Congresso Nacional Africano: http://www.anc.org.za/ 
183

 No original: Finally, the apartheid regime was forced to concede that the system of white minority 
rule could no longer be sustained. 
It was forced to accept that it had to enter into negotiations with the genuine representatives of our 
people to arrive at a solution which, as agreed at the first sitting of the Convention for a Democratic 

http://www.anc.org.za/
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Nesse discurso, assim como em outros, Mandela demonstra uma visão 

limitada do processo de transição, colocando o fim do apartheid, a partir de uma 

simples abertura eleitoral, como se a ampliação de votos para a população negra 

fosse o suficiente para por fim à segregação racial sul-africana, praticada não 

apenas no âmbito político, mas também econômico e social. 

A posição de Nelson Mandela e de grande parte da FDU conclama à unidade 

nacional para a superação do regime, uma união tanto racial, ou seja, entre brancos 

e negros, assim como uma união entre classes, entre trabalhadores e os patrões. 

Um discurso que agradava a cúpula que dirigia o apartheid e que considerava tal 

processo de transição como uma hipótese viável.  

A cúpula do ANC também atacava a oposição que não concordava com o 

modo que a transição estava sendo conduzida, desclassificando os conflitos e 

tensões na África do Sul, conforme podemos observar ainda no mesmo discurso 

realizado na ONU: 

A realidade é que existem várias forças dentro da África do Sul, que não aceitam a 

inevitabilidade do resultado comum, que toda a humanidade procura. 

Dentro do nosso país, essas forças, que procuram negar-nos a liberdade a partir da 

força bruta, e que já matou e mutilou pessoas em suas dezenas de milhares, 

representam uma minoria do povo. 

Eles derivam sua força não das pessoas, mas a partir do medo, insegurança e 

desestabilização que eles procuram impor através de uma campanha de terrorismo 

                                                                                                                                                         
South Africa, CODESA, would transform South Africa into a united, democratic, non-racial and non-
sexist country.(…) 
The countdown to democracy in South Africa has begun. The date for the demise of the white minority 
regime has been determined, agreed and set. 
Seven months from now, on April 27, 1994, all the people of South Africa, without discrimination on 
grounds of gender, race, colour or belief, will join in the historic act of electing a government of their 
choice. 
The legislation has also been passed to create the institutions of state, the statutory organs that will 
ensure that these elections are held and that they are free and fair. 

(…)We must however warn that we are not yet out of the s.Negotiations are continuing to agree on the 
interim constitution, according to which the country will be governed as the elected national assembly 
works on the final constitution 
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conduzida por assassinos desconhecidos, cuja marca registrada é a brutalidade e 

total desprezo pelo valor da vida humana..184 [tradução própria]185 

 

Nesse trecho, Mandela simplifica as tensões existentes dentro do processo de 

transição como sendo meramente decorrentes de indivíduos que seriam contra o fim 

do apartheid, classificando a escalada da violência como meros ataques terroristas, 

enquanto que tais ações decorriam, na verdade, de indivíduos de diversas 

organizações, incluindo o próprio ANC. 

De maneira mais radicalizada, a Fórum Nacional (FN,) sustentada pelo 

Movimento da Consciência Negra e a Organização Popular da Azânia (AZAPO), 

visava a construção de uma República Negra a partir de um modelo socialista 

apoiado por trabalhadores negros e estudantes negros, conforme se pode observar 

na fala de um de seus membros. A proposta de socialismo da AZAPO a partir do 

programa do partido é tratada da seguinte maneira: 

 

Quando dizemos que defendemos o socialismo o que queremos dizer é uma 

tomada do poder político pela classe operária e o controle dos principais setores da 

economia, tais como minas, bancos, grandes fábricas e grandes fazendas, sem 

qualquer pagamento para aqueles que desenvolveram a sua riqueza através da 

exploração de trabalhadores negros. Os lucros destes serão utilizados para fornecer 

educação gratuita e cuidados médicos para todas as pessoas. Quando a classe 

operária controlar o poder do estado e dirigir a economia, não vai explorar mais 

ninguém, uma vez que vai estarão trabalhando para si.186 [tradução própria]187 

                                                 
184

 Doc: Nelson Mandela`s speech to the United Nations, setembro de 1993, disponível no site do 
Congresso Nacional Africano: http://www.anc.org.za/ 
185

 No original: The reality is that there are various forces within South Africa which do not accept the 

inevitability of the common outcome which all humanity seeks. 

Within our country, these forces, which seek to deny us liberty by resort to brute force, and which have 

already murdered and maimed people in their tens of thousands, represent a minority of the people. 

They derive their strength not from the people but from the fear, insecurity and destabilisation which 
they seek to impose through a campaign of terrorism conducted by unknown killers whose hallmark is 
brutality and total disregard for the value of human life 
186

 Doc: The Black Consciousness Movement Programme. Disponível no site antigo da AZAPO: 
http://www.azapo.org.za/oldsite/background1.htm 
187

 No original: When we say we stand for socialism we mean a take-over of political power by the 
working class and the control of the main sections of the economy such as mines, banks, large 
factories and big farms, without any payment to those who developed their wealth through exploiting 
Black workers. The profits of these will be used to provide free education and medical care for all the 

http://www.anc.org.za/
http://www.azapo.org.za/oldsite/background1.htm
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Podemos observar um duplo caráter na argumentação da AZAPO: defende 

que a classe trabalhadora tenha o controle político e econômico do país, controle 

esse que viria a partir da estatização das minas, fábricas e fazendas, sendo que não 

receberiam qualquer forma de ressarcimento, ao mesmo tempo que argumentação 

defende tais ações devido a exploração dos trabalhadores negros, ou seja, é ao 

mesmo tempo uma questão trabalhista e racial. 

Nesse sentido, o programa da AZAPO apresenta um argumento tanto racial, 

focando-se na exploração da população negra, como também classista, propondo 

uma sociedade controlada pela classe trabalhadora. Afinal, a questão para a AZAPO 

não era apenas de uma sociedade dividida entre brancos e negros, mas sim uma 

sociedade dividida com o intuito de explorar a população trabalhadora negra. 

De um modo também extremado e com flutuabilidade entre raças, etnias e 

classes, encontram-se na mesa de negociação da organização do Inkatha, que se 

colocava como uma organização étnica em torno da figura monárquica zulu. 

Podemos observar esse posicionamento do Inkatha no documento intitulado “Black 

unity” (Unidade Negra) em que a organização problematiza a unidade negra na 

África do Sul: 

Unidade Negra: 

É um erro acreditar que a experiência comum de ser conquistado e oprimido 
pelos brancos providenciou aos negros da África do Sul uma base para a unidade 
negra nacional. O negro sul-africano não é uma massa indiferenciada de 
pessoas. Os negros na África do Sul estão tão unidos por seu sofrimento comum 
na mão do opressor branco, como eles se distinguem por fatores históricos e 
culturais que são regionais. Assim, enquanto os pais fundadores do Congresso 
Nacional Africano poderiam tirar sobre a história a experiência negra para discutir 
a necessidade de unidade, eles também reconheceram que a unidade só seria 
alcançada dentro dos parâmetros de novos empreendimentos políticos e não 
fluiria automaticamente a partir da experiência comum de opressão do negro. 

É muito fácil condenar realidades étnicas, usando o termo emotivo "tribalismo" 
como um mal, mas é tão fácil de abraçar uma ideologia ou outra, que considera 
todas as pessoas como iguais em uma massa humana indiferenciada. As 
realidades das situações dos sul-africanos são de que a população negra tem 

                                                                                                                                                         
people. When the working class controls state power and runs the economy, it will not exploit anyone 
else, since it will be working for itself 
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cada uma diferentes raízes negras para o passado. Embora todos os negros do 
país experienciaram a subjugação, eles também experimentaram diferentes 
táticas e estratégias brancas, e o que é mais importantante, eles experimentaram 
essas diferenças como pessoas diferentes. 

A pele negra não implica em semelhanças mais do que a pele branca implicaria. 
A experiência Zulu como pessoas é a experiência de ter sido conquistado por 
uma guerra de grande escala. A maioria dos grupos negros indígenas possuíam 
cada um suas próprias culturas, a sua própria forma de organização política e 
seus próprios e distintos valores culturais nacionais. 

A organização social dos Zulus difere radicalmente da organização social de, 
digamos, Tswanas ou Vendas. A destruição da vida institucional zulu pela 
conquista teve consequências humanas distintas para os zulus.188 [tradução 
própria]189 

  

 Pode-se observar no documento, que para o Inkatha a unidade negra da 

África do Sul não provém de uma experiência única de “conquista e exploração 

pelos brancos”, já que, para a organização, existe uma pluralidade mais importante 

dentro da sociedade sul-africana: a pluralidade étnica dos diferentes povos nativos 

da região, com diferentes bases culturais e históricas, as quais, segundo o Inkatha, 

eram mais importantes e deveriam ser respeitadas e mantidas. 

                                                 
188

 Doc: Black Unity, disponível no arquivo digital do partido: http://www.ifp.org.za/:  
189

 BLACK UNITY:It is mistaken to believe that the common experience of being conquered and 
oppressed by whites provided black South Africa with a basis for national black unity. Black South 
Africa is not an undifferentiated mass of people. Blacks in South Africa are as much drawn together by 
their common suffering at the hand of the white oppressor, as they are distinguished by cultural and 
historic factors which are regional. Thus while the founding fathers of the African National Congress 
could draw on history and the black experience to argue the need for unity, they also recognised that 
unity would only be achieved within the parameters of new political ventures and would not flow 
automatically from the common black experience of oppression. 

It is all too easy to decry ethnic realities by using the emotive term "tribalism" as an evil but it is just as 
easy to espouse one ideology or another which regards all people as the same in a undifferentiated 
human mass. The realities of the South African situation are that its black population has distinctively 
different black tap roots into the past. While all blacks in the country experienced subjugation, they 
also experienced different white tactics and strategies and what is more, they experienced these 
differences as different people.  

Black skins do not imply underlying similarities any more than white skins imply underlying white 
similarities. The Zulu experience as people is experience of having been conquered by a full scale 
war. The major groups of indigenous blacks each had their own cultures, their own form of political 
organisation and their own distinctively national cultural values.  

The social organisation of the Zulus differed radically from the social organisation of, say, Tswanas or 
Vendas. The destruction of Zulu institutional life by conquest had distinctive human consequences for 
Zulus. 

http://www.ifp.org.za/
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Nesse sentido, o partido valorizava o povo zulu, colocando-o como um povo 

com particularidades sociais e organizacionais que deveriam ser preservadas. É 

evidente que essas diferenças eram encontradas na sociedade sul-africana, porém, 

não impedia também a experiência da exploração e uma unidade social negra 

baseada nesse processo de dominação. 

Em todo caso, a defesa do Inkatha com tradições zulus tinha também como 

propósito manter o poder tradicional de algumas figuras, principalmente de 

Buthalezi. Podemos observar esse posicionamento em outro documento intitulado 

“The Roots of Inkatha” (“as raízes do Inkatha”): 

 

As raízes do Inkatha 

A liderança do príncipe Mangosuthu Buthelezi garantiu que o Inkatha tenha 
sempre formulado políticas e tomado decisões estratégicas consciente das raízes 
históricas da política negra na África do Sul. O próprio Príncipe Mangosuthu 
Buthelezi nasceu para um papel político.190 [tradução própria]191 

 

No trecho acima é visível a defesa da história zulu e da monarquia zulu, como 

é o caso de Buthelezi, sendo essas figuras destinadas a governar. Dessa forma, 

dever-se-ia manter essa estrutura de dominação baseada em questões tradicionais 

dos zulus. 

Porém, conforme vimos anteriormente, apesar de se definir enquanto um 

grupo étnico, as classes sociais e os grupos raciais que o apoiavam são evidentes, 

pois a base dessa organização estava em zulus mais idosos que por anos 

possuíram, ou ainda possuíam, uma prática social mais tradicional (ao contrário dos 

jovens zulus que vivenciavam a sua condição de jovem negro explorado), além da 

própria monarquia burocrata zulu que estava a frente do bantustão e também 

atrelado ao Estado branco que lhe dava o apoio administrativo. 

                                                 
190

 Doc: The Roots of inkatha, disponível no arquivo digital do partido: http://www.ifp.org.za/:  
191

 No original: THE ROOTS OF INKATHA: The leadership of Prince Mangosuthu Buthelezi has 
ensured that Inkatha has always formulated policies and made strategy decisions mindful of the 
historic roots of black politics in South Africa. Prince Mangosuthu Buthelezi himself was born for a 
political role. 

http://www.ifp.org.za/
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Frente a essa pluralidade de entendimentos raciais, étnicos e classistas, o 

governo de Klerk decidiu negociar com aquele que era justamente o mais plural, o 

FDU, obtendo assim maior legitimidade nas negociações de abertura do regime do 

apartheid. As negociações entre o governo do apartheid e o FDU se aprofundaram 

ainda mais com a liderança de Nelson Mandela, que nesse momento estava mais 

moderado do que em sua juventude radical na militância armada. 

Com essa pluralidade de Mandela e do FDU (comandado pelo ANC), 

somadas a condução meticulosa do governo sul-africano, as discussões do fim do 

apartheid ficaram entre dois impasses: como inserir a população negra gigantesca 

na sociedade, garantindo-lhes uma série de novos direitos, sem afetar, mas. ao 

mesmo tempo garantir, a propriedade dos grupos dominantes brancos. 

 As figuras que representavam mais ameaças ao modo de produção 

capitalista sul-africano e o domínio das classes sociais dirigentes brancas já haviam 

em grande medida sido presas, torturadas e assassinadas no decorrer da década de 

1980, ficando apenas a Fórum Nacional do movimento da Consciência Negra e a 

Organização Popular da Azânia, que possuíam uma forte identificação racial e 

classista, ou seja, uma consciência da super exploração do trabalhador negro sul-

africano, que só seria liberto com uma revolução efetiva, e não com reformas no 

modelo já vigente. 

Porém, ao sair da prisão no início da década de 1990, Nelson Mandela 

aparentava manter a sua postura de quando havia sido preso na década de 1960, 

na ilha Robben, reforçando que as negociações pelo fim do apartheid deveriam 

começar a partir da “carta de liberdade” feita pelo Congresso do Povo na década de 

1950. Ou seja, isso ocorreria pela negociação de uma plena igualdade política, 

social e econômica, realizadas por uma redistribuição da terra e da riqueza da África 

do Sul, além de maior acesso do povo em todos os setores.  

Nesse sentido, a nacionalização de grandes empresas e indústrias 

internacionais, e a reforma agrária eram um dos pontos centrais a serem discutidos, 

conforme se pronunciou Nelson Mandela em fevereiro de 1990 ao sair da prisão: “a 
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nacionalização das minas, dos bancos e dos monopólios industriais é a política do 

ANC e um mudança ou modificação das nossas visões é considerado 

inconcebível”192 [tradução própria]193; 

Dessa forma, criou-se a primeira “Convention for a Democratic South 

Africa”194 (CODESA), que, apesar de ser uma convenção constituída de dezenas de 

organizações políticas, passou a promover negociações mais diretas entre o ANC e 

o PN, resultando no boicote de importantes grupos como o Inkatha e a Fórum 

Nacional. 

A condução do processo de negociação, que visava uma via pacífica, 

possibilitou, na verdade, uma condução minuciosa da Partido Nacional no processo 

de transição, fazendo com que, aos poucos, a cúpula do Congresso Nacional 

Africano recuasse nas proposições da Carta de Liberdade e começasse a aceitar 

uma série de permanências do sistema produtivo do apartheid.  

O próprio Nelson Mandela e a cúpula do ANC mudam radicalmente de 

posição em poucos anos, deixando de lado a bandeira histórica da luta popular sul-

africana de nacionalizar setores fundamentais da economia, como era o caso das 

numerosas e rentáveis minas de ouro e outros minérios. 

Entretanto, o que antes era entendido como sendo impensável para Mandela 

e para o ANC, acaba ocorrendo efetivamente, com uma mudança de postura radical 

já em 1994, com negações públicas da postura anterior. Nas palavras do próprio 

Nelson Mandela, em entrevista realizada pelo Sunday Times, em maio de 1994, ao 

definir as proposições da política econômica na África do Sul: 
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não existe uma única referência a coisas como nacionalização, e isso não é 

acidental. Não existe um única slogan que nos conectará com qualquer ideologia 

marxista195 [tradução própria]196 

Com isso ,aos poucos foram sendo afinadas as preposições do ANC com o 

PN, tendo em vista principalmente o término do apartheid político, dando 

possibilidade legal de inserção da população negra, mas sem acabar com o 

apartheid econômico que sustentava o distanciamento social ente a população 

branca e a população negra.  

O resultado dessa negociação (além de um prêmio Nobel para Mandela e 

Klerk) foi o acordo de “kempton Park”. Após a falência da CODESA I, e o 

desenvolvimento da CODESA II, já com a adesão do Inkatha197, as negociações 

para o término do apartheid ficaram muito mais focadas em questões que envolvem 

os direitos humanos, como não poderia deixar de ser. 

Procurava-se garantir que a transição do regime não permitisse qualquer 

violação dos direitos humanos de todas as partes, já que as tensões das últimas 

décadas e a repressão ainda eram vivas para grande parte da população negra sul-

africana. Porém, dentro destas negociações de direitos humanos, o PN reivindicou 

que o direito à propriedade fosse considerado um destes direitos, o que acabou 

efetivamente ocorrendo e sendo aceito no decorrer do processo de negociação.198 

A consubstanciação do direito à propriedade enquanto um direito humano, 

resultou em que grande parte das mudanças necessárias à África do Sul, como uma 

reforma agrária, se tornassem debilitadas, já que ao desapropriar uma determinada 

terra, indústria, ou qualquer outra propriedade, ocorreria uma suposta violação de 

direitos humanos fundamentais.  
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 Doc: entrevista de Nelson Mandela para o Sunday Times, citado em: SAUL, J. S. Opus Cite, 
p.458. 
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Tais negociações fizeram com que uma série de características do apartheid 

ficassem inalteradas, ou com vários impedimentos para que as contradições e 

desigualdades de tal regime fossem efetivamente superadas. 

Outros pontos controversos dessas negociações foram também as 

discussões mais diretas da divisão e acesso à terra, assim como a legislação 

trabalhista, e a dívida do apartheid. 

De fato, o acordo de “Kempton Park” garantiu o direito de propriedade da 

população branca, dificultando o acesso e a redistribuição de terra para a população 

negra.  

Além disso, o direito de greve dos trabalhadores sul-africanos também ficou 

comprometido, já que estavam impedidos de realizar protestos no ambiente de 

trabalho, fazendo com que as empresas pudessem demiti-los e contratar outros 

trabalhadores no lugar, sem direitos garantidos.  

Dessa forma, a grande dívida do apartheid seria paga por aqueles que mais 

lutaram contra ela, ou seja, a população negra mais pobre, ainda mais com o 

compromisso do ANC em bancar a dívida pública feita no decorrer dos anos do 

apartheid, o que nos anos anteriores era considerada pelo ANC como uma dívida 

ilegítima.  

De qualquer forma, o entusiasmo pelo fim da segregação política e o peso 

político e histórico de Mandela na luta contra o apartheid trouxeram grandes 

esperanças para a transformação da África do Sul, como se as libertações políticas 

pudessem transformar também automaticamente outras esferas da vida social. 

A eleição de Nelson Mandela em 1994 simbolizou o efetivo término político do 

regime. Com uma vitória esmagadora nas urnas, não só no poder executivo, mas 

também no poder legislativo, o Congresso Nacional Africano torna-se a grande 

potência política eleitoral da África do Sul, inserindo na vida política do país milhares 

de pessoas que antes estavam completamente excluídas do processo de eleger e 

da possibilidade de ser eleito para os trâmites políticos do país. 
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Assim, pela primeira vez, a população negra sul-africana é inserida na política 

eleitoral, acabando de vez com essa forma de segregação que existia no país. 

Porém, a inserção eleitoral não leva necessariamente ao fim de outras segregações, 

como a segregação econômica e a social que também eram sustentadas pelo 

formato de exploração do regime do apartheid. Aliás, a inserção eleitoral não 

garantiu sequer o efetivo término da segregação política em âmbitos mais amplos do 

que o mero processo eleitoral. 

A eleição de Mandela continha a expectativa de que, por via da atuação 

política, a sociedade sul-africana se transformasse em todos os seus âmbitos, sendo 

a política o caminho para se combater a pobreza e a desigualdade, produtos de uma 

sociedade com uma ampla exploração de um modo de produção capitalista. 

Porém, se estas mudanças eram realmente possíveis, logo foram minadas 

pelas políticas econômicas da cúpula do ANC e da equipe econômica de Mandela, 

principalmente a partir de 1996 com a estratégia de desenvolvimento denominada 

Growth, Employment and Redistribution (GEAR) 

 

 

3.2: Trabalho e Terra no genocídio ruandês: a perseguição de tutsis, inkotanyis 

e inimigos do Estado. 

 

 

O processo histórico da Segunda República Ruandesa era pautado numa 

ditadura de partido único, o MRND, e na figura de seu único presidente, o General 

Juvenal Habyarimana, que trouxe para Ruanda um raro período de estabilidade. 

Tinha, por um lado, a própria força do seu Estado e de sua classe dominante, que já 

havia liquidado com grande parte da mobilização de seus inimigos e opositores e, 

por outro lado o próprio crescimento econômico propiciado pela produção cafeeira, 

que também era sustentada pela alta dos preços no mercado internacional e pelo 
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próprio governo desenvolvimentista de Habyarimana. O governo possuía aplicações 

diretas na comercialização do café ruandês, fazendo-o financiar novas plantações, 

desenvolvimento de estradas para o escoamento de mercadorias e importação de 

produtos manufaturados. 

Contudo, esse modelo, com uma prosperidade impar na história de Ruanda, 

começa a se defasar a partir do momento em que se torna insustentável, não 

apenas devido a uma queda vertiginosa no preço do café no mercado internacional 

(principal mercadoria da economia ruandesa, conforme vimos no capítulo anterior), 

mas também devido a uma série de pressões políticas e econômicas que governos 

detentores de uma proposta de um Estado forte e atuante passam a sofrer a partir 

da ascensão de uma proposta política neoliberal que visava uma economia em que 

se torna um agente mínimo.  

Particularmente no caso de Ruanda, o Estado ruandês era não só um 

agente econômico central, mas, também, tinha como sua principal arrecadação o 

café, que nesse momento, era um produto em crise, potencializando uma grande 

instabilidade social no país, levando a pressão de países liberais e da própria ONU 

para que Ruanda realizasse reformas na sua estrutura de poder, e, 

consequentemente, de produção. 

Desse modo, a debilidade política e econômica ruandesa e suas 

consequências para a sociedade, fez com que a oposição, até então marginalizada, 

ou até exilada, buscasse novas articulações e propostas para Ruanda, que 

culminaram com uma abertura política, o que poria fim aos anos de um regime de 

partido único. 

As propostas para a sociedade ruandesa se tornaram as mais diversas 

possíveis, com mobilizações de diferentes setores da sociedade, o que gestou uma 

série de novos partidos políticos, que flutuavam desde grupos mais conservadores, 

que propunham um maior controle social por parte do Estado, como é o caso do 

Coligação para Defesa da República (CDR), até grupos que possuíam um caráter 

mais liberal, visando uma maior abertura da sociedade ruandesa, como é o caso do 
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Movimento Democrático Republicano (MDR), do Partido Liberal (PL), e também do 

Partido Social Democrata (PSD). 

Porém, mesmo com essa abertura para novas organizações políticas, o 

MRND continuou possuindo maioria de apoio da sociedade ruandesa (um apoio que 

chegava a quase 40% da população199) mesmo porque, conforme vimos no capítulo 

anterior, a relação entre Habyarimana e a população rural de Ruanda era muito 

estreita devido aos altos investimentos do presidente na produção de café. 

Dentre os grupos opositores que propunham transformações na sociedade 

ruandesa, o que ganhou mais destaque e notoriedade foi a Frente Patriótica 

Ruandesa (FPR), já que era a organização política que mais confrontava o regime 

ruandês, ainda mais por ser formada por figuras políticas civis e militares que 

haviam sido exilados durante o período republicano de Ruanda.  

Com isso, a entrada da Frente Patriótica Ruandesa no jogo político ruandês 

foi distinta da formação dos outros partidos políticos opositores (os quais foram 

formados principalmente por uma oposição interna mais branda), já que os membros 

da FPR ainda estavam impedidos de retornar e possuir direitos políticos em seu país 

de origem. Dessa forma, a via encontrada para esses ruandeses exilados voltarem a 

cena política de Ruanda foi a partir da luta armada, ainda mais devido ao auxílio e 

treinamento militar obtidos durante o exílio em Uganda, em que o Exército de 

Resistência Nacional (ERN)200 forneceu à FPR, o que permitiu, no início da década 

de 1990, a realização de uma série de incursões armadas no território ruandês 

(principalmente pelo norte de Ruanda), o que em pouco tempo leva o país a uma 

guerra civil entre a oposição e o exército oficial do Estado ruandês, trazendo ainda 

mais instabilidade para o país. 

Contudo, a vitória da Frente Patriótica Ruandesa durante o genocídio em 

1994, somados ao apoio internacional que recebeu o governo de Paul Kagame (líder 
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segundo governo (1980-85) de Milton Obote em Uganda, corroborando diretamente para o fim de tal 
regime. 



161 
 

da FPR e presidente de Ruanda desde fim do genocídio até o momento), além do 

rápido crescimento numérico de seus soldados que passaram de apenas quatro mil 

em 1990 para algo em torno de novecentos mil em 1993201, pode nos fazer pensar 

que o discurso propagado pela FPR de união e libertação de Ruanda obtinha uma 

clara reverberação e afinidades com a população.  

Porém, tal concepção vitoriosa da FPR, nos impede de observar melhor a 

complexidade desse processo histórico, já que, na prática, o discurso libertador da 

oposição armada era muitas vezes deixado de lado, pois era comum entre os seus 

soldados a realização de pilhagens, assassinatos aleatórios de civis e políticos 

opositores, o recrutamento forçado e a queima de propriedade, conforme 

demonstram relatórios realizados pela Human Rights Watch durante a guerra civil 

ruandesa.  

É possível observar ainda nesses relatórios que tal tratamento, 

principalmente diante da população rural, condiz com certo menosprezo e uma 

desqualificação que os líderes da FPR possuíam frente a parte da população 

ruandesa, já que expressavam suas considerações em entrevistas colocando tais 

ruandeses como ignorantes e de menor importância, conforme podemos observar 

em Beyond the rhetoric: continuing Human Rights Abuse in Rwanda de junho de 

1993.202 

Esse modo de conduzir o conflito fez com que uma série de ruandeses 

fugisse de suas regiões de origem, relatando a seus novos vizinhos as ações da 

FPR, o que vai levar a um grande impasse e dúvidas na sociedade ruandesa acerca 

de quem seria esse grupo, e quais seriam as suas verdadeiras intenções para 

Ruanda. 

A sociedade ruandesa, a partir da Guerra Civil do início de 1990 começa a 

elaborar diferentes explicações e justificativas para se problematizar e entender o 
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que estava ocorrendo no país e quem poderiam ser essas pessoas que invadiam o 

território ruandês e com qual intuito e propósito tais ações eram realizadas. 

É evidente que as respostas encontradas possuíram uma grande 

variabilidade no interior dos diferentes grupos sociais ruandeses, e de diferentes 

regiões de Ruanda, mas, tal debate interferiu diretamente no genocídio em abril de 

1994. 

Para problematizarmos como a invasão da FPR, e os subsequentes 

conflitos da Guerra Civil e do genocídio foram entendidos pela própria população 

ruandesa, vamos, num primeiro momento, analisar como o debate era 

proporcionado dentro dos meios de comunicação de Ruanda, apontando as 

diferentes formas que o conflito assume na percepção desses e de seus dirigentes. 

Em um segundo momento, vamos problematizar como tais concepções eram 

entendidas pela população ruandesa a partir de suas próprias memórias 

apresentadas em depoimentos, confrontando-as com aquilo que a mídia ruandesa 

apresentava como resposta para os problemas enfrentados pelas tensões de 

Ruanda. 

Podemos realizar tal reflexão a partir de dois dos principais veículos de 

comunicação de Ruanda: a revista Kangura; e a Radio Televison Libre dês Milles 

Collines (RTLM). Ambos estavam atrelados a setores dominantes vinculados ao 

presidente Juvenal Habyarimana, sendo que a revista Kangura, dirigida por Hassan 

Ngeze, possuía vínculos mais profundos com o CDR, partido nascido de setores 

mais conservadores do governo ruandês, e que proclamavam a necessidade de um 

controle social ainda maior. Já RTLM, vinculada diretamente com o MRND, possuía 

uma postura mais ambígua mostrando um leque de posicionamentos contraditórios 

frente a crise que assolava o país. 

A partir da invasão da FPR, em outubro de 1990, a Revista Kangura passou 

a publicar reflexões acerca da própria formação histórica de Ruanda, como é o caso 

do seguinte editorial de novembro de 1990: 
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Pessoas deste grupo étnico, que vieram para Ruanda no passado, falam sobre o 
grupo étnico dos tutsis: os tutsis vivem como gatos. Quando você tem leite, eles 
vêm até você.  A única coisa que os fazem melhores que os gatos, ou melhor, a 
diferença deles com os gatos é que, uma vez que o leite já foi bebido, eles tentarão 
encontrar formas e meios de tirar o leite de você ou, até mesmo, tentar prejudicá-lo 
de alguma forma ou tentarão, também, manipular você. Desta forma, os hutus 
ficaram próximos do tutsi, e foram acolhidos como visitantes, mas ao invés de 
dormirem como os visitantes fazem, o mal – o mal deles – ou os maus hábitos, 
levaram a melhor sobre eles. Assim, os tutsis acabaram por tomar o poder e os 
hutus foram feitos de subservientes e usados como servos, e os hutus foram feitos 
de subservientes pelas pessoas.203 [tradução própria]204 

 

Podemos observar nesse trecho que a Revista Kangura busca 

problematizar a relação entre tutsis e hutus na história ruandesa, colocando os 

antigos costumes da sociedade doméstica dos banayaruandas que davam maiores 

poderes e privilégios à população tutsi como fruto de uma espécie de “invasão,” 

pois, nos momentos da chegada dos tutsis à região de Ruanda, eles teriam se 

aproveitado dos hutus e de sua hospitalidade para dominar a região e subjugar a 

população hutu, fazendo-os “como servos,” conforme aponta o trecho destacado. 

Nesse mesmo trecho, é possível observar também que a construção do 

argumento foi feita de modo a desqualificar o outro, ou seja, o tutsi, já que esse seria 

uma espécie de “gato,” na referência a uma figura aproveitadora, que busca 

oportunidades de “dominar”, “prejudicar”, e “manipular” os outros para obter ainda 

mais “leite.” Assim, a revista se posiciona de modo a formar a opinião pública de 

desconfiar da população tutsi, visto como uma figura inerentemente traidora e 

aproveitadora. 

Esse argumento de desqualificação da população tutsi vai ainda mais além. 

Em outra publicação da Revista Kangura, na edição do mês de dezembro de 1990, 
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foi publicado pela primeira vez o chamado “Dez mandamentos Hutus,” em que eram 

postos padrões de comportamento que a população hutu deveria ter nesse momento 

de crise em diferentes setores da sociedade ruandesa, conforme podemos observar 

nos três primeiros mandamentos: 

 
1. Todo homem hutu deve saber que a mulher tutsi, de qualquer jeito que ela 

for, estão trabalhando em prol de seu grupo étnico tutsi. Consequentemente, deve 
ser considerado traidor: 

- Qualquer homem hutu que casar com uma mulher tutsi; 
- Qualquer homem hutu que mantenha uma mulher tutsi com concubina; 
- Qualquer homem hutu que faça uma mulher tutsi sua secretária [doméstica] 

ou protégée.  
2. Todo homem hutu deve saber que nossas filhas hutus são mais dignas e 

conscientes no seu papel de mulher, esposa e mãe. Elas são bonitas, boas 
secretárias [doméstica] e mais honestas! 

3. Mulheres hutus, sejam vigilantes e tragam seus maridos, irmãos e filhos de 
volta a sua consciência [hutu]. 

(...) 

A desqualificação da figura do tutsi deixa de ser histórica para se tornar algo 

do presente, e os hutus deveriam seguir tais recomendações. No caso desses três 

primeiros “mandamentos,” podemos observar uma grande preocupação na relação 

entre homens e mulheres, fosse essas relações matrimoniais, sexuais, de trabalho, 

entre outras, sendo propostas uma espécie de segregação étnica entre os homens 

hutus e as mulheres tutsis. 

A condenação enquanto traidores de homens que se relacionam com 

mulheres tutsis e a conclamação de que os homens devem valorizar mais as 

mulheres hutus, assim como as mulheres hutus deveriam “ser vigilantes” aos seus 

maridos, não se trata apenas de uma segregação eugênica, ou seja, este projeto de 

segregação das mulheres tutsi não se dá apenas por questões reprodutivas, ou de 

hereditariedade, já que o papel social da mulher ruandesa vai além disso, o que 

configura essa segregação de gêneros em Ruanda também como uma segregação 

de poder. 

Porém, a proposta segregacionista e desqualificadora do tutsi realizado 

pelos “Dez mandamentos” vai além de uma questão de gênero, preocupando-se 
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também com outras questões econômicas e políticas, conforme podemos observar 

nos “mandamentos” quatro, cinco, seis e sete: 

 
4. Todo homem hutu deve saber que os tutsis são desonestos em seus 

negócios. Eles só estão procurando a supremacia étnica.  
“RIZABARA UWARIRAYE”205  

Deve ser considerado um traidor, qualquer homem hutu:  
1- Que faça sociedade nos negócios com tutsis; 
2- Que invista dinheiro ou dinheiro do estado em uma empresa tutsi;  
3- Que disponibiliza, ou empresta, para um tutsi 
4- Que forneça favores nos negócios para tutsis (fornecer importantes 
licenças, empréstimos bancários, terrenos para construção, concursos 
públicos...) 

5. Posições estratégicas na política, administração, economia, militar e 
segurança do território devem ser em larga extensão confiada aos hutus.  

6. No setor educacional, (pupilos, estudantes, professores) deve ser da 
maioria hutu.   

7. As Forças Armadas de Ruanda devem ser exclusivamente hutus. Esta é a 
lição que aprendemos da guerra de outubro de 1990. Nenhum soldado deve casar 
com uma mulher tutsi.206 [tradução própria]207 

 

A segregação entre tutsis e hutus, segundo a revista Kangura, deveria ir 

além, impedindo relações comerciais entre tutsis e hutus, já que os tutsis seriam 

“desonestos” e estariam apenas buscando a sua “supremacia étnica”, o que 

impediria hutus de realizarem empréstimos, transferências e outras transações 

econômicas com os tutsis. 

Do mesmo modo, os cargos políticos de Ruanda, fossem administrativos, 

ou referentes ao exército, também deveriam ser amplamente dedicados e realizados 
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de 2003, p 45. 
207
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por hutus, assim como a educação ruandesa que deveria possuir uma “maioria 

hutu”. 

Após as críticas e desqualificações realizadas aos tutsis e as propostas 

segregadoras, os “10 mandamentos hutus” também valorizam o hutu frente aos 

tutsis, conforme podemos observar nos “mandamentos” oito, nove e dez: 

 
8. hutus devem parar de sentir pena dos tutsi. 
9. O homem hutu, onde ele possa estar, deve estar unido, em solidariedade e 

estar preocupado com seus irmãos hutu.   
- Os hutus em casa e nas redondezas devem constantemente procurar 

amigos e aliados para causa hutu, começando com seus irmãos Bantu. 
- Eles precisam constantemente contrariar a propaganda tutsi. 
- O hutu tem que estar atento e vigilante quanto ao inimigo comum tutsi.208 

[tradução própria]209 

10. A revolução social de 1959, o referendo de 1961 e a ideologia hutu 
devem ser ensinados ao hutus em todos os níveis. Todo hutu deve propagar a 
presente ideologia largamente. Todo hutu que persegue seus irmãos por ter lido, 
disseminado e ensinado essa ideologia, deve ser considerado traidor.210 [tradução 
própria]211 

 

Os últimos mandamentos deixam claro que a revista Kangura possui uma 

concepção de uma sociedade cindida etnicamente, em que os hutus devem se unir 
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 Doc.: Revista Kangura, nº 06, dezembro de 1990, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-
Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro 
de 2003, p. 45. 
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 No original: 1. Every hutu male should know that tutsi women, wherever they may be, are working 

in the pay of their tutsi ethnic group. Consequently, shall be deemed a traitor:/– Any hutu male who 
marries a tutsi woman/– Any hutu male who keeps a tutsi concubine;/– Any hutu male who makes a 
tutsi woman his secretary or protégée./2. Every hutu male must know that our hutu daughters are 
more dignified and conscientious in their role of woman, wife and mother. Are they not pretty, good 
secretaries and more honest!/3. hutu woman, be vigilant and bring your husbands, brothers and sons 
back to their senses./ 8. hutus must cease having any pity for the tutsi./9. – The hutu male, wherever 
he may be, should be united, in solidarity and be concerned about the fate of their hutu brothers./- The 
hutus at home and abroad must constantly seek friends and allies for the hutu Cause, beginning with 
their Bantu brothers./- They must constantly counteract tutsi propaganda./- The hutu must be firm and 
vigilant towards their common tutsi enemy. 
210

 Doc. Revista Kangura, nº 06, dezembro de 1990, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-
Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro 
de 2003, p 45. 
211

No original: 10. The 1959 social revolution, the 1961 referendum and the hutu ideology must be 

taught to hutus at all levels. Every hutu must propagate the present ideology widely. Any hutu who 
persecutes his brother for having read, disseminated and taught this ideology shall be deemed a 
traitor. 
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e se fortalecer contra os tutsis e sua “propaganda”, tendo como base a “revolução 

social de 1959, e o referendo de 1961,” que acabara com a sociedade costumeira 

dos banayaruandas. Esses mandamentos nos trazem a impressão de uma 

conclamação de um conflito maior, ainda mais no “mandamento 8” em que se pede 

para que os hutus parem de “sentir pena dos tutsi”. 

O propósito deste posicionamento tutsi proclamado pela Kangura, em que o 

tutsi seria uma figura má por essência, e traidora historicamente, estaria também 

atrelada à Frente Patriótica Ruandesa. Podemos observar no “mandamento 7”, uma 

suposta necessidade de manter as forças armadas ruandesas exclusiva à hutus, 

devido “a guerra de outubro de 1990”, ou seja a invasão da FPR, evidenciando-se 

assim, a insinuação de que a Frente Patriótica Ruandesa seria composta por tutsis e 

representariam a “interesses étnicos destes”. 

Porém, na década de 1990 a população ruandesa já estava habituada à 

uma série de relações entre tutsis e hutus, tanto em relações privadas de matrimônio 

ou amizade, assim como no convívio público do cotidiano e no trabalho. Não é a toa 

que os “10 mandamentos hutus” proclamavam uma suposta necessidade de minar 

diferentes relações entre tutsis e hutus, seja no matrimônio, na política, ou na 

economia, pois se existe essa preocupação por parte deste setor mais conservador 

da sociedade, é porque a sociedade ruandesa não era plenamente cindida, apesar 

de, na década de 1990, ainda existirem as antigas demarcações de identidades 

étnicas para cada cidadão ruandês. 

Straus, ao pesquisar o perfil e as motivações dos ruandeses que 

participaram do genocídio, contata que “os 10 Dez mandamentos hutus” possuíam 

efetivamente uma baixa inserção na sociedade de Ruanda, já que apenas 2,8% 

daqueles que participaram do genocídio disseram ter ouvido falar dos 

mandamentos.212 

Dessa forma, as declarações desqualificadoras acerca do tutsi e a proposta 

de uma segregação racial da  revista Kangura e os setores sociais e políticos 
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atrelados a ela, como o CDR, não tiveram um respaldo imediato da população 

ruandesa, pelo contrário, já que em março de 1991, a revista teve que se retratar 

acerca de suas declarações, buscando se dizer adepta de uma sociedade ruandesa 

democrática, conforme é possível observar no trecho destacado abaixo: 

 
A Kangura não escondeu seu desejo de ver o nascimento de um novo movimento 
democrático, com apoio maciço dos Bahutu de Ruanda sem, no entanto, excluir os 
membros de outros grupos étnicos. Essa força pode constituir uma esmagadora 
maioria, que, com toda a sua boa vontade e intenções nebulosas, pode transformar 
Ruanda em um país democrático, orgulhoso de seu presente e com a certeza do 
seu futuro. Kangura não está negando os tutsis e os Twas o direito de formar seus 
partidos políticos democráticos ou associações... Kangura não quer ouvir aqueles 
que estão dizendo que quando você se referir a alguém como um hutu, ou tutsi, ou 
um Twa, você está semeando a discórdia no país. Com o nosso movimento 
democrático hutu que queremos configurar, esperamos ouvir um novo slogan: Viva 
a diversidade!!!213 [tradução própria]214

 

  

Nesse trecho percebe-se uma mudança no tom e nas propostas de 

sociedade, já que o tutsi passa a ser posto como mais um membro de uma 

sociedade multiétnica e “diversificada”, o que agora deveria ser valorizado de modo 

democrático.  

Porém, esse discurso democrático demonstra ainda uma segregação 

política, em que cada grupos étnico deveria formar a sua própria associação ou 

partido político. Dessa forma, a suposta valorização da diversidade se apresenta 

também como uma forma de segregar, já que a revista valoriza a divisão étnica 

ruandesa, ao contrário de oposicionistas que, conforme exposto no trecho, 
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 Doc.: Revista Kangura, nº 11, março de 1991, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco 
Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 
2003, p. 62. 
214 Kangura did not conceal its desire to see the birth of a new democratic movement, massively 

supported by the Bahutu of Rwanda without, however, excluding members of the other ethnic groups. 
This great force can constitute an overwhelming majority which, with all its goodwill and nebulous 
intentions, can transform Rwanda into a democratic country, proud of its present and sure of its future. 
Kangura is not denying the tutsis or the Twa the right to form their own democratic political parties or 
associations… Kangura does not want to listen to those who are saying that when you refer to 
someone as a hutu, or a tutsi, or a Twa, you are sowing seeds of discord in the country. With our 
democratic hutu movement which we wish to be born, we hope to hear a new slogan: Long live 
Diversity!!! 
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entendem que a referência social de tutsis, hutus e tuas serve para semear a 

discórdia em Ruanda, com o que a Kangura discorda. 

Essa proposta de democracia a partir de uma divisão étnica serviria apenas 

para a consolidação de um movimento majoritário em volta dos hutus, já que esses 

eram a grande maioria da população, deixando, assim, outros grupos sociais 

minoritários marginalizados dentro dessa sociedade, consolidando uma espécie de 

ditadura da maioria. 

Podemos observar o alinhamento dessa proposta da Kangura de um modo 

ainda mais claro dentro do Manifesto da Coligação para Defesa da República (CDR), 

da qual Hassan Ngeze era entusiasta e partidário, escrito no ano de 1992: 

 
As três etnias devem resolver coexistir em paz, cada uma defendendo o seu 
próprio interesse, mas com o espírito do interesse nacional. A unidade nacional 
não pressupõe a simbiose entre as etnias, mas sim a colaboração na diversidade 
para o desenvolvimento de uma nação como um todo.215 [tradução própria]216 

 

deve ser reconhecido que as relações sócio-políticas em Ruanda caracterizaram-
se desde a existência do país por um antagonismo real entre os grupos étnicos dos 
hutus e tutsis, que disputam e lutam pelo poder. Como resultado deste esforço, o 
interesse nacional tem sido ignorado em favor do interesse étnico. Este foi o caso 
durante o longo reinado da monarquia feudal dos tutsis. O triunfo da Revolução 
Social de 1959, que restabeleceu a justiça e preparou o reinado da democracia, 
deveria ter posto um fim à luta étnica interna para a substituição da concorrência 
eleitoral. Mas, isso não levou em conta a obstinação dos senhores feudais tutsi, 
que organizaram imediatamente, interna e externamente, a contra revolução. A 
guerra de outubro é só uma extensão desta contra-revolução, cujo objetivo é a 
minoria tutsi recuperar o poder.217 [tradução própria]218 
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 Doc.: Manifesto da Coligação para Defesa da República, 1992, in: Prosector v. Ferdinand 
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setence, dezembro de 2003, p. 83. 
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 The three ethnicities must therefore resolve to co-exist in peace, each defending its own interest 

but in the spirit of national interest. National unity does not presuppose the symbiosis of the ethnicities 
but rather collaboration in diversity for the development of the nation as a whole. 
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 This said, it must be recognized that socio-political relations in Rwanda have been characterized 

since the existence of the country by a real antagonism between the hutu and tutsi ethnic groups, who 
vie and fight for power. As a result of this struggle, the national interest has long been ignored in 
favour of ethnic interest. This was the case during the long reign of the tutsi feudal monarchy. The 
triumph of the Social Revolution of 1959 that re-established justice and prepared the reign of 
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Nesse trecho do manifesto do CDR, podemos observar ,num primeiro 

momento, o mesmo discurso de uma valorização étnica, em que cada grupo deveria 

defender o seu próprio interesse, visando sempre um interesse nacional, levando a 

diversidade a um maior desenvolvimento de Ruanda, já que com cada grupo 

defendendo os seus próprios interesses, chegar-se-ia a uma união nacional. 

Num segundo momento, o Manifesto passa propagar uma divisão de 

disputas sócio-políticas entre tutsis e hutus, que, dentro desta disputa, defendiam o 

seu próprio interesse étnico sem se importar com o interesse nacional de Ruanda.  

Porém, nessa disputa étnica, entre tutsis e hutus, o manifesto supôs que 

apenas quando os tutsis estariam no poder o interesse étnico tutsis era maior que o 

interesse nacional, ao contrário de quando supostamente os hutus estavam no 

poder, que trouxeram uma “concorrência eleitoral” que levaria ao verdadeiro 

interesse nacional e não o interesse de uma minoria étnica apenas. A ameaça ao 

interesse nacional de Ruanda estaria sempre nas mãos dos tutsis, inclusive na 

invasão da FPR, que também é entendido pelo documento como sendo mais um 

processo “contra-revolucionário, cujo objetivo [era] a minoria tutsi recuperar o poder”. 

É evidente e importante ressaltar novamente, que essa análise histórica 

simplista e bipolarizada entre tutsis e hutus aprofundada tanto pela Kangura, assim 

como pelo CDR, não condiz com o processo histórico ruandês, conforme vimos no 

capítulo anterior. O propósito dessa fala, até o momento, nos apresenta como um 

modo de buscar uma maioria social a partir de um discurso de orgulho étnico. 

No entanto, esses discursos étnicos ainda não correspondiam aos anseios 

e apreensões da grande maioria da população ruandesa, que continuavam a se 

relacionar normalmente com seu vizinhos e amigos tutsis, frente a um conflito 

                                                                                                                                                         
democracy should have put an end to the interethnic struggle to replace it with electoral competition. 
But this did not take into account the stubbornness of the feudal tutsi lords who immediately 
organized, internally and externally, the counter-revolution. The war of October is only the extension of 
this counter-revolution whose aim is for the tutsi minority to recover power. 
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político e militar que avançava o país na disputa entre o governo de Habyarimana e 

a FPR. 

Dessa forma, existiam outros entendimentos acerca da guerra civil que 

encontrariam mais respaldo frente a população, principalmente aquela das regiões 

rurais, que viviam uma grande apreensão com o conflito e com a possibilidade de 

perder tudo que havia conquistado em uma vida. E a Kangura passou a entender 

isso, conforme podemos observar no seguinte editorial da revista de julho de 1991: 

 
...Todos nós sabemos que, com a exceção de alguns hutus como o Kanyarengwe 
e Bizimungu, os refugiados que se tornaram Inyenzi-Inkotanyi219 são todos 
descendentes dos tutsis. (...) Os hutus devem entender que não são todos que 
estão travando uma guerra com os tutsis, porque os tutsis querem recuperar o 
poder que foi tirado deles pelos hutus, todo mundo pode ver isso. Se você olhar 
bem, você verá que 85% dos tutsis que vivem no país estão de alguma forma, 
relacionados com os refugiados Inyenzi-Inkotanyi que vieram nos atacar...220 
[tradução própria]221 

 

Nesse trecho é possível observar uma leve mudança na fala da Kangura, já 

que o inimigo deixa de ser todo e qualquer tutsi, o que configuraria uma divisão 

étnica dentro de Ruanda. O verdadeiro inimigo para a Kangura seriam os membros 

da FPR, que, supostamente, seus partidários seriam “todos descendentes dos 

tutsis”. Porém, o próprio documento confirma que existem exceções, como é o caso 

mais conhecido de Kanyarengwe e Bizimungu, mas é importante ressaltar que 

dentro da FPR não existiu uma coesão étnica, já que a oposição armada era 

composta tanto por tutsis, como por hutus, possuindo uma proporção maior de tutsis 

devido aos descendentes dos refugiados da Revolução hutu, mas esta oposição 
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 Doc.: Revista Kangura, nº 19, julho de 1991, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco 
Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 
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 …We all know that with the exception of a few hutus such as Kanyarengwe and Bizimungu, the 

refugees who have become Inyenzi-Inkotanyi are all descendants of the tutsis. (…) The hutus must 
understand that they are not all waging the war as the tutsis, because everyone can see that, the 
tutsis want to regain the power that was taken from them by the hutus. If you look closely, you will see 
that 85% of the tutsis who live in the country are somehow linked with the refugees from which come 
the Inyenzi-Inkotanyi who attack us… 
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armada também era composta por oposicionistas hutus que foram exilados no 

decorrer do governo de Juvenal Habyarimana. 

Contudo, o documento, apesar de diminuir as acusações a todo e qualquer 

tutsis, a fim de focar nos refugiados Inyenzi-Inkotanyi,  nas “baratas-intocáveis”, 

demonstra uma percepção da FPR como sendo uma organização mais atrelada aos 

antigos monarquistas do período colonial ruandês, e que possuem o intuito de 

“recuperar o poder que foi tirado deles”.  

Mesmo buscando uma dissociação entre qualquer tutsi e a FPR, colocando 

essa como uma organização de exilados, a Kangura ainda ressalta que 85% dos 

tutsis ruandeses possuem alguma forma de envolvimento com a Frente Patriótica 

Ruandesa, o que tira o tom de acusação acerca dos tutsis para colocar no mínimo 

uma dúvida na população. 

A construção de tal argumento de uma relação entre a FPR, uma 

organização monarquista e alguns tutsis ruandeses permanece na revista Kangura 

nas edições seguintes, conforme podemos observar no seguinte trecho retirado da 

publicação de fevereiro de 1993: 

 
Quando os tutsis foram depostos por uma revolução popular em 1959, eles 

nunca mais dormiram em seus louros. Eles têm feito muitos esforços para 
restaurar a monarquia usando suas mulheres Bizungerezi e dinheiro que parecem 
ter substituídos as vacas. No passado, a vaca era símbolo de riqueza. 

Quem pode estabelecer a diferença dos Inyenzi que atacaram em outubro de 
1990 e daqueles que atacaram na década de 1960? Eles são os mesmos. Os 
primeiros são descendentes destes últimos. A maldade é a mesma. Todos esses 
ataques procuram restaurar a monarquia e o feudalismo [Ubuhake]. Os crimes 
abomináveis cometidos pelos atuais Inyenzi contra os cidadãos são lembretes 
daqueles crimes cometidos por seus pares: matando, pilhando, estuprando 
meninas e mulheres... 222 [tradução própria]223 
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 When the tutsis were overthrown by the people's revolution in 1959, they have never slept again 

on their laurels. They have been doing their utmost to restore the monarchy by using their women 
Bizungerezi and money which seems to have replaced cows. In the past, cows were symbols of 
richness. 
Who can establish the difference between the Inyenzi who attacked in October 1990 and those of the 
1960s? They are all the same. The former are the offspring of the latter. Their wickedness is the 
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Nessa edição as associações históricas entre a FPR e o projeto 

monarquista do período colonial continuam, com a insinuação de que práticas 

tradicionais abolidas pela Revolução hutu de 1959, como o ubuhake, poderiam 

voltar, e a prova de tal argumento seriam os próprios abusos, ou “crime 

abomináveis”, cometidos pela FPR no decorrer da Guerra Civil. Porém, nesses 

documentos, a revista demonstra que uma das formas que os “inyenzis” buscam 

retomar o seu poder seria também pelo dinheiro, que se caracteriza como uma nova 

forma de domínio,substituindo o papel que o gado possuía no decorrer do período 

colonial, conforme vimos no capítulo anterior. 

Uma explicação recorrente para as tensões que Ruanda atravessava que 

vai ser valorizada tanto pela Kangura, assim como pela RTLM, e que encontrou um 

maior respaldo com grande parte da população, foi o entendimento da invasão da 

FPR enquanto uma invasão atrelada aos setores mais ricos da sociedade, que 

seriam supostamente composto por tutsi, num discurso que realiza uma espécie de 

fusão entre as etnias ruandesas e as atividades financeiras do país, conforme 

podemos observar num primeiro momento nesta transcrição de uma transmissão da 

RTLM de dezembro de 1993: 

 
Isso me lembra Shamukiga. Quando ele ouviu que mais de cem pessoas tinham 

se reunido no Hotel Meridien Umubano para o lançamento da Radio RTLM e 
supostamente arrecadaram dois milhões [de francos ruandeses], ele disse: Isto é 
incrível! hutus são realmente incríveis! Como você verá, o dia que nós decidirmos 
lançar uma estação de rádio tutsi, eu trarei cinco tutsis juntos e arrecadarei cem 
milhões.” Hein! Você ouviu isso? (batendo sua língua contra o céu da boca). Bem, 
isso é verdade. Embora  eles reclamem que tem sido tratados injustamente, eles 
são os que possuem todo o dinheiro. Pessoas que olharam os debitadores da 
Poupança,  constataram que a maioria deles eram simples tutsis. Sim! Ou as 
mulheres tutsi! Quanto aos hutus...,os filhos de pais agricultores são realmente uns 
“cabeças-de-vento”. 224

 [tradução própria]225 

                                                                                                                                                         
same. All these attacks sought to restore the monarchy and the feudality [Ubuhake]. The abominable 
crimes committed by the present Inyenzi against the citizens are a reminder of those committed by 
their peers: killing, looting, raping young girls and women.… 
224

 Doc. Transmissão da RTLM, Kantano Habimana como locutor, dezembro de 1993, in: Prosector v. 
Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-
T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 124. 
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é possível perceber no documento que ao retratar um episódio de 

inauguração da RTLM, expõe uma suposta conversa que teria realizado com um 

tutsi chamado Shamukiga, sobre o financiamento da rádio. Para o radialista, o 

esforço que mais de cem hutus teriam realizado para acumular dois milhões de 

francos ruandeses não seria o mesmo caso se os tutsis quisessem abrir uma rádio 

própria, já que com apenas cinco tutsis o dinheiro arrecadado poderia ser muito 

maior. 

Ao apontar esta diferença, o locutor destaca a população tutsi como a 

verdadeira detentora do dinheiro em Ruanda, realizando a maioria dos débitos nas 

poupanças, enquanto que os hutus continuam com o trabalho árduo de agricultores. 

Assim, pressupõe-se uma diferenciação entre tutsis e hutus a partir de critérios 

financeiros e não apenas étnicos ou históricos, evidenciando o quanto no período do 

genocídio tais definições eram complexas e plurais, flutuando em diferentes direções 

e definições de identidade. 

Essa flutuabilidade de identidades era tão frequente que no decorrer do 

genocídio em 1994, a partir da queda do avião presidencial e a subsequente morte 

de Juvenal Habyarimana, discutia-se abertamente na RTLM qual era o propósito do 

conflito que o país atravessava, suas finalidades, objetivos e quem era o principal 

inimigo a ser combatido. É possível observar essa dubiedade de percepções em 

duas transcrições de transmissões da RTLM com um caráter distinto, sendo que 

ambas foram realizadas no mesmo dia em maio de 1994: 

 
Enquanto a FPR lutar contra nós, nós a consideraremos como nosso inimigo, 

um inimigo de todos os ruandeses, enquanto ela nos atacar e lutar contra nós, o 
consideramos como tal e nós lutaremos com ela da mesma forma. A razão pela 

                                                                                                                                                         
225

 This reminds me of Shamukiga. When he heard that over one hundred people had met in Meridien 

Umubano Hotel to launch Radio RTLM and reportedly raised two million [Rwandan francs], he said: 
“This is amazing! hutus are really amazing! As you will see, the day we decide to launch a tutsis‟ radio 
station, I will bring five tutsis together and raise one hundred million.” Hein! Do you hear that! (clapping 
his tongue against the upper gum). Well, this is true. Although they were complaining that they have 
been treated unfairly, they are the ones who have all the money. People who glanced at the debtors of 
the Savings Bank found that most of them were simply tutsis. Yes! Or tutsi women! As for the hutus…, 
the sons of the Farmers‟ Father are really scatterbrains. 
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qual eu digo que o inimigo é a FPR, é para distingui-los de outros que eles 
chamam de inimigo, mesmo eles não sendo realmente inimigos. Você está 
convidado a treinar e explicar à população a fim de evitar que qualquer pessoa 
possa levá-los a lutar uns contra os outros por conta de seu grupo étnico. Para ser 
um inimigo, ele deve pertencer a FPR...Um tutsi, um hutu, um Twa que não é um 
soldado da FPR não é nosso inimigo, nós não podemos dizer que aquele que é de 
um grupo étnico diferente seja nosso inimigo, aquele que é de outra região é nosso 
inimigo. A FPR frequentemente usa esses elementos a fim de buscar uma forma 
de se infiltrar.226

 [tradução própria]227 
 
 
A guerra que estamos travando, especialmente desde os primeiros dias em 

1990, foi dito para nos preocuparmos com as pessoas que queriam instituir a 
“democracia”... Nós temos falado, e agora novamente, que isso era mentira... 
Esses dias, eles proclamaram, eles disseram que os tutsis estão sendo 
exterminados, que ela estão sendo dizimados pelos hutus e outras coisas. Eu 
gostaria de dizer a vocês, queridos ouvintes da RTLM, que a guerra que estamos 
travando é realmente entre esses dois grupos étnicos, os hutus e os tutsis. 228

 

[tradução própria]229 

 

Enquanto na primeira transmissão podemos perceber que o locutor coloca 

como inimigo apenas os membros da FPR, independente do grupo étnico que estes 

pertencem, assim como ressalta que ninguém é inimigo apenas por ser de um grupo 
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 Doc. Transmissão da RTLM, locutor não identificado, 15 de maio de 1994, in: Prosector v. 
Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-
T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 143. 
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 The enemy who attacked Rwanda is known; he is the RPF-Inkotanyi. Here, I want to explain that 

the RPF is our enemy, no one will say that it is our brother while it will be fighting. This must be 
understood like that… Whenever the RPF fights us, we consider him as our enemy, the enemy of all 
Rwandans, whenever it attacks us and fights us we consider him as such and we fight him like that. 
The reason why I say that the enemy is the RPF is to distinguish it with another who they call an 
enemy although he is not really an enemy. You are asked to train and explain to the population to 
avoid whatever can lead them to fight each other because of their ethnic groups. Some people think 
that a person of different ethnic groups is your enemy. To be an enemy he must belong to RPF… A 
tutsi, a hutu, a Twa who is not a RPF soldier is not our enemy we cannot say that the one who is from 
a different ethnic group is our enemy, the one from another region is our enemy. RPF often uses these 
elements in order to seek a way to infiltrate. 
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T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 134. 
229

 The war we are waging, especially since its early days in 1990, was said to concern people who 

wanted to institute "democracy”… We have said time and again that it was a lie. …these days, they 
trumpet, they say the tutsi are being exterminated, they are being decimated by the hutu, and other 
things. I would like to tell you, dear listeners of RTLM, that the war we are waging is actually between 
these two ethnic groups, the hutu and the tutsi. 
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étnico ou região específica, a segunda transmissão reforça que o conflito que 

Ruanda percorreu desde o início de 1990 é uma guerra étnica entre tutsis e hutus.  

Dessa forma, encontramos percepções muito distintas, mas, a questão que 

se forma é: em que setores sociais tais percepções encontravam respaldo e eram 

levadas a cabo? Já que tais flutuabilidades condizem com a prática social ruandesa 

do período do genocídio, tanto que cada setor da sociedade ruandesa vai agir de um 

modo distinto frente ao processo, entendendo-o de diferentes formas. 

O entendimento que encontrava maior respaldo com a prática social da 

população rural era a fala que associava a guerra civil ruandesa com questões 

financeiras, o que preocupava diretamente esses ruandeses que estavam vivendo 

no limite nos últimos anos devido a crise financeira do país. As falas que mais 

preocupavam grande parte da população ruandesa (lembrando que 95% da 

população ruandesa era constituída de pequenos proprietários rurais) eram as que 

ameaçavam tirar o pouco que esta população possuía, conforme podemos observar 

na seguinte transmissão da RTLM de janeiro de 1994: 

 

Nesta guerra, neste turno rígido que hutus e tutsis estão girando juntos, colidindo 
em alguns outros, enganando alguns, a fim de fazê-los cair na luta... Eu tenho que 
explicar e dizer: "isto e aquilo... Os trapaceiros são assim e tal..." Você entende ... 
Se os tutsis querem voltar ao poder por truque”... Todo mundo tem que dizer: 
"Massa, seja vigilante... Sua propriedade está sendo levada embora. Está sendo 
tirado de você, aquilo pelo o qual você lutou em 1959. "Portanto, crianças, não me 
condenem.  Não tenho nada contra os tutsis, ou Twas, ou hutus. Eu sou um hutu, 
mas eu não tenho nada contra os tutsis. Mas nesta situação política, eu tenho que 
explicar: "Cuidado, os tutsis querem tirar as coisas dos hutus pela força ou 
truques”.230 [tradução própria]231
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 Doc. Transmissão da RTLM, Kantano Habimana como locutor, janeiro de 1994, in: Prosector v. 
Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-
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 in this war, in this hard turn that hutus and tutsis are turning together, some colliding on others, 
some cheating others in order to make them fall fighting… I have to explain and say: “This and 
that...The cheaters are so-and-so…” You understand… If tutsis want to seize back the power by 
tricks… Everybody has to say: “Mass, be vigilant… Your property is being taken away. What you 
fought for in ‟59 is being taken away.”… So kids, do not condemn me. I have nothing against tutsis, or 
Twas, or hutus. I am a hutu but I have nothing against tutsis. But in this political situation I have to 
explain: “Beware, tutsis want to take things from hutus by force or tricks”. 
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A transmissão acima expressa uma preocupação distinta com o conflito que 

Ruanda atravessava, não se trata apenas de uma guerra étnica entre tutsis e hutus, 

mas sim um conflito em que a “massa” pode perder a sua pequena propriedade 

conquistada a partir da reforma agrária subsequente à Revolução hutu de 1959, 

conforme vimos no capítulo anterior. Não interessava aqui se tutsis e hutus eram 

etnias rivais históricas, mas, sim, que um suposto risco imediato poderia trazer 

prejuízos para esta população rural. 

Conforme vimos anteriormente, o discurso meramente étnico, como os “10 

mandamentos hutus” não possuía um pleno respaldo da população ruandesa, ainda 

mais a da população rural sem acesso às mídias escritas. Nesse sentido, as 

preocupações com a propriedade, a terra, e também a qualidade de vida se torna 

central nos anseios da população rural ruandesa que adere ao genocídio.  

Podemos perceber tais preocupações na relação da terra e da propriedade 

rural assim como a aquisição de novos bens com o genocídio na própria fala de 

ruandeses de regiões rurais que participaram dele enquanto matadores.  

Relatos realizados ao jornalista Jean Hatsfeld e expostos em sua obra “Uma 

temporada de Facões” nos demonstram como o período do genocídio era entendido 

pela população rural de Ruanda, conforme podemos ver nos relatos do hutu 

Adalbert:  

Antigamente, quando voltávamos das lavouras, em geral não encontrávamos 
quase nada na panela (...).[durante as matanças] Quando voltávamos dos 
pântanos, pegávamos nos cabarés de Kibungo alguns frangos assados, pernis de 
vaca e bebidas, para compensar o cansaço. 

Com esse novo trabalho, estávamos transbordantes de vida. Não temíamos ficar 
esgotados de tanto correr pelos pântanos. E se no trabalho tivéssemos sorte, 
ficávamos alegres. (...) As preocupações tinham nos abandonado.”232 

 

 Adalbert coloca o genocídio em sua fala enquanto um “novo trabalho”, que o 

deixava menos preocupado, ou “transbordante de vida”, ainda mais com a boa 

alimentação adquirida nos cabarés, a base de frangos, vacas e bebidas, que eram 
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genocídio em Ruanda. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. p. 71 
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alimentos pouco disponíveis antes do genocídio. Dessa forma, o hutu Adalbert, 

realiza uma contra partida entre o período e trabalho nas lavouras e no trabalho do 

genocídio, sendo que no decorrer das lavouras, muitas vezes, a panela estava 

vazia. A comparação do trabalho das lavouras com o trabalho do genocídio também 

é percebida na seguinte fala da hutu Clémentine  

 

“Os homens partiam sem saber o que seria o cansaço do dia. Mas sabiam o que 
iam recolher no caminho. Voltavam com o rosto fatigado, mas sorridentes, faziam 
brincadeiras como nas temporadas de boas colheitas. Pelo jeito deles, via-se que 
levavam uma vida excitante.”233 

 

Clémentine, em sua fala, relata perceber uma aproximação entre os períodos 

de boas colheitas com o período do genocídio, já que os homens se comportavam 

de maneira semelhante, que, apesar do cansaço, estavam “sorridentes” e 

brincalhões frente a uma vida que Clémentine considera possivelmente excitante. 

Outro depoente que ajuda a entender essa relação da população rural com o 

genocídio, realizando paralelos entre o trabalho agrário e o trabalho genocida, é o 

hutu Ignace. Em seu relato, o matador diz: 

 

“As matanças podiam dar muita sede, muito cansaço e, volta e meia, muita 
repugnância. Mas eram mais frutíferas do que as lavouras. Sobretudo para quem 
possuía um terreno pequeno ou uma terra árida. Durante as matanças, qualquer 
um que tivesse braços fortes levava para casa tanto quanto um negociante de 
renome. (...) As esposas ficavam satisfeitas com tudo o que aquilo rendia. (...) 

Nós nos levantávamos ricos, nos deitávamos de barriga cheia, levávamos uma 
vida de fartura. A pilhagem é mais lucrativa do que a colheita, já que todos lucram 
de forma equânime.”234  

 

Podemos perceber em sua fala o reconhecimento do trabalho de matador 

enquanto uma tarefa difícil pelo cansaço e também pela repugnância. Mas, é 

possível notar que trabalhar no genocídio era uma tarefa que trazia mais ganhos do 
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que o trabalho como agricultor, possibilitando uma equiparação de ganhos entre 

aqueles que possuíam um terreno pequeno ou árido com um “negociante de 

renome”, ou seja, trazia ao pequeno produtor rural a sensação de uma vida muito 

mais lucrativa, farta e justa, já que “todos lucravam de forma equânime”. 

O matador também deixa transparecer em sua fala que o período do 

genocídio foi um momento lucrativo devido à realização de pilhagens. O que 

também é evidenciado na fala de outros matadores hutus, expresso nas respectivas 

falas de Élie, Pio e Alphonse: 

 

“As pilhagens nos revigoravam mais que as colheitas, e terminávamos a jornada 
mais cedo. Esse programa [, o genocídio,] nos pântanos era mais tranqüilo (...).”235 

“(...) não podíamos dizer que tínhamos saudade das lavouras. Estávamos mais à 
vontade naquele trabalho de caça, já que bastava se abaixar para colher os 
alimentos, as folhas de zinco e o butim. A matança era uma atividade mais brusca, 
porém mais valorizada.236” 

“o tempo havia melhorado imensamente a nossa vida, já que nos beneficiávamos 
de tudo o que antes nos faltava. A Primus cotidiana, a carne de vaca, as bicicletas, 
os rádios, as folhas de zinco, as janelas, tudo. Pensávamos que era uma 
temporada de sorte, e que não haveria duas”237 

 

As pilhagens, segundo os relatos acima, possibilitavam não apenas um 

trabalho melhor do que o trabalho das lavouras, mas também ganhos de bens 

materiais que antes faltavam na vida dessas pessoas, como é o caso das folhas de 

zinco, alimentos, bebidas, bicicletas ou rádios, que momentaneamente estavam 

mais disponíveis do que nunca, já que “bastava se abaixar para colher”. É evidente 

que tal brutalidade só é possível a partir de uma vida anterior já muito dura e cheia 

de carências, de modo a ser possível comparar constantemente um ato genocida 

com o trabalho campestre. 
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Essa percepção dos ganhos de bens materiais no decorrer do genocídio 

também é compartilhada pelo hutu Adalbert, que expõe uma cisão entre o trabalho 

do genocídio nos “charcos” e o rendimento material decorrente de tal ação, 

conforme podemos ver abaixo: 

 

“No fundo, não estávamos nem um pouco preocupados com o que tínhamos feito 
nos charcos; somente com o que aquilo nos rendia em matéria de bem-estar: as 
folhas de zinco apanhadas, as vacas agarradas, as janelas empilhadas e bens de 
todos os tipos.”238 

 

No entanto, no decorrer do genocídio, a terra e a propriedade rural tomam 

uma centralidade impar, tornando-se um dos principais focos das pilhagens, ou 

apropriação, possuindo uma particularidade na hora das divisões dos ganhos do 

“trabalho” genocida, conforme podemos perceber no depoimento do matador hutu 

Élie: 

“Com as matanças, nos tornamos tagarelas e gulosos. Só brigávamos por causa 
das partilhas, sobretudo dos lotes de terra e dos bananais. Tínhamos de estar 
vigilantes quanto aos densos bananais enfileirados às margens do akanyaru.”239 

 

Além de ressaltar novamente o entusiasmo das matanças, “tornando-os 

tagarelas e gulosos”, Élie aponta que esse sentimento mudava no momento de 

repartir os “lotes de terra e dos bananais”, evidenciando uma preocupação distinta 

com a propriedade rural, e com o modo que  seria partilhada, em que, segundo o 

hutu Adalbert: 

 

“Podíamos ficar malvados se ouvíssemos falar de um terreno fértil que já tivesse 
sido açambarcado nas nossas costas. Podíamos ficar mais malvados que nos 
pântanos, mesmo que já não carregássemos o facão.”240 
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A preocupação e destaque da propriedade rural na partilha dos “bens 

adquiridos” no genocídio era tamanha que a animação e o entusiasmo presentes no 

momento de compartilhar carnes, bebidas e outros pequenos bens desaparecia, 

dando lugar à exaltação, ou a uma “maldade” maior que no decorrer das matanças, 

para que os terrenos fossem “bem distribuídos”. Também podemos perceber essa 

exaltação na fala do hutu Léopord: 

“No centro da cidade, contávamos as façanhas do dia. Alguns exageravam o 
próprio placar, na esperança de ser recompensados mais tarde com um lote de 
terra mais fértil ou mais bem localizado. Os espíritos se exaltavam terrivelmente, 
assim que falávamos dos terrenos liberados pelos que morriam. Mal 
identificávamos, pelo nome, um lavrador decepado no pântano, e já discutíamos 
sobre seu terreno à noite.”241 

 

No depoimento acima pode-se perceber novamente a centralidade da terra 

na distribuição dos bens adquiridos no decorrer do genocídio, em que Léopord 

aponta que “os espíritos se exaltavam terrivelmente”, e que a distribuição era feita 

rapidamente ao final do dia. 

Nessa fala também é possível perceber que a distribuição de tais terrenos 

se dava a partir da “produtividade”, ou placar, dos matadores, ou seja, de acordo 

com a quantidade de pessoas que eram mortas, ou pela morte de uma pessoa 

específica. 

O entusiasmo com tal situação que país atravessava era tamanho, que, 

segundo o matador hutu Jean-Baptiste: 

 

“Se os inkotanyi não tivessem conquistado o país, pondo-nos em fuga [e o fim do 
genocídio], teríamos nos matado uns aos outros após a morte do último tutsi, 
tomados como estávamos pelo delírio dos terrenos que havia para dividir. Não 
conseguíamos mais parar de levantar o facão, de tal forma que lucrávamos com 
isso”.242   
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 A análise de Jean-Baptiste é muito interessante, apesar de se equivocar ao 

expor como uma situação hipotética o assassinato entre hutus para adquirir a 

propriedade alheia, já que no decorrer do genocídio ocorreram matanças de hutus 

com este intuito, principalmente quando um hutu era considerado um traidor 

podendo ser perseguido e perder as suas posses.  Mas,as acusações de traição 

eram vagas (podiam ser políticas, ou por proteger e ter relações com tutsis, ou ainda 

por se negar participar do genocídio) e muitas vezes tinham o intuito principal de 

desapropriar uma determinada vítima. 

O que também se destaca na fala de Élie é quanto a possibilidade das 

matanças ocorrerem independentes do tutsi, já que, mesmo sem essas vítimas, os 

conflitos poderiam prosseguir, assim como chegaram a efetivamente acontecer em 

alguns momentos do genocídio. Ou seja, para essa parcela da população, o projeto 

genocida, de aniquilação do tutsi não era o ponto central de suas ações, mas sim, os 

ganhos materiais, principalmente da propriedade da terra, que o período 

possibilitava. 

Apesar de não ser a força motriz que alimentava a ação de milhares de 

ruandeses impulsionados a cometer o genocídio (a população rural ruandesa), o 

discurso étnico se fazia presente durante os massacres, com isso a perguntas que 

devemos fazer é a quem servia esse discurso étnico extremado? Em que setores da 

sociedade esse extremismo acabava encontrando um maior respaldo? 

Antes de tudo, já sabemos que o discurso étnico em Ruanda pautado por 

distinções físicas não condiz com a realidade prática ruandesa, já que a 

miscigenação entre tutsis e hutus era comum, conforme vimos inclusive em 

documentos coloniais. Mesmo assim, o discurso étnico físico se fazia presente, 

trazendo uma série de complicações para se decisão de quem é a verdadeira vítima 

do genocídio. Em alguns casos, um ruandês poderia ser morto apenas por não 

participar do genocídio e possuir uma propriedade, sendo mais facilmente 

classificando como “traidor”.  
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Contudo, a parcela da população que propagava o extermínio étnico sabia 

de tais condições e buscava ter o controle dela para eliminar aqueles ruandeses que 

achava mais pertinente. Podemos refletir acerca deste impasse de identificação 

física entre tutsis e hutus, a partir da transmissão da RTLM de junho de 1994: 

 
Portanto Gahigi, uma vez na frente do microfone, por favor, explique a população 
que arma bloqueios que todos aqueles que tem nariz pequeno, magro, com a pele 
clara não é necessariamente um tutsi. Caso contrario, você pode achar que nós, os 
hutus, estamos matando outros hutus por confundi-los com os tutsis, por Inyenzi. 
Aonde nós iríamos assim? Você prende alguém e pede seu cartão de identificação. 
Você descobre que ele é um hutu. Se você não entender, vá ver um Conseiller e 
pergunte a ele, vá ver o bourgmestre e pergunte a ele. Na minha opinião, isso deve 
ser uma prioridade e tem que ser absolutamente respeitado nos bloqueios de 
estrada. 243

 [tradução própria]244 

 

Observa-se que, num primeiro momento, o locutor destaca a dificuldade de 

se identificar ruandeses tutsis e hutus apenas por diferenças físicas, seja pelo tom 

da pele ou também pelo tamanho do nariz, surgindo assim como um possível 

mediador de identificação a carteira de identidade étnica.  

De qualquer forma, o locutor destaca, e aponta que deve ser uma prioridade 

nas ações genocidas, que ao persistirem as dúvidas acerca da etnia de um 

determinado ruandês, este deveria ser conduzido à presença Conseiller 

(conselheiro) ou do Bourgmestre (prefeito), já que estes teriam a autoridade de 

determinar se este dado indivíduo deveria ou não ser assassinado. 

Isto mostra um importante dado dentro da hierarquia da condução do 

genocídio, em que as figuras políticas e administrativas possuíam o papel de 

coordenação e decisão durante as matanças, existindo uma estreita relação entre o 

                                                 
243

 Doc. Transmissão da RTLM, Gaspard Gahigi entrevista Hassan Ngeze, 14 de junho de 1994, in: 
Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-
52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 256.. 
244
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discurso de um extermínio étnico dos meios de comunicação ruandeses, e a figura 

de burocratas que participavam ativamente da administração do governo de 

Habyarimana. Não é a toa que a revista Kangura era financiada e administrada por 

membros do CDR, assim como a RTLM era uma rádio com apoio do estado ruandês 

e do MRND. 

O papel desses agentes burocráticos dentro do genocídio merece um maior 

destaque, mesmo porque, além de possuírem em grande parte do genocídio a 

função de coordenação, também foram quantitativamente uma força expressiva. 

 Ao realizar o levantamento profissional dos “perpetuadores”245 do 

genocídio, Straus nos mostra a importante participação destes agentes estatais, 

como por exemplo os “membros da comissão celular”, os “responsável por célula”, e 

ainda o “Agente governamental de agricultura”, que representaram respectivamente, 

4,3%, 2,4% e 1,5%  dos “perpetuadores”, entre outras figuras como “Líderes de 

Partidos Políticos”, e o próprio Conseiller. 

Apesar de percentualmente estes burocratas parecerem poucos, eles 

ganham um maior destaque ao considerarmos que 77,6% dos agentes do genocídio 

faziam parte da população rural (mesmo sendo estes 95% da população ruandesa), 

ou seja, esses burocratas representavam mais de 40% dos agentes que 

participaram do genocídio que não eram provenientes das regiões rurais de 

Ruanda.246 

A importância da participação destes agentes estatais fica ainda mais 

evidente ao levantarmos o andamento do genocídio em diferentes regiões de 

Ruanda, refletindo onde ele se iniciou mais rápido, e onde tardou a ser levado 

adiante, conforme levantamento de dados realizado por Straus.247 

 As regiões de Ruanda que possuíam um maior domínio do MRND ou do 

CDR, como é o caso dos distritos de Kigali-City, Kigali-rural, Kibungo, Gikongoro, 
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Cyangugu e Kibuye, foram regiões em que o genocídio iniciou-se de modo quase 

imediato a queda do avião presidencial de Habyarimana, muito devido a articulação 

dos políticos e burocratas da região. É claro que o apoio popular nessas regiões 

também foi obtido de um modo mais rápido, mesmo porque, tais localidades eram 

redutos da base política de Habyarimana, e, conforme vimos anteriormente, tal apoio 

político estava intimamente atrelado a produção local de café e banana, sendo que 

os distritos citados, com excesão de Kigali-City, eram grandes produtores de tais 

bens agrícolas. 

Em contra-partida, as localidades situadas mais ao norte de Ruanda, 

fazendo fronteira com Uganda, como é o caso de parte de Ruhengeri, Gisenyi e 

Byumba, foram regiões em que o genocídio tardou a ocorrer e quando ocorreu foi 

algo mais pontual e não em larga escala, como em outras regiões do país. Tais 

distritos possuíam maior domínio de partidos oposicionistas e até da Frente 

Patriótica Ruandesa, mesmo sendo as regiões que possuíam a menor concentração 

de tutsis (sendo apenas 0,6% em Ruhengeri, 3,5% em Gisenyi e 1,9% em Byumba). 

Na mesma medida, regiões centrais como Gitarama e Butare também eram 

dominadas pela oposição ao governo de Habyarimana, ainda mais pelo amplo 

número de relações que existiam entre tutsis e hutus, já que estes distritos possuíam 

a maior concentração de tutsis, com respectivamente 13% e 21,7% da população 

local. Nessas regiões oposicionistas, com uma ampla concentração de tutsis e uma 

produção agrária menor, o genocídio chegou a tardar até quinze dias para se iniciar. 

A resistência ao genocídio nas regiões de Gitarama e Butare é bastante 

simbólica para entendermos a condução do genocídio, já que a união entre tutsis e 

hutus, principalmente em Butare, fez com que a articulação do genocídio buscasse 

primeiro aniquilar os políticos oposicionistas (independente do grupo étnico) e 

também trazendo ruandeses de outras regiões dispostos a cometer o genocídio, já 

que seus habitantes não compactuaram com a promoção das matanças. 

Assim, fica evidente o papel de promotor, centralizador e de coordenação 

dos agentes estatais em regiões controladas pelo governo de Habyarimana, 
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enquanto que em regiões oposicionistas encontramos uma maior resistência. O 

discurso extremista propagado pela Kangura e pela RTLM possuía laços mais 

profundos com o próprio extremismo de setores mais conservadores do CDR e do 

MRND. 

Porém, essa mobilização é ponte entre os agentes estatais governistas que 

visavam efetivamente aniquilar a oposição entendida na figura do tutsi e de hutus 

traidores e a população rural que era impulsionada ao genocídio a partir de múltiplas 

questões, como seus ganhos materiais e sua relação com a terra. Era efetivamente 

realizada por grupos paramilitares que se situavam entre os dois setores, como é 

caso da Interahamwe248 e o Impuzamugambi.249 

Ambos os grupos são formados no início da década de 1990, a partir da 

juventude política do MRND e do CDR, respectivamente, mas que com o aumento 

da tensão política no decorrer da década de 1990, são transformados em grupos de 

guarda e proteção de seus respectivos líderes políticos, levando a um progressivo 

aumento de seu treinamento e militarização. 

O agravamento da crise econômica em Ruanda e o aumento do 

desemprego entre os jovens, além dos conflitos entre a FPR e o governo de 

Habyarimana que desabrigou e forçou o deslocamento de milhares de ruandeses, 

fez com que a Interhamwe e o Impuzamugambi se tornasse, locais de refúgio e 

oportunidade, trazendo novos membros. Estima-se que, durante o genocídio, os dois 

grupos possuíam algo em torno de trinta à cinquenta mil membros armados e 

estimulados a cometer o genocídio em nome de seus líderes políticos.  

Desta forma, tais grupos iam à comunidades ruandesas distantes para 

estimular, ameaçar e treinar a população rural local para que elas aderissem ao 

genocídio. 
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Portanto, podemos perceber na prática histórica desta imensa população 

rural hutu ruandesa motivações que provém tanto de um caráter étnico, já que o 

discurso contra o tutsi se fazia presente, mas também de uma flutuabilidade 

classista, em que a população rural de pequenos produtores agrícolas se 

impulsionava ao genocídio por motivos de sua dura realidade prática e na sua 

relação histórica com a conquista da terra. 

Por outro lado, os grupos dirigentes e coordenadores do genocídio agiam 

com um discurso étnico muito mais forte, mas com o sustento prático de sua 

condição de classe dominante que pretendia se perpetuar no controle de um Estado 

com um modelo produtivo em vias de decadência e falência.  

 

 

 

3.3: A abolição do apartheid: Entre raças e classes. 

 

 

O término do apartheid, ou pelo menos de um sistema institucional que visava 

segregar e super explorar a população negra sul-africana terminou oficialmente em 

1994, com a eleição de Nelson Mandela pelo ANC, constituindo uma sociedade em 

que todos tinham o direito de serem iguais, porém, apenas perante a lei (o que nem 

sempre ainda ocorre na prática), e não uma efetiva igualdade social. 

As tensões e divisões da sociedade sul-africana persistiram após o apartheid, 

e em alguns casos até aumentaram. Se no início do século XX, conforme vimos, o 

Estado exclusivo aos brancos agredia, reprimia e matava a população negra mais 

pobre para que trabalhasse em condições de super exploração, assim como 

também podemos observar toda essa configuração no decorrer de todo o regime, 

durante o início do século XXI, o atual Estado sul-africano, composto tanto por 

Brancos como por Negros continua a agredir, reprimir e a matar a população sul-

africana mais pobre para que trabalhem em condições de super exploração. 
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O caso mais emblemático dos últimos anos foi a revolta dos mineiros sul-

africanos em agosto de 2012, quando a polícia (composta por negros e brancos) 

encurralou e abriu fogo contra os grevistas, resultando oficialmente em 34 mortos, 

porém, somados os mineiros que desapareceram nesse dia, o número sobe para 

mais de 50 mineiros negros mortos, além de centenas de pessoas feridas a bala.250 

Tal ação só tem um paralelo com a própria ação da polícia do apartheid, 

como no já citado massacre em Shaperville em 1960, quando um grupo de sul-

africanos negros protestaram contra o apartheid se apresentando aos postos de 

checagem sem apresentar passes, o que levou a uma reação desproporcional da 

polícia que também utilizou armas de fogo em pessoas que estavam encurraladas, 

fazendo dezenas de mortos. 

As tensões e reivindicações dos trabalhadores negros sul-africanos em 

Marikana, mais especificamente na mina de Platina, da empresa norte americana 

Lonmin, evidenciam o que efetivamente foi a transição do apartheid para a “nova 

África do Sul”, já que esses mineiros, mesmo levantando bandeiras históricas que 

permanecem desde a luta contra o apartheid (principalmente uma melhoria da 

condição de vida dos trabalhadores negros mais pobres e um maior acesso a terra 

da população negra), foram reprimidos por aqueles que conduziram o processo de 

transição e que hoje estão no controle do Estado, ou seja, a aliança entre o 

Congresso Nacional Africano (ANC), o Partido Comunista da África do Sul (PCAS), e 

o maior sindicato do país, o Cosatu. 

Com o início da greve em setembro de 2012, tanto os partidos da base 

governista, como os sindicatos, consideraram as ações e reivindicações dos 

trabalhadores negros sul-africanos como uma proposta abusiva, apesar da Lonmin 

ser uma das maiores produtoras de minérios do mundo e ter seus trabalhadores mal 

remunerados. 
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Como já citamos, a repressão inicial do governo foi brutal, porém, ainda mais 

brutal, foi o governo do ANC de Zuma utilizar de leis típicas do apartheid para 

reprimir esses trabalhadores, já que prendeu cerca de cem manifestantes por 

“cumplicidade em assassinato”, acusando-os de serem os verdadeiros culpados da 

morte de companheiros de trabalho, ao invés da polícia e do governo. Segundo essa 

lei, os culpados pela ação da polícia são aqueles que teriam “incitado-a” a cometer 

os crimes, de modo que a vítima se torna legalmente o culpado.  

A pressão popular contra o governo, e a onda de greves que tomou conta das 

minas sul-africanas em diferentes regiões (levando mais de cem mil mineiros sul-

africanos a cruzarem os braços) e um início de greve em setores agrícolas, 

siderúrgicos e têxteis, fez o governo recuar, mas a todo instante se posicionou 

contrário às manifestações e não impediu ameaças às principais lideranças que 

surgiam em tal movimento. A própria cúpula do Partido Comunista Sul-africano 

pediu abertamente a prisão e punição aos líderes dessas manifestações, que, 

segundo ela, possuíam um caráter anárquico. 

Contudo, a “acusação” de anarquismo existia devido ao surgimento de novas 

organizações partidárias com um caráter socialista, que passariam a concorrer com 

o Partido Comunista, mas é evidente que tais organizações não estavam atreladas 

ao anarquismo. Esse apontamento de um anarquismo também provinha da própria 

União Nacional dos Mineiros (NUM), que também não reconhecia a greve destes 

trabalhadores. 

A organização desses trabalhadores negros em muito se assemelham as 

organizações anti-apartheid, não só pelo seu não reconhecimento e repressão das 

autoridades, mas também como as suas propostas. 

Essa “nova” África do Sul, que continua a reprimir a sua população mais 

pobre com mecanismos semelhantes aos utilizados no período do apartheid é um 

produto direto do modo como a transição foi conduzida tanto pelo Partido Nacional, 

como pelo Congresso Nacional Africano. Porém, a sua consolidação efetiva se dá 

na condução política do ANC, que, apesar de em alguns momentos se dizerem 
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amarrados ou impossibilitados pela nova constituição, pouco se fez para modificar 

os pontos polêmicos, principalmente o direito a propriedade, mesmo possuindo no 

congresso uma ampla maioria (próxima de dois terços) para implementar mudanças 

constitucionais251. 

 É possível que tais mudanças não interessem tanto à cúpula do ANC, assim 

como o seu novo compromisso com os setores dirigentes da nova (e da velha) África 

do Sul, o que é ainda mais evidente na política econômica de 1996, denominada 

“Growth Employment and Redistribution” (GEAR) do governo Mandela. 

Esse programa econômico que se dizia focado no crescimento, no emprego e 

na redistribuição possuía metas audaciosas, como a criação de quatrocentos mil 

empregos ao ano e um crescimento econômico de 6% ao ano a partir de 2000, o 

que levaria a África do Sul a abolir também a segregação econômica do país. 

Porém, na prática, durante estes anos o desemprego cresceu na África do 

Sul, assim como a qualidade dos empregos, além de ocorrer um consequente 

crescimento da pobreza e da desigualdade, o que também resultou na queda da 

qualidade de vida da população.  

Só durante os anos de 1995 e 2000, a população abaixo da linha de pobreza 

passou de aproximadamente oito milhões e meio para onze milhões e meio de 

pessoas. Mais recentemente, em 2006, esse número retornou para os oito milhões e 

meio. 252 Na mesma medida, a desigualdade social na África do Sul aumentou 

consideravelmente nos últimos anos, passando a ocupar com frequência as últimas 

posições do mundo no índice Gini. 253  

A qualidade de vida, principalmente do trabalhador sul-africano, continuou 

muito baixa, levando, inclusive, a uma queda na expectativa de vida da população254 
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 A expectativa de vida na África do Sul em 1990 era de 61,5 anos, passou para 54,8 anos em 2000 
e chegou a 52,8 anos. Esta queda na expectativa de vida está também atrelada ao aumento da 
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e um aumento do índice de mortalidade infantil.255 Atrelados a esses índices, 

também está o alto desemprego que se estabeleceu acima dos 20%, chegando, em 

2013, a mais de 25% da população. 

A ampliação da pobreza e da desigualdade social na África do Sul é uma 

consequência direta do GEAR, já que possuía como prioridade a liberalização do 

comércio externo, dos controles cambiais, além de uma flexibilização do mercado de 

trabalho, com uma redução dos déficits orçamentários, assim como uma adoção de 

políticas monetárias restritivas e um amplo programa de privatizações. Ou seja, o 

ANC seguiu grande parte das recomendações neoliberais do Fundo Monetário 

Internacional e do Banco Mundial.256 

A população sul-africana que havia depositado grandes expectativas de 

mudanças na qualidade de vida da maioria da população ficou decepcionada com 

tais ações, porém o ANC trouxe também uma desmobilização das massas, 

cerceando qualquer crítica interna ao modelo neoliberal, expulsando seus partidários 

que buscavam os programas mais antigos do partido. Qualquer crítica ao ANC 

também poderia soar como uma crítica pró apartheid, enquanto o governo fazia 

justamente aquilo que o apartheid havia programado para a transição. 

O modo que a transição foi conduzida fez com que, ao invés de possibilitar 

um pleno combate contra as mazelas da sociedade sul-africana (como a pobreza e a 

desigualdade frutos de um sistema econômico desigual e racializado), apenas um 

grupo restrito da população negra tivesse um maior acesso aos meios de produção. 

 Essa pequena parcela da população de origem negra, formada 

principalmente de antigas figuras públicas políticas e também sindicais, passou a 

possuir um comportamento muito próximo à aquele que era verificado pelos setores 

dominantes brancos da sociedade sul-africana, conforme foi destaque em 1996 pela 

revista The Economist: 
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Para todos os medos que os ressentidos socialistas da ANC iriam confiscar a 

riqueza, a nova geração compartilha as mesmas aspirações capitalistas como a 

antiga. Embora a renda dos negros seja apenas um sexto da renda dos brancos, 

uma elite negra está subindo nas costas de empregos públicos e na promoção de 

negócios negros. Eles estão se movendo para os subúrbios arborizados, como 

Kelvin e Sandtop, e adotam os símbolos exteriores de prestígio - a BMW, a piscina, 

o jogo de golfe e a empregada negra – que também lembram o status e consciência 

dos brancos.257 [tradução própria]258 

 

Apesar da notícia da The Economist possuir um tom muito mais de alívio do 

que de crítica, podemos perceber como o comportamento dessa nova classe 

dominante é muito próximo do comportamento das antigas (e ainda existente) 

classes dominantes do apartheid, mudando consideravelmente o seu modo de vida 

para se encaixar dentro de uma prática social que era entendida como a 

correspondente. 

No entanto, não podemos deduzir que essas consequências foram apenas 

paradoxais ou frutos da desatenção da cúpula do ANC no processo de transição. A 

formação de uma classe dominante negra era uma das prioridades do Congresso 

Nacional Africano, principalmente do sucessor de Nelson Mandela (e um de seus 

vice-presidentes) Thabo Mbeki que tinha a convicção que o combate ao racismo 

deveria passar por uma criação de uma burguesia negra para que os meios de 

produção fossem desracializados.259 

A criação e participação de uma nova classe dominante multi-racial, composta 

tanto pela antiga dominação exclusiva da população branca, que era sustentada 

com o regime do apartheid, e também por essa nova classe dominante negra, 

composta tanto por uma elite burocrata e sindical, como por um novo empresariado 
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negro, que trouxe uma nova ruptura para as relações e práticas entre diferentes 

classes sociais e a identidade étnico-racial. 

Conforme já vimos anteriormente, o apartheid trouxe uma aproximação entre 

a identidade negra e as classes dominadas da sociedade sul-africana, como 

operários e trabalhadores rurais, enquanto que antes do regime de segregação 

racial existia uma relação com um caráter mais étnico composto por uma dubiedade 

entre a experiência de ser um trabalhador e de suas práticas tradicionais. 

Porém, agora, pela primeira vez, existem dentro de uma lógica capitalista da 

África do Sul classes dominantes compostas tanto por brancos, como por 

negros,apesar de já existir no decorrer do apartheid uma elite burocrática negra, 

porém ainda muito subordinada. Desse modo, ocorre uma mudança interessante no 

modo que essa nova classe dominante negra é entendida por grande parte da 

população negra dominada. Com essa ascensão social e classista de alguns negros, 

essas pessoas passam cada vez mais a serem entendidas e denominadas com o 

termo umlungo260, que no decorrer do apartheid era o termo destinado para a 

população branca dominante. Ou seja, ocorre uma parcial ruptura na ambígua 

identidade entre classes e “raças”, já que ser negro não é mais uma identidade 

apenas que se aproxima dos setores dominados da sociedade sul-africana, mas 

também dos dominantes. 

Isso nos evidencia como essa construção de identidades e práticas estão 

atreladas e são inseparáveis na sociedade sul-africana, em que um indivíduo ao 

romper com a sua identidade de classe pode também levar a novos entendimentos 

raciais. Porém, nunca ocorre uma assimilação completa, já que, mesmo sendo da 

mesma classe social, parte da população negra e da população branca ainda 

mantém reservas entre si.  
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3.4: Uma nova Ruanda para os ruandeses e para o mercado 

 

 

 O término do genocídio, em julho de 1994, quando o conflito já havia se 

desgastado destruindo grande parte do país, resultou na vitória e conquista de 

Ruanda pelo exército da Frente Patriótica Ruandesa, com exceção da região urbana 

e rural de Kigali que naquele momento havia sido invadida por regimentos das 

forças armadas francesas com o intuito de amenizar o conflito que perdurava 

meses.261 

 A vitória da FPR trouxe uma grande legitimidade frente a comunidade 

internacional e também aos ruandeses contrários ao conflito promovido entre os 

governantes da linha de Habyarimana e a oposição política e militar, promovendo o 

General Paul Kagame como a mais nova e importante figura política ruandesa, 

ficando ao seu cargo o processo de transição para um regime baseado numa 

democracia eleitoral. 

 Passadas já quase duas décadas, o General Kagame ainda se mantém no 

maior cargo executivo do país, comandando o processo de transição entre os anos 

de 1994 e 2003, e sendo eleito duas vezes com mais de 90% dos votos nas eleições 

de 2003 e 2010 para dois mandatos de sete anos, garantindo assim, um governo até 

2017, totalizando vinte três anos contínuos, superando a Segunda República de 

Habyarimana que perdurou vinte e um anos. 

 Assim como Habyarimana foi um dia, Kagame é ainda hoje uma figura bem 

quista pela comunidade internacional, apesar de sofrer críticas pontuais acerca do 

modo como conduz a sua política interna. Mas, em termos econômicos, Kagame 

possui um grande reconhecimento pelo ocidente, sendo eleito um dos melhores 
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políticos africanos e uma das personalidades mundiais, o que na grande parte das 

vezes acabam minimizando os problemas internos enfrentados pelo seu governo. 

 Em âmbitos políticos, Ruanda permanece um país restrito e fechado, 

impedindo muitas vezes a articulação da oposição política e midiática que é 

duramente perseguida e até exilada, principalmente nos momentos de realização 

eleitoral, em que poucos candidatos conseguem se candidatar e se promover frente 

a população. 

 A perseguição realizada por Kagame alcança certa legitimidade frente a 

população devido ao seu discurso de união nacional e de supressão das identidades 

étnicas de tutsis e hutus, em que todos aqueles que nascem em Ruanda são apenas 

ruandeses. Dessa forma, qualquer fala política que relembre tais categorias étnicas 

acabam sendo proibidas de exercer a política livremente no país, já que estariam 

promovendo a desunião dos ruandeses e semeando os princípios do genocídio. 

Mas, conforme vimos no tópico anterior, o genocídio ruandês vai muito além de uma 

mera divisão ou desunião étnica entre tutsis e hutus. 

 Mesmo com tais posicionamentos políticos, Kagame ainda possui boas 

relações com muitos países ocidentais, o que é sustentado principalmente pela sua 

agenda econômica, ainda mais pelo fluxo financeiro de doações de Ongs e de 

múltiplos governos que Ruanda passa a receber após o genocídio, aumentando o 

interesse de muitos neste pequeno país. 

 Podemos refletir sobre a relação do General Paul Kagame com o ocidente a 

partir da obra “Rwanda, inc”, de Patricia Crisafulli e Andrea Redmond,262 que 

escrevem esse livro para refletir acerca da política econômica de Kagame. Todavia, 

a obra, financiada pela VISA Inc (possuindo inclusive um prefácio do diretor 

comercial da empresa), mais parece um panfleto de propaganda do atual governo 

de Ruanda, buscando enaltecer a figura de Kagame e as conquistas que realizou 

para seu país. 
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 Na obra, Kagame é visto como uma figura chave para o desenvolvimento de 

Ruanda, já que a sua maneira de administrar o país não proveria “do modo africano 

tradicional” (conforme aponta a obra), mas sim de uma maneira “mais moderna”, 

parecida com o posicionamento de um diretor de empresa. 

Desta forma a liderança e o modo de governar de Paul Kagame é entendida 

como se tivesse: 

 

 fortes paralelos a um líder empresarial; [pois] sua visão é abrangente e exigente com 

atenção aos detalhes, e rígido para a execução. Na verdade, a maneira como ele 

conduz Ruanda - como um pró-setor privado, a economia de livre mercado com 

estruturas de governança que aumentam a transparência e defendem a tolerância 

zero para a corrupção.263 [tradução própria]264 

 

 A postura de Kagame no trecho acima se aproxima em muito de uma figura 

política neoliberal, com uma ampla crença no livre mercado e na ação da iniciativa 

privada, tanto que é comum dentro das obras de reconstrução do país, muitas delas 

financiadas por dinheiro de doações de Ongs, ocorrer a construção da infraestrutura 

e depois essa ser entregue aos interesses da iniciativa privada, como é o caso de 

estradas e de comunicações. 

No caso das comunicações, o General Kagame investiu 95 milhões de 

dólares para construir dois mil e trezentos quilômetros de fios para comunicação de 

celular e internet gestada pela iniciativa privada possibilitando que a quantidade de 

ruandeses com aparelhos celulares saltasse de 6% em 2006 da população para algo 

em torno de 45% em 2011.265 É evidente que tais números se apresentam como um 

avanço, mas o preço que a população ruandesa paga e ainda pagará por tal atitude 

já é conhecido por territorialidades que passaram por esse mesmo processo. 
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Mesmo com esse significativo aumento no acesso a telefonia móvel, e em 

outros setores econômicos do país, Ruanda continua sendo um país constituído pela 

pobreza, em que aproximadamente 45% da população vive na pobreza e 24% na 

extrema pobreza, sendo que a grande maioria destes ruandeses vivem em 

pequenos lotes rurais que retiram apenas a sua subsistência (80% da população 

ruandesa).266 

Porém, ao contrário do projeto de Habyarimana que se focava na produção 

rural, a grande preocupação de Kagame é com os centros urbanos de Ruanda, 

principalmente Kigali, investindo nestes locais para que eles fiquem mais atrativos, o 

que é percebido pelas autoras da obra Rwanda, Inc, que elogiam a segurança e a 

limpeza da cidade: 

 

Para muitos visitantes ocidentais de primeira viagem, o que muitas vezes é mais 

impressionante sobre Ruanda é o quão limpa é: quase não há lixo em qualquer 

lugar. O segundo é o quão seguro é. Uma mulher americana que agora vive em 

Kigali compartilhou conosco que, ao contrário de outros lugares na África, ela não 

pensa duas vezes antes de andar sozinha à noite carregando seu laptop e celular; 

nem a pessoa ou a propriedade está em risco. O principal motivo é a presença 

altamente visível de forças policiais e militares. Soldados em caminhões a caminho 

de suas estações ou com uma AK-47 em punho em uma esquina perto de um hotel 

frequentado por estrangeiros são constantes lembretes sobre a importância da 

segurança e da estabilidade em um país que conheceu a brutalidade indescritível e 

ainda enfrenta ameaças de ex-genocidas, que estavam por trás do genocídio de 

1994, e os seus apoiadores, alguns dos quais se refugiaram na fronteira no leste do 

Congo.267 [tradução própria]268 

 

 

                                                 
266

 Idem 
267

 CRISAFULLI, Patricia, REDMOND, Andrea, opus cite p 21 
268

 No original: For many first-time Western visitors, what is often most striking about Rwanda is how 
clean it is: there is almost no litter anywhere. The second is how safe it is. An American woman who 
now lives in Kigali shared with us that, unlike other places in Africa, she does not think twice about 
walking alone at night carrying her laptop and cell phone; neither person nor property is at risk. The 
main reason is the highly visible presence of police and military. Soldiers in trucks en route to their 
stations or toting AK-47s on a street corner near a hotel frequented by foreigners are constant 
reminders of the importance of security and stability in a country that has known unspeakable brutality 
and still faces outside threats from former genocidaires, who were behind the 1994 genocide, and 
their supporters, some of whom have taken refuge across the border in eastern Congo 
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Podemos perceber que as autoras valorizam a segurança do país devido a 

presença de militares nas ruas da capital e, principalmente, nas portas dos hotéis, 

para que os estrangeiros possam ir mais tranquilamente para Ruanda, numa 

inversão de valores, em que a própria população é reprimida ou carente de 

segurança. 

O investimento de Kagame na reconstrução de Ruanda passa principalmente 

pela reconfiguração dos centros urbanos para atrair empresas estrangeiras e seus 

possíveis investimentos na região, para tal o presidente busca reconstruir o centro 

econômico da capital que tem como seu novo ícone a Kigali City Tower, um arranha-

céu com mais de vinte andares, construído com iniciativa do governo. Porém, esta 

nova capital é também uma propagadora de novos valores sociais e culturais mais 

próximos dos ocidentais, em que são construídos shoppings para incentivar o 

consumo e também salas de cinema que propagam a indústria cinematográfica 

norte americana.269 

O compromisso com essa nova sociedade proposta por Kagame, que valoriza 

muito mais o meio urbano em detrimento ao rural, buscando se submeter às 

vontades do livre mercado, é tamanho que o General chegou a mudar a língua 

oficial do país, rejeitando a antiga língua colonial (o francês) e colocando em seu 

lugar o inglês, com a justificativa de que seria uma língua mais voltada aos negócios.  

Dessa maneira, até a educação ruandesa passou a ser realizada em inglês, 

num movimento oposto ao que comumente ocorre nos países africanos que obtém 

ou buscam uma maior independência, e que para se autofirmarem valorizam as 

línguas locais (como foi o caso da África do Sul após o apartheid em que o as 

tradicionais línguas nativas também se tornaram oficiais). Tal movimento que acaba 

por subsumir a cultura local em nome de uma imposição de mercado e cultural 

externa. 

                                                 
269
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O processo histórico traumático e o duro governo ruandês trouxeram para a 

população ruandesa toda uma inércia política e social, imobilizando a crítica às 

políticas governamentais ou a construção de propostas de novas soluções ou outros 

caminhos a serem seguidos pelo país. Até o momento, grande parte dos ruandeses, 

apenas assiste aquilo que é chamado pelo governo de sua reconstrução. 
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Considerações Finais 

 

 

Ao adentrarmos no processo histórico sul-africano e ruandês, pudemos 

perceber que ocorreu uma série de flutuabilidades entre diferentes identidades que 

perpassam por questões étnicas e de classes sociais, além de enfrentamentos 

“raciais” no contexto sul-africano, que estão atrelados a própria prática social e a 

experiência das populações locais envolvidas em ambos os processos. 

Desta forma, conforme as relações sociais foram se transformando 

radicalmente num curto espaço de tempo, principalmente a partir de uma inserção 

de modo de produção que explora o trabalho humano, também foram modificadas 

os modos que a própria população passou a atuar socialmente e politicamente em 

seu cotidiano. 

Porém, estas transformações no seio das sociedades africanas não ocorrem 

de modo a apagar o seu passado tradicional, mas sim a partir do próprio passado, já 

que é ele quem traz o suporte para as elaborações das experiências vividas neste 

processo. Isso ficou evidente ao problematizarmos o modo que as populações sul-

africanas e a população ruandesa começaram a trabalhar para o poder colonial (ou 

forças locais atreladas a esse). 

No caso sul-africano, o que se demonstrou mais significativo foi a transmissão 

de práticas sociais tradicionais, como o ritual de iniciação dos jovens, para o 

ambiente de trabalho, já que, para se tornarem adultos e participarem mais 

efetivamente de sua sociedade, os jovens nativos sul-africanos de diferentes grupos 

étnicos passaram a trabalhar em minas, fábricas e plantações numa espécie de 

ritual de passagem, precisando inclusive realizar uma tradicional circuncisão para 

irem trabalhar. 

Já em Ruanda, a maioria da população hutu é impulsionada pelo poder 

colonial a trabalhar cada vez mais nas plantações de café de seus senhores locais, 
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porém, esse aumento no ritmo de trabalho não se dá à revelia da percepção de 

mundo e prática social da sociedade banayaruanda, já que isto só é possível a partir 

da ubureetwa, que tradicionalmente permitia a utilização da força de trabalho desta 

população nas plantações. 

Em ambos os casos a tradição foi a ponte utilizada para a elaboração destas 

novas sociedades, que por sua vez, trouxeram um comprometimento da legitimidade 

das práticas sociais tradicionais que começaram a entrar num desequilíbrio.  

Ao experienciarem uma maior exploração do trabalho, ruandeses e sul-

africanos elaboraram de distintas formas como se constituía essa sua nova 

realidade. Essa elaboração vai ficar marcada principalmente por uma fusão da 

condição da exploração e a identidade étnica destes sujeitos históricos. 

No contexto sul-africano, percebemos que os nativos que eram submetidos a 

uma dura exploração do trabalho traziam problematizações e questionamentos que 

fundiam o ser zulu ou sotho com a de um trabalhador explorado, o que é 

evidenciado tanto nas práticas culturais tradicionais, como nas danças e cantos que 

fundem temáticas tradicionais e trabalhistas no ambiente de trabalho, assim como 

pela elaboração política partidária e sindicalista que também vai possuir uma 

diferenciação étnico-racial.  

Já em Ruanda a relação entre ser um hutu e um trabalhador explorado pelos 

donos de terras tutsis se tornou uma condição muito próxima, com uma ligação 

quase que direta. Assim, a condição de trabalhador e de um determinado grupo 

étnico (ou um setor desta etnia) passava a se fundir diante de uma prática social que 

trazia tal experiência. Tanto que em Ruanda, a experiência da exploração e 

subordinação dos hutus vai ser uma das forças motriz para que ocorresse a 

Revolução hutu em 1959. 

Porém, com o passar dos anos, a tradição dos grupos étnicos foi cada vez 

mais deixada de lado, o que também gestou uma maior interação entre os grupos 

étnicos, que, a partir desta experiência de convivência, percebem que suas 
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condições de vida são muito próximas, assim como os problemas enfrentados diante 

das classes dominantes. 

Essa interatividade permitiu uma nova percepção social que ia além das 

condições étnicas, se apoiando principalmente na condição de classe destes 

trabalhadores nativos. No caso ruandês, esse processo é mais objetivo, já que são 

gestadas experiências conjuntas que permitem uma maior interação entre tutsi e 

hutus pequenos proprietários de terra e produtores agrícolas, assim como a 

interação de tutsis e hutus que são profissionais liberais nas cidades.  

No contexto sul-africano, este processo possuiu um elemento extra: a divisão 

“racialista” e racista que a sociedade possuía entre a população branca e a negra, 

em que a maioria da população branca era pertencente às classes dominantes, 

enquanto que os diferentes grupos étnicos negros faziam parte das classes 

dominadas. 

Essa experiência conjunta de exploração vivenciada por uma grande parte da 

população sul-africana permite que ocorra num primeiro momento uma maior 

elaboração da condição do nativo africano enquanto um sujeito explorado e 

desprovido de direitos de cidadania, permitindo uma unidade em volta do Africano, 

permeando principalmente questões políticas e sociais. 

Mas o sufocamento deste movimento com o apartheid permitiu uma nova 

elaboração da exploração, que migra da condição do Africano para uma elaboração 

do negro, não apenas enquanto um agente histórico explorado no âmbito do 

trabalho, mas também subsumido culturalmente. Não é por menos, que o 

Movimento da Consciência Negra na África do Sul possuiu como sua principal arma 

de luta a afirmação cultural da população negra, mas essa afirmação ia além das 

antigas questões étnicas. 

O caminho percorrido tanto por sul-africanos como por ruandeses no decorrer 

do século XX que permitiu experiências dúbias entre classes sociais e grupos 

étnico/raciais tem tais características apresentadas de uma maneira mais clara no 

decorrer do processo de transição do apartheid sul-africano para a democracia 
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representativa no início da década de 1990 e durante a guerra civil ruandesa e o 

genocídio de 1994. 

Nestes processos, as relações étnicas, raciais e classistas afloram de 

diferentes modos, nos mostrando que a experiência vivida no século XX não pode 

ser entendida de modo retilíneo ou fechada em diferentes etapas. Em todos os 

momentos podemos perceber que diferentes grupos sociais valorizam diferentes 

concepções de sua sociedade, ora retomando as antigas tradições e costumes, 

como é o caso do Inkatha na África do Sul, ou do Poder hutu em Ruanda. 

Em outros momentos afloram também práticas sócias que permeiam uma luta 

de classe, como é o caso das constantes greves na África do Sul, ou ainda algumas 

ações genocidas em Ruanda, tendo em vista a existência de alvos preferenciais que 

possuíam maiores propriedades ou donos de negócios. 

Assim, podemos encontrar na África do Sul múltiplas interações raciais, 

étnicas e de classes: normalmente, durante o apartheid, o empresariado e os 

burocratas sul-africanos são constituídos pela população branca, mas com uma 

aproximação parcial com a burocracia negra presente nos Bantustões. Esses 

burocratas negros (como é o caso dos membros do Inkatha) possuem toda uma 

estrutura que valoriza as tradições étnicas locais, o que lhe traz aproximações com 

uma população rural mais tradicional e afastada dos centros urbanos, composta 

principalmente por indivíduos mais velhos. Por sua vez, operários e trabalhadores 

agrícolas negros possuem toda uma flutuabilidade entre questões de uma identidade 

negra e trabalhista, envolvendo a exploração a qual estavam sujeitos.  

Porém, com o fim do apartheid, a partir do momento que um indivíduo negro 

deixa de ser explorado para ser um explorador, ele passa a ser entendido como uma 

pessoa mais próxima da população branca, denominado, inclusive, como sendo um 

umlungo. 

Já em Ruanda, podemos encontrar uma ampla interação étnica e classista 

em seu processo histórico, inclusive no decorrer do genocídio: setores atrelados a 

burocracia estatal de Habyarimana possuíam tanto uma ação mais voltada para a 
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população rural, assim como para os hutus, mas por outro lado, a população rural 

hutu podia realizar ações de solidariedade frente a população rural tutsi, mas 

também podia exercer a violência, principalmente caso sua propriedade estivesse 

em perigo. Essa população rural hutu também possuía certa desconfiança acerca 

dos tutsis das cidades, principalmente os profissionais liberais, que por suas vez se 

articulavam como oposicionistas ao governo de Habyarimana, junto de outros 

profissionais liberais hutus. 

Desta forma, a interatividade entre a etnicidade e as classes sociais em 

Ruanda se apresentou dúbia, em que os indivíduos poderiam se solidarizar tanto 

com a sua classe, como com a sua “etnia”, por outro lado também poderia violentar 

um indivíduo de outra “etnia”, ou de outra classe, independente do grupo étnico 

deste indivíduo. 

Portanto, fica dimensionado como essas categorias se construíram e se 

reconstruíram historicamente de diferentes formas e a partir de diferentes práticas 

sociais, num processo que permanece ainda em aberto. Ficando indissociáveis do 

processo histórico africano as lutas de classes e as formas societárias de suas 

tradicionais sociedades. 

  



205 
 

Fontes: 

 

 Administration Coloniale, 1925, Report Administration in: MAMDANI, Mahmood. 

When victms become killers: colonislism, nativism and the genocide in Rwanda, 

Princeton, Princeton University Press, 2002. p 302.  

  Black Unity, disponível no arquivo digital do partido: http://www.ifp.org.za/:  

The Roots of inkatha, disponível no arquivo digital do partido: http://www.ifp.org.za/: 

 Beyond the rhetoric: continuing Human Rights Abuse in Rwanda, in: News from 

Africa Watch, vol. 5, n. 7, junho de 1993 

 Changes in Allocation of Land Holdings, Production and Farm Size in the Rwandan 

Smallholder sector over the period 1984/1990 to 2002, Agricultutal policy Synthesis / 

MINAGRI, março de 2003.  

 Decaffeinated? Situation, Trends and Prospects for Smallholder Coffee Production 

in Rwanda, Agricultutal policy Synthesis / MINAGRI, fevereiro de 2003.  

 Discurso do Presidente Juvenal Habyarimana intitulado “Juventude e 

Desenvolvimento” de 21 de maio de 1986 in: WERWIMP, Philip. Development, the 

Peasantry and genocide: Rwanda represented in Habyarimana´s speeches. GSP 

Working Paper, nº 13, 1998  p. 12. 

 Discurso do Presidente Juvenal Habyarimana na ocasião do 5 julho, 1984, in: 

WERWIMP, opus cit., p. 13. 

  Discurso de Nelson Mandela na ONU, setembro de 1993, disponível no site do 

Congresso Nacional Africano: http://www.anc.org.za/ 

 Depoimento de Mineiro citado em RALSTON, Richard. On the Mines (1880-1950): 

Work, Leisure and REsistence in the folklore of Mines and Miners of South Africa and 

Appalachian America, in: GREENSTEIN, Ran (org), Comparative perspectives on 

http://www.ifp.org.za/
http://www.ifp.org.za/
http://www.anc.org.za/


206 
 

South Africa. New York, St. Martins Press Inc. 1998. P 161.No original: Surely to be 

a miner is to change one´s character… because at home one has to behave one way 

and at work another way. For instance, all those people whom I know form mu home 

are different people here on the mines. 

  Entrevista de Nelson Mandela para o Sunday Times, citado em: SAUL, J. S. Opus 

Cite, p.458. 

 Entrevista do Presidente Juvenal Habyarimana a Televisão Suíça, em 29 de 

janeiro de 1998, in: WERWIMP, Philip. Development, the Peasantry and genocide: 

Rwanda represented in Habyarimana´s speeches. GSP Working Paper No. 13, 1998 

p. 26. 

 Forces Driving Change in Rwanda Smallholder Agriculture, MINAGRI, dezembro 

de 2002.  

  Freedom Charter, 26 de junho de 1955. Disponível em: 

http://www.anc.org.za/show.php?id=72 

 Iconografia: Tradicional vestimenta do Mwami e sua corte mais próxima, Fonte: 

http://bikotwa.tripod.com/ildephonse/index.album/le-mwami-mutara-

rudahigwa?i=15&s=1 

Iconografia: foto do Mwami Mutara III, Fonte: site da família Real ruandesa. 

(http://www.kingkigeli.org 

Iconografia: Tradicional casa do Mwami, Fonte: site da família Real ruandesa. 

(http://www.kingkigeli.org)   

Iconografia: Nova casa do Mwami em Nyanza (1935), Fonte: EVERAERTS E, 1947 

 Land Green Paper, South Africa Department of Land Affairs' Green Paper on Land 

Policy. ANC Press Statement, February 1996. 

 Legislação do apartheid: 

Group Areas Act, Act nº 41 de 1950. 

http://www.anc.org.za/show.php?id=72


207 
 

Suppression of Communism Act, Act nº 44 de 1950. 

Bantu Building Workers Act, Act nº 27 de 1951. 

Native Labour (Settlement of Disputes) Act de 1953. 

 Letra de Ingoma citada em: ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south 

African performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 95-96. No 

original: Who has taken our country from us? / Who has taken it? / Come out! Let us 

fight! / The land was ours. Now it is taken. / We have no more freedom left in it. / 

Come out and fight! / The land is ours, now it is taken. / Fight! Fight! / Shame on the 

man Who is burnt in his hut! / Come and fight! 

  Lifela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 165. original:  these Basatho 

that you see / are the people who live in difficulties / in the mines where they work, / 

though they toil hard to please the Boer, / I mean trying everything in their power, / 

even if they do the impossible / I swear you´ll never see the Boer smile. 

  Lifela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 165.why are you sad Lethetsa of 

Malimatle? / I am going into the wilderness of the Republic [South Africa], / there 

were people live through hard work. / she said: what makes you go to the devilish 

place? / I said: your relatives disgust me, girl, they want cattle for your bohali 

(bridewealth) 

  Lifela citada em RALSTON, Richard. Opus cite. P 161. Lesotho, now i leave you 

with your mountains where i used to run./ i am going to the white man´s place - the 

tableland / Keep our children so that they may grow up on your sides / as we did 

ourselves. / I will never [again] see your men with their beautiful mountains. / I am 

going to the white man´s place -  with electricity / i am leaving the dark places here. / 

but i still prefer the mountains of Lesotho. 

 Manifesto da Coligação para Defesa da República, 1992, in: Prosector v. 

Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-

99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p. 83. 



208 
 

 Manifesto Hutu ou Notas sobre o aspecto social do problema racial nativo de 

Ruanda, 1957,in: MAMDANI, Mahmood. When victms become killers: colonislism, 

nativism and the genocide in Rwanda, Princeton, Princeton University Press, 2002. p 

302.   

  Massacre na África. Revista Veja, 21 de março de 1960. São Paulo:Editora Abril, 

1960. Veja na Historia.  Seguem-se várias outras reportagens sobre o assunto nas 

edições seguintes. http://veja.abril.com.br/historia/apartheid-africa-sul/especial-

massacre-sharpeville-johanesburgo.shtml 

 Mensagem do Presidente, Major-General Juvenal Habyarimana, 1 maio de 1974. 

in: WERWIMP, Philip. Development, the Peasantry and genocide: Rwanda 

represented in Habyarimana´s speeches, GSP Working Paper, nº 13, 1998, p. 1. 

 música de Caluza, citada em: ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south 

African performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 136.No original: 

The black people cry for their land/ Our forefather´s land wich was taken away from 

us,/ And wich belonged to Shaka, Dingaan,/ Cetshwayo, Dinizulu,/ And Solomon,/ 

King and hero of the zulu./ May the Lord be with you./ It was Moshoeshoe, king of the 

sotho,/ And Sobhuza, king of the swazi,/ Who were brave and loved their entire 

people./ They ruled the sotho and the swazi./ The Land was ruled by Hinsa, Ngqika,/ 

Dlambe, Gcaleka,/ And Dalingebo./ They ruled the Xhosa and Fingo 

  Música de Caluza, citada em: ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south 

African performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P 133-134. No 

original: A serious problem is facing the black nation. / Whites are expelling us from 

work. / They only employ whites. / We have been working for them for many years, 

without any problems. / But now blacks are excluded from work / In Durban and in 

Johannnesburg. / Most are idling, because they have nothing to do. / But we have to 

pay rent. / We are going to be arrested without money. / What are we going to do, 

people? 

http://veja.abril.com.br/historia/apartheid-africa-sul/especial-massacre-sharpeville-johanesburgo.shtml
http://veja.abril.com.br/historia/apartheid-africa-sul/especial-massacre-sharpeville-johanesburgo.shtml


209 
 

 preâmbulo da ata de constituição da ICU, citado em: ATIENO-ODHIAMBO, Elisha 

Stephen. Política e nacionalismo nas Áfricas central e meridional, 1919-1935. in: 

BOAHEN, Albert Adu (Ed). História Geral da África VII: África sob dominação 

colonial. Brasília, UNESCO, 2010, p. 804-805. 

 Production Caprine au Rwanda 1953 – 1984: Détermination de Potentiel pour um 

Développement Futur, Ministère de l´Agriculture (MINAGRI), République Rwandaise, 

octobre 1991. 

 Revista Kangura, nº 06, dezembro de 1990, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, 

Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement 

and setence, dezembro de 2003, p 45. 

 Revista Kangura, nº 4, novembro de 1990, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, 

Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement 

and setence, dezembro de 2003, p 58. 

 Revista Kangura, nº 11, março de 1991, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, 

Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement 

and setence, dezembro de 2003, p. 62. 

 Revista Kangura, nº 19, julho de 1991, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-

Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and 

setence, dezembro de 2003, p 59. 

 Revista Kangura, nº 40, fevereiro de 1993, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, 

Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case nº. ICTR-99-52-T/Judgement 

and setence, dezembro de 2003, p. 59. 

 Sources of agricultural household revenue, exports, and their Impact on food 

Availability in rural Rwanda: Agricultural year 1990, Ministry of Agriculture and 

Livestock., july 1992. p. 3. 

 Sources of Agricultutural Household Revenue, Exports, and their food Availability in 

rural Rwanda, MINAGRI, Republic of Rwanda, july 1992.  



210 
 

 "Subversive Elements in South Africa," CIA report, 10 de maio, 1963 

 Summary Comments on forces Driving: Change in Rwandan Smallholder 

Agriculture 1990 – 2001: Crops and Livestock. Agricultutal policy Synthesis / 

MINAGRI, may 2002.  

  Testemunho de Steve Biko no julgamento de membros do Movimento da 

Consciência Negra em 1976. In: JONG, Klaas de. Opus Cite, p. 62-63. 

 Transmissão da RTLM, Gaspard Gahigi entrevista Ferdinand Nahimana, 20 de 

novembro de 1993, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza 

and Hassan Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 

2003, p 122. 

 Transmissão da RTLM, Kantano Habimana como locutor, janeiro de 1994, in: 

Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: 

Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 124. 

 Transmissão da RTLM, locutor não identificado, 15 de maio de 1994, in: Prosector 

v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: Case No. 

ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 136. 

 Transmissão da RTLM, Gaspard Gahigi como locutor, 15 de maio de 1994, in: 

Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: 

Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 134. 

 Transmissão da RTLM, Gaspard Gahigi entrevista Hassan Ngeze, 14 de junho de 

1994, in: Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan 

Ngeze: Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 256.. 

 Transmissão da RTLM, Kantano Habimana como locutor, 4 de junho de 1994, in: 

Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: 

Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 135. 



211 
 

 Transmissão da RTLM, Kantano Habimana como locutor, 4 de junho de 1994, in: 

Prosector v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze: 

Case No. ICTR-99-52-T/Judgement and setence, dezembro de 2003, p 135. 

  The Black Consciousness Movement Programme. Disponível no site antigo da 

AZAPO: http://www.azapo.org.za/oldsite/background1.htm 

 The general census of population and housing Rwanda: 16 – 30 agosto de 2002, 

Ministry of Finance and Economic Planning, Fevereiro 2003.  

http://www.azapo.org.za/oldsite/background1.htm


212 
 

Referências Bibliográficas 

 

AJAYI, J. F. Ade, (ed.) História Geral da África VI: África do século XIX à década de 

1880. Brasília, UNESCO, 2010. 

ALEXANDER, Neville. Na ordinary Country: Issues in the transition from apartheid to 

democracy in South Africa. Pietermaritzburg, University of Natal press, 2002.  

ALVES, Ana Cristina. Contos sobre Ruanda: Uma análise crítica sobre o genocídio 

ruandês de 1994. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais, 2005. 

ALVES, Antônio, J. Chasin e a descoberta do estatuto ontológico da obra de Marx. 

Verinotio, n. 9, Ano V, Nov. 2008. 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio 

de Janeiro, Contraponto, 1997. 

BARBOSA, Muryatan. Eurocentrismo, História e História da África, in: Sankofa 

Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana Nº 1 jun./2008. 

BELLUCCI, Beluce. Economia contemporânea em Moçambique. Sociedade 

linahgeira, colonialismo, socialismo,liberalismo. Educan, Rio de Janeiro. 1997. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas, v I, II, III. São Paulo, brasiliense, 1986. 

BERKELEY, Bill. The graves are not yet full: Race, tribe and power in the heart of 

Africa. New York, Basic book, 2001. 

BOAHEN, Albert Adu (Ed). História Geral da África VII: África sob dominação 

colonial. Brasília, UNESCO, 2010, 

BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar Ed., 2001. 

BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África negra. São Paulo, Editora Perspectiva, 

1974. 

CAPELA, José. Escravatura. Conceitos: a empresa de saque. Porto. Afrontamento. 

1974. 



213 
 

CAPELA, José. O imposto de palhota e a instrodução do Modo de produção 

Capitalista nas colônias. Porto, Afrontamento. 1974. 

CLAY, Daniel. KAMPAYANA, Theobald. KAYITSINGA, Jean. Inequality and the 

emergence of Non-farm employment in Rwanda, Michigan, 1990.  

CLAY, Daniel. LEWIS, Laurence. Land use, soil loss and sustainable agriculyure in 

Rwanda. New York, Plenuem Press, 1996.  

COSTA, Emilia Viotti da. Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 

CRISAFULLI, Patricia, REDMOND, Andrea. Rwanda, Inc.: how a devastated nation 

became an economic model for the developing world. Nova Iorque, Palgrave 

Macmillan, 2012. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. 

DEEGAN, Heather. The politic of the new South Africa: apartheid and After. Harlow, 

Pearson Education, 2001. 

DELIUS, P; Glaser, C. Sexual Socialisation in South Africa: a Historical perspective, 

African Studies Volume 61, Nova Iorque, Routledge,  nº.1, Julho 2002. 

DENOON D. A África Austral, in: OGOT, B. A. (org) História Geral da África – V: 

África do século XVI ao XVIII, Brasília, UNESCO, 2010. 

ERLMANN, Veit. African stars:studies in black south African performance. Chicago: 

University of Chicago Press, 1991. 

EVERAERTS, E. Monographie Agricole du Ruanda-Urundi, Bruxelas, Direction de 

l´Agriculture et de l´évage, 1947. 

FANON, Frantz, Os condenados da terra, Juiz de Fora, Ed. UFJF, 2005, 

FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas as independências, séc 

XVIII a XX. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 

___________. Le livre noir Du colonialisme XVI-XXI siècle: de l´extermination à La 

repentance. Paris, Hachette Ltterature, 2003. 

FOUCAULT, Michael. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 2007. 

GASA, Nomboniso (eds). Woman in South Africa history,2007 

GAY, Peter. O cultivo do ódio. São Paulo, Companhia das letras, 1999. 



214 
 

GENTILLE, A. M. O leão e o caçador: uma história da África Subsaariana dos 

séculos XIX e XX. Estudos 14. Maputo: AHM. 1999. 

GLUCKMAN, Max "Análise de uma Situação Social na zululândia Moderna" In: 

BIANCO, Bela Feldman (Org.). Antropologia das Sociedades Complexas. São 

Paulo,Ed. Global, 1986. 

GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos 

com nossas famílias. São Paulo, Companhia das letras, 2006. 

GREENSTEIN, Ran (org). Comparative perspectives on South Africa. Wiltshire, 

Antony Rowe, 1998. 

HATZFELD, Jean. Uma temporada de facões: relatos do genocídio em Ruanda. São 

Paulo, Companhia das Letras, 2005. 

_________. Na nudez da Vida: relatos dos pântanos de Ruanda. Lisboa, Caminho, 

2002. 

HELLER, Agnes. O quotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 

HIRANO, Sedi. Castas, estamentos e classes sociais:introdução ao pensamento de 

Marx e Weber, São Paulo,Alfa-Omega, 1973.  

HOBSBAWN, Eric. Sobre história, São Paulo, Companhia das Letras, 2004. 

__________, Eric. A era dos extremos, São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 

__________, E. A História Social do Jazz. Tradução: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990. 

HOCHSCHILD, Adam. O fantasma do Rei Leopoldo: uma história de cobiça terror e 

heroísmo na África colonial. São Paulo, Companhia das Letras, 1999.  

KAPUSCINSKI, Ryszard. Ébano: Minha vida na África. São Paulo, Companhia das 

letras, 2002. 

KEATING, Vincent. Ethnicity and the Rwandan Genocide, 2005 

KI-ZERBO, J. (EDITOR) História Geral da África I: metodologia e pré-história da 

África. Brasília, UNESCO, 2010. 

LEITE, Leila. A África na sala de aula: vista a história contemporânea. São Paulo, 

Selo Negro Edições, 2005. 



215 
 

LEURQUIN, Philip. Le Niveau de Vie des populations rurales de Ruanda-Urundi. 

Lovain,1960. 

LIDDEL, Christine, Historical Perspectives on South African Childhood, in: 

International Journal of Behavioral Development, v14 n1 p1-19 Mar 1991. 

LOPES, Marta. O apartheid: a ideologia do apartheid, as lideranças negras e as 

perspectives da África do Sul. São Paulo, Atual Editora, 1992. 

MANDANI, Mahmood. When victms become killers: colonislism, nativism and the 

genocide in Rwanda, Princeton, Princeton University Press, 2002. 

MARX, Karl. 18 Brumário de Luís Bonaparte e Cartas à Kugalmann. São Paulo, 

Editora Paz e Terra, 1997. 

_________. A Ideologia Alemã. São Paulo, Boitempo, 2007  

MCCLENDON, Thomas V. Genders and Generations Apart: Labor Tenants, Law, 

Domestic Struggle in Natal, South Africa, 1918-1944. Stanford University dissertation 

abstract, 1995. 

MURRAY, Martin. The triumph of marxist approaches in South African Social and 

Labour History. Journal of Asian and African Studies, vol 23, number 1-2, 1988 

MÉSZÁROS, István. O poder da Ideologia. São Paulo: Ensaio, 1996 

_________. O desafio e o fardo do tempo Histórico. São Paulo: Boitempo, 2007 

MEILLASSOUX, Claude. “Essai d‟Interprétation du Phénomène Économique dans 

les Societés d‟Autosubsistance”. Cahiers d‟Études Africaines,  nº  4. S/l. 1960. 

MEILLASSOUX, Claude. Mulheres, Celeiros e Capitais. Porto, Afrontamento. 1977. 

NIANE, Djibril (org) História Geral da África – IV: África do século XII ao XVI, 

Brasília, UNESCO, 2010. 

NUNES, Celia (2000). A Armadilha. Incorporação e exclusão na Sociedade do 

trabalho. Educan, Rio de Janeiro. 

NEWBURY, Catharine. Ethnicity and the politics of history in Rwanda. África Today, 

n 44, v. 2, 1997. 

OLIVEIRA, Roberto. Etnia e Identidade. São Paulo, Pioneira,1976 

POMEROY, William. 'Black empowerment' in South Africa: democratic advance or 

creation of an elite? in People's Weekly World, 1996. 



216 
 

RICART, Maria del Carmen. Ruanda, un camino de esperanza: Primeros tiempos de 

la evangelización de Ruanda, Valencia, Edicep, 1998. 

RUCYAHANA, John. The bishop of Rwanda. Nashville, Thomas Nelson, 2006 

SAID, Edward. Orientalismo: oriente como invenção do ocidente, São Paulo, 

Companhia das Letras, 1990. 

SAUL, J. S. A cry for the beloved Country: the post-apartheid denouement. Monthly 

Review. V52, nº 8. Janeiro 2001. 

SIMON J. e SIMON R., Class and Color in South Africa, Londres, IDAF, 1969 

SILVA, Alexandre S. A intervenção humanitária em três quase-Estados africanos: 

Somália, Ruanda e Libéria. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais, 2003. 

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses, São 

Paulo, Nova fronteira, 2005. 

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo, Companhia das Letras, 

2003. 

STRAUS, Scott. The order of the genocide: race, power, and war in Rwanda, Ithaca, 

Cornell University Press, 2006 

TAKEUSHI, S. MARARA, J. Conflict and Land tenure in Rwanda. Tokyo, Jica 

Research, 2009, p. 8. 

TARDIF-DOUGLIN, David, NGIRUMWAMI, Jean-Léonard, SHAFFER, Jim, 

MUREKEZI, Anastase, KAMPAYANA, Théobald. Finding the balance between 

agricultural and trade policy: Rwanda coffee policy in flux. Michigan, MSU 

International development, Working Paper No. 59, 1996. 

THOMPSON, Edward. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. 

________________. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1981. 

THORNTON, John K.  A África e os africanos na formação do mundo atlântico 

(1400-1800). Rio de Janeiro, Editora Campus / Elsivier, 2004. 



217 
 

VERWIMP, Philip. Develoment Ideology, the Peasantry and genocide: Rwanda 

represented in Habyarimana´s speeches. Yale, GSP Working Paper No. 13, 1998.  

WESSELING, H. L. Dividir para dominar: A partilha da África (1880-1914). Rio de 

Janeiro, Ed da UFRJ, 1998. 

WILLIANS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

WOOD, Elisabeth Jean. Forging democracy from below: constested transitions in 

South Africa and El Salvador. Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 

 

 

 


	Pré textuais
	Textuais



